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

AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP

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

Bosna a Hercegovina
Barbados
Bangladéš
Belgicko
Burkina
Bulharsko
Bahrajn
Burundi
Benin
Bermudy
Brunej
Bolívia
Bonaire, Svätý Eustach a Saba
Brazília
Bahamy
Bhután
Bouvetov ostrov
Botswana
Úrad Beneluxu pre duševné
vlastníctvo (BOIP)1
Bielorusko
Belize

CA
CC
CD
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CS
CU
CV

Kanada
Kokosové ostrovy
Kongo (býv. Zair)
Stredoafrická republika
Kongo
Švajčiarsko
Pobrežie Slonoviny
Cookove ostrovy
Čile
Kamerun
Čína
Kolumbia
Kostarika
Československo
Kuba
Kapverdy

CW
CX
CY
CZ

Curacao
Vianočný ostrov
Cyprus
Česká republika

DD
DE
DJ
DK
DM
DO
DT
DZ

Nemecká demokratická republika
Nemecko
Džibutsko
Dánsko
Dominika
Dominikánska republika
Nemecká spolková republika
Alžírsko

EA

Eurázijská patentová organizácia
(EAPO)
EC Ekvádor
EE Estónsko
EG Egypt
EH Západná Sahara
EM Úrad Európskej Únie pre duševné
vlastníctvo (EUIPO)2
EP Európsky patentový úrad (EPO)
ER Eritrea
ES Španielsko
ET Etiópia
EU Európska únia

GY

Guyana

HK
HM
HN
HR
HT
HU

Hongkong
Heardov ostrov
Honduras
Chorvátsko
Haiti
Maďarsko

IB
ID
IE
IL
IM
IN
IO
IQ
IR
IS
IT

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

JE
JM
JO
JP

Jersey
Jamajka
Jordánsko
Japonsko

FI
FJ
FK
FM
FO
FR

Fínsko
Fidži
Falklandy
Mikronézia
Faerské ostrovy
Francúzsko

KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP

GA
GB
GC

Gabon
Spojené kráľovstvo
Patentový úrad Rady pre
spoluprácu arabských štátov
Perzského zálivu (GCC)
Grenada
Gruzínsko
Francúzska Guyana
Guernsey
Ghana
Gibraltár
Grónsko
Gambia
Guinea
Guadeloupe
Rovníková Guinea
Grécko
Južná Georgia a Južné
Sandwichove ostrovy
Guatemala
Guam
Guinea-Bissau

LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY

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

MA
MC
MD
ME
MG
MH

Maroko
Monako
Moldavsko
Čierna Hora
Madagaskar
Marshallove ostrovy

GD
GE
GF
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GP
GQ
GR
GS
GT
GU
GW

Keňa
Kirgizsko
Kambodža
Kiribati
Komory
Svätý Krištof a Nevis
Kórejská ľudovodemokratická
republika (KĽDR)
KR Kórejská republika
KW Kuvajt
KY Kajmanie ostrovy
KZ Kazachstan

MK
ML
MM
MN
MO
MP
MQ
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ

Macedónsko
Mali
Mjanmarsko
Mongolsko
Macao
Severné Mariány
Martinik
Mauritánia
Montserrat
Malta
Maurícius
Maldivy
Malawi
Mexiko
Malajzia
Mozambik

NA
NC
NE
NF
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NU
NZ

Namíbia
Nová Kaledónia
Niger
Norfolk
Nigéria
Nikaragua
Holandsko
Nórsko
Nepál
Nauru
Niue
Nový Zéland

OA

Africká organizácia duševného
vlastníctva (OAPI)
OM Omán
PA
PE
PF
PG
PH
PK
PL
PM
PN
PR
PT

Panama
Peru
Francúzska Polynézia
Papua-Nová Guinea
Filipíny
Pakistan
Poľsko
Saint Pierre a Miquelon
Pitcairnove ostrovy
Portoriko
Portugalsko

PW Palau
PY Paraguaj
QA
QZ

Katar
Úrad Spoločenstva pre odrody
rastlín (CPVO)

RE
RO
RS
RU
RW

Réunion
Rumunsko
Srbsko
Ruská federácia
Rwanda

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

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

TC
TD
TF
TG
TH
TJ
TK
TL

Turks a Caicos
Čad
Francúzske južné územia
Togo
Thajsko
Tadžikistan
Tokelau
Východný Timor

TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ

Turkménsko
Tunisko
Tonga
Turecko
Trinidad a Tobago
Tuvalu
Taiwan
Tanzánia

UA
UG
UM
US
UY
UZ

Ukrajina
Uganda
Menšie odľahlé ostrovy USA
Spojené štáty, USA
Uruguaj
Uzbekistan

VA
VC
VE
VG
VI
VN
VU

Vatikán
Svätý Vincent a Grenadíny
Venezuela
Britské Panenské ostrovy
Americké Panenské ostrovy
Vietnam
Vanuatu

WF Wallis a Futuna
WO Svetová organizácia duševného
vlastníctva (WIPO)
WS Samoa
XN
XU
XV
XX
YE
YT
YU

Nordický patentový inštitút (NPI)
Medzinárodná únia pre ochranu
nových odrôd rastlín (UPOV)
Vyšehradský patentový inštitút
(VPI)
Neznáme štáty, iné subjekty
alebo organizácie
Jemen
Mayotte
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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Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov
(Štandard WIPO ST.16)

A3

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

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov
(Štandard WIPO ST.9)
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B6

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
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

(11)
(13)
(21)
(22)
(30)
(40)
(45)
(51)
(54)
(57)
(62)

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

Meno (názov) prihlasovateľa(-ov)
Meno pôvodcu (-ov)
Meno (názov) majiteľa(-ov)
Meno (názov) zástupcu(-ov)
Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa
PCT
Číslo a dátum podania európskej patentovej
prihlášky
Číslo a dátum zverejnenia európskej patentovej
prihlášky alebo vydania európskeho patentového
spisu

Kódy na označovanie záhlaví oznámení publikovaných vo Vestníku ÚPV SR
(Štandard WIPO ST. 17)
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(67)

Číslo dokumentu
Druh dokumentu
Číslo prihlášky
Dátum podania prihlášky
Údaje o priorite
Dátum zverejnenia prihlášky
Dátum oznámenia o sprístupnení dokumentu
Medzinárodné patentové triedenie
Názov
Anotácia
Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej
prihlášky
Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade
odbočenia

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
RL9A

Súdne spory o právo na patentové prihlášky
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
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RL4A

RL4A
SB4A

Ukončenie súdnych sporov o právo na patenty
Patenty zapísané do registra po odtajnení

Opravy a zmeny
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RL4A

Prepis majiteľa patentu (na základe rozhodnutia
súdu)
Súdne spory o právo na patenty

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

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

Opravy v udelených ochranných dokumentoch
TA4A
Doplnenie pôvodcu (-ov)
TB4A
Opravy mien
TC4A
Zmeny mien
TD4A Opravy adries
TE4A
Zmeny adries
TF4A
Opravy dátumov
TG4A Opravy zatriedenia podľa MPT
TH4A Opravy chýb alebo zmeny všeobecne
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(21)

(51)

(21)

117-2020
118-2020
50062-2020
74-2021

G07C 3/00
F03B 17/06
D21H 21/14
B01F 27/05

75-2021 G01N 15/08
50054-2021 G01N 3/04
50014-2022 G21C 15/12

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

(54)
(57)

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

(54)
(57)

(51)

B01F 27/05
(2022.01)
74-2021
28.9.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava,
SK;
Peciar Peter, doc. Ing. PhD., Bratislava, SK;
Guštafík Adam, Ing., Pezinok, SK;
Fekete Roman, prof. Ing. PhD., Bratislava, SK;
Peciar Marián, prof. Ing. PhD., Bratislava, SK;
Rotačný homogenizátor partikulárneho materiálu
Rotačný homogenizátor partikulárneho materiálu
pozostáva z motora (2) s prevodovkou (3), na ktorej
je prichytený hriadeľ (4) s miešacími elementmi
(5). O rám zariadenia (1) je prichytená statická
temperovaná komora (6), ktorá disponuje vstupom (7)
a výstupom (8) ohrievacieho/chladiaceho média, ktoré
prúdi v medzikruží (9). Medzikružie (9) má v plášti
priezor (10) na vizuálne sledovanie deja.

D21H 21/14
(2006.01)
D21H 21/24
(2006.01)
D21H 17/68
(2006.01)
50062-2020
11.11.2020
Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Bratislava, SK;
Kuňa Vladimír, Ing., Bratislava, SK;
Balberčák Jozef, Ing., Bratislava, SK;
Ihnát Vladimír, Ing., PhD., Bratislava, SK;
Pažitný Andrej, Ing., Bratislava, SK;
Boháček Štefan, Ing., PhD., Bratislava, SK;
Halaj Michal, Ing., PhD., Bratislava, SK;
Spôsob znižovania obsahu lepivých nečistôt
špecificky kombinovanou zmesou
Opísaný je spôsob znižovania obsahu lepivých nečistôt
špecificky kombinovanou zmesou tvorenou zmesou

povrchovo aktívnych látok na uvoľnenie nežiaducich
látok zo zberového papiera, povrchovo aktívnych
látok na reguláciu peny pri flotácii a modifikovaného
mikromletého bentonitu. Zmesi povrchovo aktívnych
látok sa pridávajú výhodne v dvoch výrobných uzloch
spracovateľskej jednotky, pričom v druhom výrobnom
uzle sa pridáva aj modifikovaný mikromletý bentonit.
(51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(54)
(57)

F03B 17/06
(2006.01)
118-2020
9.11.2020
Majer Tichomír, Ing., Žilina, SK;
Majer Tichomír, Ing., Žilina, SK;
Rámová malá vodná elektráreň
Hydrodynamická energia vodného toku sa zmení
na elektrickú energiu prostredníctvom vychyľovania
plochých lamiel (2), ktoré sa správajú ako lodné
kormidlá. Bočný vektor kolmý na vodný prúd vytvára
medzi stranami vodného toku pohyb spôsobený
vychyľovaním lamiel (2). Desiatky lamiel (2) v radoch
za sebou aj vedľa seba sú ovládané ťahadlami
(18) v obratovej kulise (5), ktorá ich vychyľuje
vnútri satelitu (1) medzi zarážkami o 45° vpravo
či vľavo prostredníctvom obratových teleskopických
hrotov (7). Lamely (2) uložené excentricky v čapoch
(3) lamely v spoločnom ráme (19) tvoria celok
s názvom satelit (1), ktorý je alternatívne zavesený
vo vodnom toku vždy rovnobežne na výkyvných
horizontálnych ramenách (10) alebo vahadlách (100).
Na horizontálnych ramenách (10) či vahadlách (100)
vychyľuje bočný vektor ponorený satelit (1) pripojený
k základni (12) a vzniknutý moment zotrvačnosti
sa zmení prevodníkom (8) na pohyb elektrického
generátora (9). Rámová MVE môže byť pevne
zabudovaná alebo ako pontónové plavidlo (16).

#~#
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(51)
(21)
(22)
(71)
(72)

(54)
(57)

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

(54)
(57)
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G01N 3/04
(2006.01)
G01N 3/30
(2006.01)
B65G 15/00
(2006.01)
50054-2021
23.11.2020
Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;
Marasová Daniela, prof. Ing., CSc., Košice, SK;
Matisková Darina, doc. Ing., PhD., MBA, Prešov, SK;
Krešák Jozef, doc. Ing. PhD., Košice, SK;
Ambriško Ľubomír, doc. Ing., PhD., Čečejovce, SK;
Zariadenie
na
pevné
prichytenie
vzorky
dopravníkového pásu pri skúškach jeho rázovej
odolnosti
Opísané je zariadenie na pevné prichytenie vzorky
dopravníkového pásu pri skúškach jeho rázovej
odolnosti tvorené vrúbkovanou hornou čeľusťou (3)
a vrúbkovanou dolnou čeľusťou (2), medzi ktorými je
umiestnený dopravníkový pás (1), pričom v závitových
otvoroch hornej čeľuste (3) sú umiestnené sťahovacie
skrutky (5) s podložkami (4), ktoré sú zaskrutkované do
závitových otvorov spodnej čeľuste (2).

G01N 15/08
(2006.01)
75-2021
29.9.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava,
SK;
Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Bratislava, SK;
Šooš Ľubomír, Dr.h.c. prof. Ing. PhD., Bratislava, SK;
Boháček Štefan, Ing. PhD., Bratislava, SK;
Chlebo Ondrej, Ing., Bratislava, SK;
Čačko Viliam, Ing. PhD., Bratislava, SK;
Experimentálne zariadenie určené na optimalizáciu
filtračného materiálu na filtre
Experimentálne zariadenie určené na optimalizáciu
filtračného materiálu na filtre je tvorené
experimentálnou komorou (1), na vstupe ktorej je
zaradený koncentrátor (2) prachových častíc, ku
ktorému je predradený ventilátor (3) s reguláciou
otáčok. Na výstupe experimentálnej komory (1)
je pomocou variabilného držiaka (9) prichytená
experimentálna filtračná vložka (4) a pred a za
experimentálnou filtračnou vložkou (4) sú zaradené
germicídne žiariče (5). Na výstupe experimentálnej
komory (1) je zaradený snímač 6 prietoku vzduchu
a snímač vlhkosti vzduchu (11). Pred a za filtračnou
vložkou (4) sú zaradené senzory tlaku (10), ktoré
slúžia ako meraná veličina na určenie veľkosti pórov

#~#
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skúšaného filtra. Koncentrátor (2) prachových častíc,
ventilátor (3), germicídne žiariče (5), snímač (6)
prietoku vzduchu, senzory tlaku (10) a vlhkomer (11)
sú pripojené na riadiaci panel (7). Meracia komora
(1), koncentrátor (2) prachových častíc, ventilátor (3)
a riadiaci panel (7) sú výhodne uložené na rámovej
konštrukcii (8).

(51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)

(57)

G07C 3/00
(2006.01)
117-2020
29.10.2020
HERMAN Group, a. s., Bratislava, SK;
Nagypál Herman, Ing., Revúca, SK;
Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
Spôsob na meranie, zaznamenávanie a prenos
prevádzkových dát zariadení premieňajúcich
elektrickú
energiu
na
mechanickú
prácu
prostredníctvom motora a systémová jednotka na
vykonávanie tohto spôsobu
Zapnutie spínača (1) primárneho elektrického obvodu
(2) elektrického zariadenia (3) aktivuje obvod
elektronického inšpekčného mikročipu (4), ktorý
vo väzbe na zapnutie spínača (1) zaznamená
v mikrokontroléri (5) zapnutie elektromotora (6)
a odčítava čas chodu elektromotora (6) až do
vypnutia spínača (1). Získané dáta, ku ktorým je
automaticky priradený dátum, čas a GPS súradnice,
zapisuje do pamäte (10) a po pripojení elektronického
inšpekčného mikročipu (4) k mobilnému GSM
zariadeniu (13), prípadne externému počítaču (15),
je umožnený pravidelný alebo náhodný diaľkový
prenos dát. Systémová jednotka na realizáciu spôsobu
sa skladá z elektronického inšpekčného mikročipu
(4) pripojiteľného cez konektor (17) a konektor
(18) umiestnenými paralelne na strane spínača (1)
primárneho elektrického obvodu (2) do elektrického
zariadenia (3) ohraničeného krytom (16), zo snímača
(7) teploty elektromotora (6) s konektorom (19),
snímača (8) prevádzkového zaťaženia elektromotora
(6) s konektorom (20) a z puzdra (12) na inštaláciu SIM

karty, pričom súčasťou elektronického inšpekčného
mikročipu (4) je mikrokontrolér (5) prepojený
s pamäťou (10), prevodníkom (14) a s kombinovaným
GSM/GPS modulom (9) s integrovanou anténou (11).

(51)
(21)
(22)
(30)
(71)
(72)

(74)
(86)
(87)
(54)
(57)

G21C 15/12
(2006.01)
G21C 15/18
(2006.01)
G21D 3/04
(2006.01)
50014-2022
2.9.2020
PV 2019-576, 11.9.2019, CZ;
CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.,
Lutín, CZ;
ČEZ, a.s., Praha 4, CZ;
Šoukal Jiří, Ing., CSc., Olomouc, CZ;
Tůma Zdeněk, Ing., Třebíč, CZ;
Večeřa Josef, Ing., Olomouc, CZ;
Krátký Tomáš, Mgr., Olomouc, CZ;
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
PCT/CZ2020/050062
WO2021/047697
Systém na dlhodobý odvod tepla z hermetickej zóny
Systém na dlhodobý odvod tepla z hermetickej zóny
zahŕňa studený okruh ahorúci okruh, kde studený

(51)

(21)

(51)

(21)

B01F 27/05
D21H 21/14
F03B 17/06
G01N 3/04

74-2021
50062-2020
118-2020
50054-2021

G01N 15/08
G07C 3/00
G21C 15/12

75-2021
117-2020
50014-2022

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

okruh zahŕňa čerpaciu stanicu (1), ktorá je na
jednej svojejstrane spojená so zdrojom chladiaceho
média studeného okruhu a na svojej druhejstrane je
spojená s filtrom (2) malých nečistôt, ktorý je spojený
s hlavnou čerpacoustanicou (3), ktorá je spojená
prostredníctvom vstupného uzatváracieho ventilu (4)
sturbínou (5), a potom prostredníctvom studeného
okruhu chladiča (6) a výstupnéhouzatváracieho
ventilu (7) so zdrojom chladiaceho média studeného
okruhu; horúciokruh zahŕňa čerpadlo (8) horúceho
okruhu, ktoré je na svojom výstupeprostredníctvom
horúceho okruhu chladiča (6) pripojené na sprchu
(9) usporiadanúv hermetickej zóne (10) a na svojom
vstupe je prostredníctvom mechanického sita(11)
pripojené na zdroj chladiaceho média horúceho
okruhu, pričom hlavná čerpaciastanica (3) je spojená
prostredníctvom primárnej dochladzovacej vetvy
(19a)zahrievacieho okruhu so vstupom čerpadla
(8) horúceho okruhu, a tým sa chladiacemédium
studeného okruhu mieša s chladiacim médiom
horúceho okruhu.

#~#
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Udelené patenty

1492_header#

#header_1492

FG4A
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(11)

(51)

288959 B01J 29/06
288960 B41M 1/24
288961 E04F 21/22

(51)

(11)
(21)
(22)
(30)
(40)
(45)
(73)
(72)
(74)
(54)

(51)

(11)
(21)
(22)
(40)
(45)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)
(51)

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

(11)

(51)

288963 F25B 9/10
288964 F16C 11/06
288965 G05B 15/00

B01J 29/06
(2006.01)
B01J 32/00
(2006.01)
B01J 37/02
(2006.01)
C01B 33/26
(2006.01)
288959
50003-2020
23.1.2020
CZ2019-92, 18.2.2019, CZ;
3.9.2020
25.5.2022
ORLEN UniCRE a.s., Ústí nad Labem, CZ;
Tišler Zdeněk, Ing., Měděnec, CZ;
Malíková Monika, Teplice, Nová Ves, CZ;
Vacková Ivana, Litvínov, Horní Litvínov, CZ;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Zálesie, SK;
Spôsob výroby katalyticky aktívnej vrstvy na
zeolitovej pene
B41M 1/24
(2006.01)
B41F 19/02
(2006.01)
B41F 19/08
(2006.01)
C14B 1/56
(2006.01)
C14B 5/02
(2006.01)
C14B 17/08
(2006.01)
288960
50001-2021
8.6.2018
24.2.2021
25.5.2022
Menšík Radek, Píšť, CZ;
Menšík Radek, Píšť, CZ;
Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
PCT/CZ2018/050032
WO2019/233502
Spôsob farebnej razby
E04F 21/22
(2006.01)
E04F 21/20
(2006.01)
E04F 21/00
(2006.01)
E04F 21/20
(2006.01)
E04F 21/00
(2006.01)
288961
15-2020
27.2.2020
16.9.2021
25.5.2022
Husovič Rudolf, Ing., Báhoň, SK;

(72)
(54)

Husovič Rudolf, Ing., Báhoň, SK;
Samonivelizačná dištančná spona

(51)

(54)

F16C 11/06
(2006.01)
F16M 11/14
(2006.01)
A63B 24/00
(2006.01)
F16M 11/14
(2006.01)
A63B 24/00
(2006.01)
288964
34-2018
24.4.2018
5.11.2019
25.5.2022
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava,
SK;
Šooš Ľubomír, prof. Ing. PhD., Bratislava, SK;
Zemková Erika, prof. Ing. PhD., Nové Mesto nad
Váhom, SK;
Pokusová Marcela, doc. Ing. CSc., Bratislava, SK;
Ferencz Vojtech, doc. Ing. PhD., Bohdanovce, SK;
Šooš Marek, Bratislava, SK;
Smart multifunkčný kĺb

(51)
(11)
(21)
(22)
(40)
(45)
(73)
(72)
(74)
(54)

F25B 9/10
(2006.01)
288963
50061-2018
25.10.2018
4.5.2020
25.5.2022
ABC Food Machinery spol. s r.o., Bratislava, SK;
Švingál Juraj, Ing., Bratislava, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
Chladiace zariadenie

(51)

G05B 15/00
(2006.01)
G05B 13/00
(2006.01)
H04B 1/00
(2006.01)
G05B 13/00
(2006.01)
H04B 1/00
(2006.01)
288965
50012-2017
13.5.2014
3.10.2017
25.5.2022
50056-2014
Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;

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

(11)
(21)
(22)
(40)
(45)
(67)
(73)
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Matisková Darina, Ing. PhD., Prešov, SK;
Tóthová Mária, Ing. PhD., Vranov nad Topľou, SK;
Samočinný regulačný obvod s rejekčným tlmením

(51)

(11)

(51)

(11)

B01J 29/06
B41M 1/24
E04F 21/22

288959
288960
288961

F16C 11/06
F25B 9/10
G05B 15/00

288964
288963
288965

Prevody a prechody práv na patentové prihlášky

1828_header#

#headerMargin_1828

GB9A
(21)
(71)

12-2018
LIFEBUTTON s. r. o., Trnava, SK;
Predchádzajúci prihlasovateľ:
Tóth Ľuboš, Chorvátsky Grob, SK; Šimončič Matej,
Trnava, SK;
Dátum zápisu do registra: 9.5.2022

Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti

1848_header#

#headerMargin_1848

MK4A
(11)

Dátum zániku

286037
287170
287643
287836

09.05.2022
26.04.2022
03.05.2022
30.04.2022

Prevody a prechody práv na patenty

1871_header#

#headerMargin_1871

PC4A
(11)
(21)
(73)

288830
50006-2017
GOEX, s.r.o., Žilina-Budatín, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
EUROARMGROUP s. r. o., Žilina, SK;
Dátum zápisu do registra: 12.5.2022

#~#
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Ponuky licencií na patentové prihlášky

1894_header#

#header_1894

QA9A
(21)
(54)

50046-2018
Spaľovací priestor s implementáciou homogenizácie
a riadeného samovznietenia palivovej zmesi
pomocou kompresie
Dátum zápisu do registra: 12.5.2022
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ČASŤ
EURÓPSKE PATENTY
S URČENÍM PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

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

T1

T3
T4
T5

Preklad európskeho patentového spisu
Opravený preklad európskeho patentového spisu
Preklad zmeneného znenia európskeho
patentového spisu

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

1934_header#

#headerMargin_1934

T2

Preklad patentových nárokov európskej patentovej
prihlášky
Opravený preklad patentových nárokov európskej
patentovej prihlášky

(11)
(21)
(30)
(40)
(45)
(46)
(46)

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

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

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

2008_header#

#headerMargin_2008

(51)
(54)

Číslo dokumentu
Číslo prihlášky
Údaje o priorite
Dátum zverejnenia prihlášky
Dátum oznámenia o sprístupnení dokumentu
(prekladu, opraveného prekladu EPS alebo
zmeneného znenia EPS)
Dátum oznámenia o sprístupnení dokumentu
(prekladu a opraveného prekladu patentových
nárokov EPP)
Dátum oznámenia o sprístupnení dokumentu
(prekladu a opraveného prekladu patentových
nárokov EPP)
Medzinárodné patentové triedenie
Názov

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 európskej patentovej
prihlášky (na základe rozhodnutia súdu)
RL9A
Súdne spory o právo na európske patentové
prihlášky

RL9A

Ukončenie súdnych sporov o právo na európske
patentové prihlášky

Európske patenty
MA4A Zaniknuté európske patenty vzdaním sa patentu
MC4A Zrušené európske patenty
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

#~#
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RL4A
RL4A

SC4A
SC4A
SC4A

Sprístupnené preklady zmenených znení
európskych patentových spisov
Sprístupnené opravené preklady európskych
patentových spisov
Sprístupnené preklady európskych patentových
spisov

Opravy a zmeny

2168_header#

#headerMargin_2168

RL4A
SB4A

Prepis majiteľa európskeho patentu (na základe
rozhodnutia súdu)
Ukončenie súdnych sporov o právo na európske
patenty
Súdne spory o právo na európske patenty
Európske patenty zapísané do registra po odtajnení
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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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Sprístupnené preklady európskych patentových spisov

2241_header#

#header_2241

SC4A
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(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

E 39111
E 39112
E 39113
E 39114
E 39115
E 39116
E 39117
E 39118
E 39119
E 39120
E 39121
E 39122
E 39123
E 39124
E 39125
E 39126
E 39127
E 39128
E 39129
E 39130
E 39131
E 39132
E 39133
E 39134
E 39135
E 39136
E 39137
E 39138
E 39139
E 39140
E 39141
E 39142
E 39143

B60R 21/20
B09C 1/02
C07D 239/42
H05B 47/19
B23K 26/26
C07D 279/00
C12N 15/09
A61K 31/51
C09J 7/38
B32B 37/12
B05B 1/30
B05B 1/14
F16L 55/12
A61K 31/53
C07K 16/28
C07D 471/04
C07D 495/04
B01D 53/00
A61K 31/57
A61K 9/00
A61K 38/24
F28F 9/26
A61K 47/69
E05D 15/06
A61K 31/592
E05D 15/40
C07C 7/13
A47B 77/00
A61K 9/16
H02K 3/04
F28F 9/02
E04H 4/10
B44C 5/04

E 39144
E 39145
E 39146
E 39147
E 39148
E 39149
E 39150
E 39151
E 39152
E 39153
E 39154
E 39155
E 39156
E 39157
E 39158
E 39159
E 39160
E 39161
E 39162
E 39163
E 39164
E 39165
E 39166
E 39167
E 39168
E 39169
E 39170
E 39171
E 39172
E 39173
E 39174
E 39175

B28B 7/00
A47C 4/02
B07C 5/36
B29D 30/06
A61M 16/12
C07D 471/08
A61K 36/9066
A23D 7/00
C07C 227/16
C40B 70/00
B67D 7/84
E02F 9/28
C07C 227/40
A23G 9/04
G21C 7/14
F41A 5/10
C09J 5/06
E02F 9/28
H02J 7/00
C12Q 1/6886
F25J 1/00
C07K 16/22
A61K 9/08
C09J 7/40
C11D 3/395
E01F 13/04
A61P 35/00
F27D 9/00
A61K 9/08
A23G 9/04
B07C 5/36
A61H 3/04

E 39176
E 39177
E 39178
E 39179
E 39180
E 39181
E 39182
E 39183
E 39184
E 39185
E 39186
E 39187
E 39188
E 39189
E 39190
E 39191
E 39192
E 39193
E 39194
E 39195
E 39196
E 39197
E 39198
E 39199
E 39200
E 39201
E 39202
E 39203
E 39204
E 39205
E 39206
E 39207

A61G 7/08
H04N 19/13
A61K 35/76
A44C 15/00
G07C 5/00
C04B 41/49
A61P 7/02
H04N 19/13
C07D 261/08
F16K 31/06
H04N 19/13
C08F 295/00
D01H 1/38
H01J 37/32
B29C 31/08
B29D 30/20
A61P 35/00
C21D 1/607
F16L 55/124
C21D 1/76
F24F 11/42
C07D 265/32
E04B 5/43
E02D 27/01
B01D 63/04
A47L 15/50
F16K 3/26
A61K 48/00
B01D 53/84
B65D 33/25
F01K 13/00
F01C 1/344

E 39208
E 39209
E 39210
E 39211
E 39212
E 39213
E 39214
E 39215
E 39216
E 39217
E 39218
E 39219
E 39220
E 39221
E 39222
E 39223
E 39224
E 39225
E 39226
E 39227
E 39228
E 39229
E 39230
E 39231
E 39232
E 39233
E 39234
E 39235
E 39236
E 39237
E 39238
E 39239

B23K 35/30
B01D 53/00
C07D 471/04
F24F 5/00
A61K 31/519
B27M 3/00
C07F 9/09
A61P 31/04
H04N 19/117
B29B 13/06
F16L 17/00
E03F 1/00
A41D 13/00
B03B 9/06
B26D 7/26
C23C 2/02
C03B 1/02
B32B 17/10
A61P 3/04
B61D 17/14
F16D 3/68
C08J 9/14
C11D 1/72
H01R 4/48
B29B 17/02
A61F 5/44
C07D 401/12
C08J 5/24
A61F 11/00
C07D 295/06
A61K 39/00
E04B 5/23

(51)
(11)
(96)
(97)
(30)
(45)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)
(51)

A23D 7/00
(2006.01)
C12G 3/00
(2019.01)
C12G 3/04
(2019.01)
E 39151
17717316.8, 7.4.2017
3439483, 5.1.2022
16164452, 8.4.2016, EP;
25.5.2022
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KOREJZOVA LEGAL v. o. s., Bratislava, SK;
PCT/IB2017/001659
WO 2018/100434
Príprava tuhých cyklodextrínových komplexov na
podávanie oftalmickej účinnej farmaceutickej zložky
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Spôsob genetickej liečby použitím vírusu AAVXBP1S/GFP a jeho použitie pri prevencii a liečbe
amyotrofickej laterálnej sklerózy
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Spôsob výroby biometánu čistením bioplynu,
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Spôsob chemicko-biologického čistenia odpadových
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JUDr. Eva Bušová, advokátka, Bratislava-Staré Mesto,
SK;
PCT/EP2017/000038
WO 2017/121644
Dierovaná doska so zväčšeným rozstupom otvorov
v jednej alebo oboch okrajových oblastiach jedného
radu trysiek
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B05B 15/58
(2018.01)
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a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť,
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PCTIB2018/053295
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Zariadenie na spracovanie záhradných produktov
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C11D 3/395
(2006.01)
C11D 3/04
(2006.01)
A61L 2/00
(2006.01)
C11D 17/04
(2006.01)
C11D 3/48
(2006.01)
D21H 21/36
(2006.01)
C11D 3/04
(2006.01)
A61L 2/00
(2006.01)
C11D 17/04
(2006.01)
C11D 3/48
(2006.01)
D21H 21/36
(2006.01)
E 39168
17733987.6, 9.6.2017
3469051, 27.10.2021
102016007081, 10.6.2016, DE;
25.5.2022
Alethia Life Sciences AG, 9443 Widnau, CH;
OBERWALDER, Sebastian, 81371 München, DE;
inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.,
Bratislava, SK;
PCT/EP2017/064101
WO 2017/212024
Dezinfekčné utierky s oxidom chloričitým
C12N 15/09
(2006.01)
A61K 39/39
(2006.01)
A61P 35/00
(2006.01)
C07K 16/28
(2006.01)
C07K 19/00
(2006.01)
C07K 16/30
(2006.01)
E 39117
16835194.8, 9.8.2016
3336185, 22.12.2021
2015158414, 10.8.2015, JP;
25.5.2022
Osaka University, Suita-shi, Osaka, JP;
HOSEN, Naoki, Suita-shi, Osaka, JP;
SUGIYAMA, Haruo, Suita-shi, Osaka, JP;
KUMANOGOH, Atsushi, Suita-shi, Osaka, JP;
HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava-Nové Mesto,
SK;
PCT/JP2016/073503
WO 2017/026497
Protilátka
C12Q 1/6886
(2018.01)
E 39163
16713202.6, 11.3.2016
3268493, 5.1.2022
201562132064 P, 12.3.2015, US;
25.5.2022
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., Beerse, BE;
RICCI, Deborah, Raritan, New Jersey, US;
GORMLEY, Michael, Spring House, Pennsylvania, US;
THOMAS, Shibu, Spring House, Pennsylvania, US;

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

(51)

(11)
(96)
(97)
(45)
(73)
(72)

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

(51)
(11)
(96)
(97)
(30)
(45)
(73)
(72)

(74)
(86)

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

#~#

33 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (európske patenty)

RAJPUROHIT, Yashoda, Spring House, Pennsylvania,
US;
SCHAFFER, Michael, Spring House, Pennsylvania, US;
HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava-Nové Mesto,
SK;
PCT/US2016/022004
WO 2016/145308
mRNA markery z plnej krvi na predikciu rakoviny
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(11)
(97)
(73)

E 32510
3162718, 28.8.2019
GRONBACH k.s., Michalovce, SK;
Dátum zápisu do registra: 29.4.2022

(11)
(97)
(73)

E 24081
2379817, 22.2.2017
REHAU Automative SE & Co. KG, Rehau, DE;
Dátum zápisu do registra: 2.5.2022

(11)
(97)
(73)

E 32534
2844805, 4.9.2019
REHAU Automative SE & Co. KG, Rehau, DE;
Dátum zápisu do registra: 2.5.2022

#~#
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(11)
(97)
(73)

E 33340
3137437, 23.10.2019
Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN, US;
Dátum zápisu do registra: 11.5.2022

(11)
(97)
(73)

E 36188
3234197, 11.11.2020
Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN, US;
Dátum zápisu do registra: 11.5.2022

(11)
(97)
(73)

E 33732
3111764, 23.10.2019
Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN, US;
Nouryon Chemicals International B.V., Arnhem, NL;
Dátum zápisu do registra: 11.5.2022

(11)
(97)
(73)

E 36279
3074226, 23.9.2020
REHAU Automative SE & Co. KG, Rehau, DE;
Dátum zápisu do registra: 2.5.2022

(11)
(97)
(73)

E 34422
2743558, 4.3.2020
REHAU Automative SE & Co. KG, Rehau, DE;
Dátum zápisu do registra: 2.5.2022

(11)
(97)
(73)

E 37161
3224007, 24.2.2021
REHAU Automative SE & Co. KG, Rehau, DE;
Dátum zápisu do registra: 29.4.2022

(11)
(97)
(73)

E 37774
3189905, 28.4.2021
REHAU Automative SE & Co. KG, Rehau, DE;
Dátum zápisu do registra: 29.4.2022

Zmeny adries

11288_header#

#headerMargin_11288

TE4A
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(11)
(97)
(73)

E 23408
1737491
AbbVie Biotechnology Ltd, Hamilton HM11, BM;
Dátum zápisu do registra: 2.5.2022

(11)
(97)
(73)

E 23408
1737491
AbbVie Biotechnology Ltd, Hamilton Pembroke HM11,
BM;
Dátum zápisu do registra: 2.5.2022

(11)
(97)
(73)

E 28743
2575884
AbbVie Biotechnology Ltd, Hamilton HM 11, BM;
Dátum zápisu do registra: 2.5.2022

(11)
(97)
(73)

E 28743
2575884
AbbVie Biotechnology Ltd, Hamilton Pembroke HM 11,
BM;
Dátum zápisu do registra: 2.5.2022

(11)
(97)
(73)

E 31020
2225206
Bayer Animal Health GmbH, Monheim am Rhein, DE;
Dátum zápisu do registra: 10.5.2022

ČASŤ
DODATKOVÉ OCHRANNÉ OSVEDČENIA

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

(11)
(21)
(22)
(23)
(54)
(68)
(71)
(73)
(74)
(92)

Číslo dokumentu
Číslo žiadosti
Dátum podania žiadosti
Dátum podania žiadosti o predĺženie doby platnosti
Názov vynálezu základného patentu
Číslo základného patentu
Meno (názov) žiadateľa (-ov)
Meno (názov) majiteľa(-ov)
Meno (názov) zástupcu(-ov)
Číslo a dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo
výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej
republike

(93)
(94)

(95)

Číslo, dátum a štát prvého povolenia uviesť liečivo
na trh v Spoločenstve
Predpokladaný dátum uplynutia platnosti
osvedčenia/Predpoklad. dátum uplynutia
predĺž. doby platnosti osvedčenia/Opravený
predpokladaný dátum uplynutia doby platnosti
osvedčenia/Opravený predpoklad. dátum uplynutia
predĺž. doby platnosti osvedčenia
Výrobok chránený základným patentom, pre ktorý
bolo požiadané o udelenie alebo predĺženie doby
platnosti osvedčenia, alebo na ktorý bolo udelené
osvedčenie, alebo vo vzťahu ku ktorému bola
predĺžená platnosť osvedčenia

#~#
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Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia

11422_header#

#header_11422

BA9A

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

(21)
(22)
(68)
(54)
(71)
(74)
(92)
(93)
(95)

5-2022
13.4.2022
EP 3498732
Protilátky proti nervovému rastovému
a spôsoby ich prípravy a použitia
Zoetis Services LLC, Parsipanny NJ, US;
JUDr. Eva Bušová, Bratislava, SK;
EU/2/20/269, 18. 2. 2021
EU/2/20/269, 18. 2. 2021, EU
Frunevetmab
Typ: liečivo

Udelené dodatkové ochranné osvedčenia

11460_header#

#headerMargin_11460

FG4A

faktoru

(11)
(21)
(22)
(68)
(54)
(73)
(74)
(92)
(93)
(95)
(94)

420
50025-2019
20.12.2019
EP 2808343
Fc varianty so zmenenou väzbou na FcRn
Xencor, Inc., Monrovia, US;
inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.,
Bratislava, SK;
EU/1/19/1371, 5. 7. 2019
EU/1/19/1371, 5. 7. 2019, EU
Ravulizumab
Typ: liečivo
23.12.2033

Predĺženia doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia

11504_header#

#headerMargin_11504

ND9A
(11)
(21)
(23)
(68)
(54)
(73)
(74)
(92)
(93)
(95)
(94)

299
50017-2017
30.9.2021
EP 2692346
Antivírusový derivát 1-fenyl-2,5-dibenzimidazol-5-ylpyrolidínu
AbbVie Bahamas Ltd., New Providence, Nassau, BS;
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
EU/1/17/1213, 28.7.2017
EU/1/17/1213, 28.7.2017, EU
Pibrentasvir vo všetkých formách chránených
základným patentom
28.1.2033

(11)
(21)
(23)
(68)
(54)
(73)
(74)
(92)
(93)
(95)
(94)

328
50001-2016
19.1.2022
EP 2170959
Protilátky proti ľudskému receptoru PD-1 pre
programovanú smrť buniek
Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem, NL;
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
EU/1/15/1024/001, 21.7.2015
EU/1/15/1024/001, 21.7.2015, EU
Pembrolizumab
21.1.2031

#~#
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Prevody a prechody práv na dodatkové ochranné osvedčenia

11583_header#

#header_11583

PC4A

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

(11)
(21)
(73)

Zmeny mien majiteľov dodatkových ochranných osvedčení

11606_header#

#headerMargin_11606

TC4A

327
50010-2018
AIC246 AG & Co. KG, Wuppertal, DE;
Predchádzajúci majiteľ:
AIC246 GmbH&Co. KG, Wuppertal, DE;
Dátum zápisu do registra: 5.5.2022

(11)
(21)
(73)

76
5001-2009
Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN, US;
Dátum zápisu do registra: 11.5.2022

#~#
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ČASŤ
ÚŽITKOVÉ VZORY

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

U1

Y2

Y3

Zapísané úžitkové vzory podľa zákona č. 517/2007
Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
so zmenou v porovnaní s príslušnou zverejnenou
prihláškou
Zmenené znenia úžitkových vzorov podľa zákona
č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

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

11643_header#

#headerMargin_11643

Y1

Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov podľa
zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Zapísané úžitkové vzory podľa zákona č. 517/2007
Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
bez zmeny v porovnaní s príslušnou zverejnenou
prihláškou

(11)
(13)
(21)
(22)
(30)
(43)
(45)
(51)
(54)
(57)
(62)

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

Meno (názov) prihlasovateľa(-ov)
Meno pôvodcu (-ov)
Meno (názov) majiteľa(-ov)
Meno (názov) zástupcu(-ov)
Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa
PCT
Číslo a dátum podania európskej patentovej
prihlášky
Číslo a dátum zverejnenia európskej patentovej
prihlášky alebo vydania európskeho patentového
spisu

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

11725_header#

#headerMargin_11725

(67)

Číslo dokumentu
Druh dokumentu
Číslo prihlášky
Dátum podania prihlášky
Údaje o priorite
Dátum zverejnenia prihlášky
Dátum oznámenia o sprístupnení dokumentu
Medzinárodné patentové triedenie
Názov
Anotácia
Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej
prihlášky
Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade
odbočenia

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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51 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (úžitkové vzory)

Opravy a zmeny

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

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

#~#
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Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov

11938_header#

#header_11938

BA2K

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022
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(21)

(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

14-2021
84-2021
160-2021
177-2021

B62H 3/12
E04B 1/66
G01N 25/00
A41D 13/12

188-2021
194-2021
50091-2021
50099-2021

G01M 5/00
E21F 15/00
B25J 19/00
A61L 2/22

50102-2021
1-2022
2-2022
5-2022

F03B 13/14
A61L 9/14
F16J 15/56
A01N 25/18

50006-2022
50015-2022
50016-2022

F02B 75/02
G01N 3/00
F23L 9/04

(51)

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

(51)

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

A01N 25/18
(2006.01)
A01N 59/02
(2006.01)
A01N 59/26
(2006.01)
A01P 17/00
(2006.01)
C08L 91/00
(2006.01)
5-2022
28.1.2022
Teren Ján, Ing. CSc., Bratislava, SK;
Martinů Tomáš, Ing. Ph.D., Roztoky u Prahy, CZ;
Teren Ján, Ing. CSc., Bratislava, SK;
Martinů Tomáš, Ing. Ph.D., Roztoky u Prahy, CZ;
Prípravky na odpudzovanie zveri a škodcov
Pre prípravky na odpudzovanie zveri a škodcov
v zmysle riešenia je charakteristické, že obsahujú sulfid
fosforečný – P4S10. Prípravky môžu mať charakter
prášku, drviny, brikiet, toboliek, tabliet, suspenzií, pást
alebo krémov.
A41D 13/12
(2006.01)
A41D 1/00
(2018.01)
A61B 5/00
(2006.01)
A41D 1/00
(2018.01)
A61B 5/00
(2006.01)
177-2021
1.12.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK;
Hudec Róbert, prof. Ing. PhD., Žilina, SK;
Matúška Slavomír, Ing. PhD., Žilina, SK;
Radilová Martina, Ing. PhD., Žilina, SK;
Elektrovodivý spoj s magnetickou väzbou
Elektrovodivý
spoj
s
magnetickou
väzbou
na
prepojenie
odnímateľnej
elektroniky
a elektrovodivých senzorov na inteligentné textílie je
navrhnutý pomocou minimálne dvoch integrovaných
magnetov (2). Jeden magnet (2) je integrovaný do
odevu a umiestnený na nosnej nevodivej látke (3),
pod ktorou je vyšitá elektrovodivá textilná elektróda
(4) elektrovodivou niťou a je celý fixovaný pomocou
textilného puzdra (1). Druhý magnet (2) je integrovaný
v elektronickej časti (10) pomocou lepidla alebo
elektrovodivej pasty do puzdra (8) z nevodivého
materiálu, odkiaľ je magnet (2) prepojený cez vodič
(7) do DPS (6) obvodovej dosky. Vďaka magnetickému
poľu, ktoré vznikne interakciou týchto magnetov,
sa vytvorí spoj, pomocou ktorého je možné ďalej
prenášať informácie do DPS (6) a odtiaľ ďalej do
externých zariadení, ako sú mobilné telefóny, tablety
a pod. Tieto dáta je následne možné v uvedených
zariadeniach zobrazovať, prípadne ďalej analyzovať.

(51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

A61L 2/22
(2006.01)
B05B 9/04
(2006.01)
50099-2021
27.12.2021
Detectair s.r.o., Bratislava, SK;
Pavlovič Pavol, Mgr., Bratislava, SK;
Džupa Karol, Bratislava, SK;
inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.,
Bratislava, SK;
Mobilné rozprašovacie zariadenie s výstupom suchej
hmly
Mobilné rozprašovacie zariadenie s výstupom suchej
hmly je tvorené kovovou konštrukčnou skriňou
(1), v ktorej je zabudovaný ovládací panel (2)
s regulátorom (3) tlaku kompresorového vzduchu,
aspoň jedným manometrom (4) na meranie
tlaku vzduchu, prepínacím/spúšťacím ovládačom
(5) a protikondenzačným filtrom (6). z kovovej
konštrukčnej skrine (1) smerom von vyčnieva flexibilný
spoj (7) na natáčanie smeru pneumatickej sifónovej
dýzy (8). Vnútri kovovej konštrukčnej skrine (1) je
umiestnená a prichytená nádoba (9) na rozprašovanú
kvapalinu; kovová konštrukčná skriňa (1) má vstup
(10) na prívod tlakového vzduchu od kompresora.
v kovovej konštrukčnej skrini (1) sú umiestnené aj
rozvody (14) kvapaliny/tlakového vzduchu vedúce
z nádoby (9) na rozprašovanú kvapalinu aspoň k jednej
pneumatickej sifónovej dýze (8) a sú v nej umiestnené
aj rozvody (14) kvapaliny/tlakového vzduchu od
kompresora k regulátoru (3) tlaku kompresorového
vzduchu, aspoň jednému manometru (4) na meranie
tlaku vzduchu, prepínaciemu/spúšťaciemu ovládaču
(5), protikondenzačnému filtru (6) a aspoň jednej
pneumatickej sifónovej dýze (8). Ovládací panel (2) má
zabudovaný výstupný člen (11) na pripojenie druhej
pneumatickej sifónovej dýzy (8).

(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

(51)

(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

(51)

A61L 9/14
(2006.01)
A61L 9/015
(2006.01)
A61L 2/22
(2006.01)
A61L 101/22
(2006.01)
A61L 101/08
(2006.01)
A61L 101/32
(2006.01)
A61L 101/34
(2006.01)
A61L 101/36
(2006.01)
A61L 101/38
(2006.01)
1-2022
10.1.2022
Miškeje Jana, Ing., Topoľčany, SK;
Miškeje Ján, JUDr., Bošany, SK;
Miškeje Jana, Ing., Topoľčany, SK;
Miškeje Ján, JUDr., Bošany, SK;
Ing. Zuzana Girmanová, Nitra, SK;
Dezinfekčná zmes, spôsob dezinfekcie vzduchu
a povrchov a použitie dezinfekčnej zmesi
Dezinfekčná zmes obsahuje aktívne zložky a ostatné
zložky, pričom aktívne zložky sú
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín, 2-fenoxyetanol a bis(peroxosíran)-bis(síran)
pentadraselný a ostatné zložky sú izopropylmyristát,
α-hexylcinnamaldehyd, 4-terc-butylcyklohexylacetát,
eukalyptol,
1-(2,3,8,8-tetrametyl-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydronaftalén-2-yl)etanón, limonén, linalol,
resublimovaný jód, etylalkohol a vonná kompozícia.
Dezinfekčná zmes je určená na použitie ako biocídny
výrobok na dezinfekciu vzduchu a povrchov vo
vnútorných priestoroch. Opísaný je tiež spôsob
dezinfekcie vzduchu a povrchov v uzatvorených
priestoroch s použitím tejto dezinfekčnej zmesi.
B25J 19/00
B43L 13/00
G06N 3/12

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
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50091-2021
24.11.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava,
SK;
Adamík Michal, Ing., Bratislava, SK;
Goga Jozef, Ing., Čierne nad Topľou, SK;
Ing. Mária Holoubková, Bratislava, SK;
Nástroj na prekreslenie digitálneho obrázka
robotickou kresbou, spôsob prekreslenia obrázka
robotickou kresbou a spôsob kalibrácie nástroja
Nástroj na prekreslenie digitálneho obrázka
robotickou kresbou pripojený na robot riadený
genetickým algoritmom obsahuje v jeho hornej časti
kruhovú prírubu (1) so závitom (2), na ktorý je
priskrutkovaný dutý piest (3) v obale (4) s vonkajšou
pružinou (5) na pruženie nástroja. Po celej dĺžke
nástroja je v jeho vnútri v rúrke (13) vsadená
vymeniteľná grafitová tuha (6). v spodnej časti nástroja
je vnútorné osadenie (7), na ktoré je naskrutkovaná
dutá skrutka (8) s valcovou hlavou. O dutú skrutku
(8) sa zospodu opierajú čeľuste (9) na udržanie
grafitovej tuhy (6) na mieste. Nad dutou skrutkou (8)
je vo vnútornom osadení (7) umiestnená grafitová
tuha (6), ktorú obopína vnútorná pružina (10) na
zatváranie čeľustí (9). Priemer otvoru dutej skrutky
(8) je menší ako priemer otvoru čeľustí (9). Kruhová
príruba (1) je pripojená na prírubu robota (11). Pred
procesom prekreslenia obrázka sa uskutočňuje offline
proces prípravy pri použití genetického algoritmu
a vytvorenia robotického kódu, ktorý následne určuje
postup procesu prekreslenia originálneho obrázka
vykonávaný nástrojom, pričom jednotlivé úsečky sa
kreslia v určenom poradí, miestach a prítlakmi
pomocou pružnej kompresie v smere kolmom na
prírubu robota (11) zabezpečenej dutým piestom (3)
a vonkajšou pružinou (5). Počas kreslenia pomocou
uzavretých čeľustí (9) vnútornou pružinou (10) zostáva
grafitová tuha (6) na mieste. Proces kreslenia je
periodicky prerušovaný kalibračnou rutinou nástroja.

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

B62H 3/12
(2006.01)
14-2021
4.2.2021
GDOCK s. r. o., Borovce, SK;
Bohm Marián, Mgr., Borovce, SK;
Nástenný držiak na bicykel
Nástenný držiak na bicykel sa skladá z troch častí.
Prvou časťou je hlavný držiak (1) s viditeľným logom
výrobcu (2) a štyrmi montážnymi otvormi (3) na
skrutky, vybavený zahnutou prednou časťou (4) na
prichytenie bicykla za pedál a proti vykĺznutiu bicykla
z hlavného držiaka (1) a uškom (5) na uzamknutie
zaveseného bicykla v hlavnom držiaku (1). Ďalej
nástenný držiak obsahuje dva kusy podporných Lprofilov (6) s otvormi (7) na skrutky.

(51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

(51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

E04B 1/66
(2006.01)
E04C 2/284
(2006.01)
E06B 1/62
(2006.01)
84-2021
8.6.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK;
Sedlák Pavol, Ing., PhD., Košariská, SK;
Murínová Naďa, Ing., Zvolen, SK;
Spôsob úpravy prefabrikovaných stenových panelov
budovy na zabezpečenie vzduchotesnosti
Spôsob úpravy prefabrikovaných stenových panelov
budovy na zabezpečenie vzduchotesnosti spočíva
v tom, že na celý prístupný vonkajší povrch
(la) veľkoplošných dosiek (1) tvoriacich opláštenie
stenového panelu (2) drevostavby sa nanesie
vzduchotesný povlak (7) tvorený fóliou (4) a lepidlom
(3) na súvislé pokrytie vonkajšieho povrchu (la),
pričom vzduchotesný povlak (7) zakrýva styky (8)
dosiek (1) a otvory (9) po spojovacích prostriedkoch,
a fólia (4) ako súčasť vzduchotesného povlaku (7) sa na
vonkajší povrch (la) nanáša s presahmi (PS) po stranách
stenového panelu (2) a počas aplikácie zakrýva otvory
(Ot) na budúce okná alebo dvere.
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E21F 15/00
(2006.01)
E21F 15/08
(2006.01)
194-2021
23.12.2021
EUROTALC s.r.o., Gemerská Poloma, SK;
Greňa Ján, Dipl. Ing., Košice-Vyšné Opátske, SK;
Gutternigg Bernhard, Dipl. Ing., Lassing bei Selzthal, AT;
bnt attorneys-at-law, s. r. o., Bratislava, SK;
Systém zakladania nízko a stredne pevnostných ložísk
so spevnenou základkou
Zakladanie vydobytých priestorov sa využíva v oblasti
hlbinného dobývania o. i. na účely eliminácie
prejavov dobývania na povrchu. Navrhovaný systém
zakladania nízko a stredne pevnostných ložísk
so spevnenou základkou zabezpečuje stopercentné
vyplnenie vydobytých priestorov a zároveň umožňuje
uplatniť zásady cirkulačnej ekonomiky, nakoľko
v zásadnej miere využíva odpady z ťažby a spracovania
suroviny. Zároveň znižuje kontamináciu ťaženej
suroviny, a to pri nižších nákladoch. Podstatou riešenia
je rozčlenenie základky na konštrukčné prvky, ako
konštrukčná vrstva z armovaného železobetónu (1),
oddeľovacia PVC fólia (2), sypané nespevnené jadro
z hrubozrného kameniva (3), čerpaná výplňová zmes
z inertného materiálu (4), oceľová sieťovina (5),
separačná deliaca vrstva (6), stratené potrubie (7),
odvzdušňovacie potrubie (8) a debniaca bariéra (9),
z ktorých každý plní špecifickú funkciu. Na prípravu
výplňovej zmesi je použitý jalový materiál z mokrej
úpravy zo spracovania suroviny a jalovina z ťažby.
Vhodnou kombináciou receptúr je možné spotrebovať
všetok odpad z ťažby a spracovania suroviny na účely
zakladania.

(51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

(51)
(21)
(22)

F02B 75/02
(2006.01)
F02B 47/02
(2006.01)
50006-2022
27.1.2022
Stískal Pavel, Hontianske Tesáre, SK;
Stískal Pavel, Hontianske Tesáre, SK;
Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová
a súdnoznalecká kancelária, Banská Bystrica, SK;
Šesťtaktný motor a spôsob jeho činnosti
Šesťtaktný motor má na kľukovom hriadeli (1) otočne
upevnenú ojnicu (2), druhý koniec ojnice (2) je
spojený pomocou čapu s piestom (3), ktorý je
posuvne uložený vo valci (4), horná časť valca (4)
je uzatvorená hlavou (5), v ktorej je umiestnená
zapaľovacia sviečka (6) alebo vstrekovacia dýza (6´),
v hlave (5) je vytvorený aspoň jeden nasávací palivový
kanál (7) spojený s palivovým vstrekovacím čerpadlom
a uzatváraný nasávacím palivovým ventilom (8), aspoň
jedna vodná vstrekovacia dýza (9) spojená s vodným
vstrekovacím čerpadlom na demineralizovanú vodu
a uzatváraná nasávacím vodným ventilom (10) a aspoň
jeden výfukový kanál (11) uzatváraný výfukovým
ventilom (12), pričom ventily (8, 10, 12) sú ovládané
elektronicky alebo pomocou vačkového hriadeľa,
ktorý je spolupracujúci s kľukovým hriadeľom (1),
pričom otáčky kľukového hriadeľa (1) proti vačkovému
hriadeľu sú v pomere 3 : 1. Činnosť šesťtaktného
motora je nasledujúca, v prvom takte sa piest (3)
pohybuje smerom dole a vzduch s palivom v pomere
1 : 15 až 1 : 25 sa dostáva do valca (4) alebo vzduch bez
paliva sa dostáva do valca (4), v druhom takte sa piest
(3) pohybuje smerom hore a vykonáva sa stláčanie
vzduchu s palivom alebo bez paliva, v treťom takte
na zapaľovacej sviečke (6) preskočí iskra a nastáva
výbuch alebo po vstreknutí paliva vstrekovacou dýzou
(6´) nastáva výbuch, piest (3) sa pohybuje smerom
dole, vo štvrtom takte v spodnom úvrate piesta (3) sa
pootvorí výfukový ventil (12), zníži sa tlak vo valci (4)
a piest (3) sa začne pohybovať smerom hore a stláčať
výfukové plyny s teplotou 500 °C až do horného úvratu
piesta (3), kde plyny dosiahnu 2 000 °C, v piatom
takte v hornom úvrate piesta (3) sa vstrekne do valca
(4) demineralizovaná voda, dôjde k expanzii a piest
(3) sa pohybuje smerom dole, v šiestom takte sa pri
pohybe piesta (3) smerom hore vytlačí para zmiešaná
s výfukovými plynmi von z valca (4) cez výfukový kanál
(11).

F03B 13/14
50102-2021
30.12.2021

(2006.01)
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(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

Koníček Anton, Ing., Pruské, SK;
Koníček Anton, Ing., Pruské, SK;
Kapa Beta, s. r. o., Nová Dubnica, SK;
Plávajúci dopravník
Plávajúci dopravník má kostru (1), ktorá je na jednej
strane spojená s napínacím zariadením (6) a s otočne
upevneným napínacím bubnom (4). Na druhej strane
je kostra (1) spojená s otočne uloženým hnaným
bubnom (5). Hriadeľ jedného z bubnov (4, 5) je
spojený s generátorom (10) elektrického prúdu priamo
alebo prostredníctvom prevodovky (11). Generátor
(10) je upevnený ku kostre (1). Alternatívne sú
prevodovka (11) a generátor (10) umiestnené na
brehu vodného toku. Na vrchnej a spodnej strane
kostry (1) sú v odstupoch namontované podperné
prvky (3), pričom spoločnou obálkou napínacieho
bubna (4), hnaného bubna (5) a podperných prvkov
(3) je uzavretý dopravný pás (2) s lopatkami (7)
pripevnenými v určitom rozstupe na jeho vonkajšiu
stranu. Na kostru (1) je namontovaná sústava plavákov
(8) a kotviace prvky (9).

(51)

F16J 15/56
(2006.01)
F15B 15/14
(2006.01)
2-2022
13.1.2022
Beňovic Ján, Ing., Prenčov, SK;
Beňovic Ján, Ing., Prenčov, SK;
Brzdový valček s tesniaco-mazacou drážkou
Brzdový valček s tesniaco-mazacou drážkou patrí
do oblasti strojárstva – automobilového priemyslu,
kde zlepšuje konštrukčné vlastnosti kotúčových bŕzd.
Dosiahne sa to tým, že v tesniacej drážke brzdového
valčeka s tesniacou gumičkou (3) sa vhodnou úpravou
geometrie tesniacej gumičky pomocou drážok (6)
alebo výstupkov (7) a vyplnením vzniknutého priestoru
vazelínou zníži trecí odpor, a tým i energia potrebná
na jeho prekonanie pri spätnom pohybe piestika.
Tým vznikne tesniaco-mazacia drážka, ktorá zvyšuje
úžitkovú hodnotu kotúčových bŕzd. Riešenie značne
znižuje stratu energie pri spätnom pohybe brzdového
piestika (2) v brzdovom valčeku (1), uľahčuje jeho
pohyb späť, a tým eliminuje nežiaduce brzdenie i riziko
zadretia, čím sa zníži spotreba paliva a uhlíková
a tepelná stopa automobilu. Riešenie je využiteľné
pri konštrukcii osobných i nákladných automobilov
používajúcich kotúčové brzdy.

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

(51)
(21)
(22)
(30)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

F23L 9/04
(2006.01)
F23B 60/00
(2006.01)
F23B 6/00
(2006.01)
50016-2022
25.2.2022
CZ2021-38663 U, 23.3.2021, CZ;
LITECONNECT s.r.o., Bohumín, CZ;
Buřič Aleš, Bohumín, CZ;
Ing. Mária Holoubková, Bratislava, SK;
Kotol na pevné palivá
Kotol na pevné palivá podľa technického riešenia
pozostáva z kotlového telesa (1) tvoreného
kúreniskom (2) s roštom (8) a zo spaľovacej komory
(3) s keramickou výmurovkou, ktorá je umiestnená
v zadnej časti kotla, a prívodom spaľovacieho vzduchu
jednak do priestoru kúreniska (2) paliva, jednak
pod rošt (8) kotla a taktiež do spaľovacích ciest
v spaľovacej komore (3). Keramická výmurovka
umiestnená v spaľovacej komore (3) je rozoberateľná
a upravená na odvod spalín z kúreniska (2)
a pozostáva zo spodnej keramickej vložky (5) a hornej
keramickej vložky (6), ktoré sú vzájomne spojené
pomocou zámkových vybraní. Spodná keramická
vložka (5) je vybavená na oboch vonkajších bočných
stenách prietokovými kanálmi (16) na rovnomerný
prívod spaľovacieho vzduchu do keramickej dýzy (4)
s vnútorným otvorom (17), ktorá je usadená na
spodnej keramickej vložke (5) a má najmenej dva
rady priechodných otvorov (7) na prívod spaľovacieho
vzduchu do spaľovacej komory (3). Vnútorný otvor
(17) keramickej dýzy (4) má prierez kónického tvaru
so zúžením do stredu keramickej dýzy (4). Kotol na
pevné palivá podľa technického riešenia je výhodne
použiteľný pre spaľovacie komory (3) kotlov na pevné
palivá s ručným prikladaním na prípravu vykurovacej
vody alebo teplej úžitkovej vody.

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

(57)
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G01M 5/00
(2006.01)
G01B 21/16
(2006.01)
188-2021
17.12.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava,
SK;
SH Diagnostics s.r.o., Bratislava, SK;
Sokol Milan, prof. Ing. PhD., Bratislava, SK;
Švolík Ján, RNDr. CSc., Bratislava, SK;
Zariadenie na meranie relatívnych premiestnení,
systém na rýchlu diagnostiku obsahujúci uvedené
zariadenie a spôsob diagnostiky a monitorovania
technického stavu priehradovej mostnej konštrukcie
uvedeným systémom
Systém rýchlej diagnostiky priehradových mostných
konštrukcií je tvorený súborom desiatok autonómnych
zariadení (1) na meranie relatívnych premiestnení
v priehradových mostných konštrukciách medzi dvomi
bodmi vzdialenými 2 m s presnosťou merania do 0,01
mm. Systém je vhodný najmä na meranie vnútorných
síl priehradových konštrukcií. v systéme funguje
automatické spúšťanie merania a zariadenie (21) na
identifikáciu lokomotívy na identifikáciu zaťaženia
prechádzajúceho mostom. Všetky súčasti komunikujú
s riadiacou jednotkou (23) cez klaud. Riadiaca jednotka
(23) získava údaje zo zariadení (1) na meranie
relatívnych premiestnení, inicializačného zariadenia
(18) a zariadenia (21) na identifikáciu lokomotívy
a robí v reálnom čase automatické vyhodnotenie
nameraných dát a ich porovnanie s očakávanými
hodnotami získanými numerickými simuláciami na
kalibrovanom modeli mosta v metóde konečných
prvkov. Najdôležitejšou súčasťou je zariadenie (1) na
meranie relatívnych premiestnení, ktoré je vybavené
systémom rýchleho prichytenia na konštrukciu
pomocou magnetov (16), obsahuje sofistikovanú
mechanickú časť, ktorá dokáže zabezpečiť meranie
aj pri relatívne veľkých vibráciách, ktoré sa bežne
vyskytujú pri prevádzke mosta, a je dostatočne

robustná aj na použitie v daždi, v dutej základni (2)
má uložené digitálne posuvné meradlo (5), rozhranie
(9) na odčítanie dát z digitálneho posuvného meradla
(5) a zariadenie (10) na bezdrôtovú komunikáciu, ktoré
obsahuje softvér na synchronizáciu meraní, zber dát
a ich predbežné vyhodnotenie, súčasne je schopné
zaznamenávať aj zrýchlenia v troch osiach a robiť
videozáznam okolia meraného bodu.

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

(74)
(54)
(57)

G01N 3/00
(2006.01)
B23K 37/00
(2006.01)
50015-2022
23.2.2022
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava,
SK;
Martinkovič Maroš, Prof. Ing. PhD., Trnava, SK;
Kovačócy Pavel, doc. Dr. Ing., Cífer, SK;
Kovaříková Ingrid, Ing. PhD., Trnava, SK;
Šimeková Beáta, Ing. PhD., Trnava, SK;
Hodúlová Erika, doc. Ing. PhD., Trnava, SK;
Ing. Mária Holoubková, Bratislava, SK;
Zariadenie a spôsob merania mechanických
vlastností na vopred stanovenom mieste zvarového
spoja
Zariadenie na meranie mechanických vlastností na
vopred stanovenom mieste zvarového spoja pozostáva
z telesa (1) strihadla (21) s kruhovým otvorom
(14), uzatváracej časti (2) strihadla (21), ktoré sú
spojené skrutkami (3), medzi telesom (1) strihadla
(21) a uzatváracou časťou (2) strihadla (21) je vložený
tlačník (4) s kruhovým otvorom (15), v ktorom je
vložený strižník (5) s možnosťou jeho axiálnej rotácie,
v kruhovom otvore (14) telesa (1) strihadla (21) je
vložená strižnica (8) s možnosťou jej axiálnej rotácie,
skúšaná vzorka (6) je z jednej časti umiestnená
v štvorhrannom otvore (18) strižníka (5) a z druhej
časti v štvorhrannom otvore (19) strižnice (8), pričom
štvorhranný otvor (18) strižníka (5) je z jednej
strany uzatvorený technologickou záslepkou (7) na
vymedzenie polohy skúšanej vzorky (6) a štvorhranný
otvor (19) strižnice (8) je z jednej strany uzatvorený
uzatváracou vložkou (9) na vymedzenie polohy
skúšanej vzorky (6), pričom strižná hrana (16) strižníka
(5) je tvorená rovinnou plochou v štvorhrannom
otvore (18) strižníka (5) a strižná hrana (17) strižnice
(8) je tvorená rovinnou plochou v štvorhrannom
otvore (19) strižnice (8). Meranie sa spustí prítlakom
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na tlačník (4), pričom sa merajú a dokumentujú
zaťažujúca sila na tlačník (4) a premiestnenie tlačníka
(4), strižné hrany (16) strižníka (5) a (17) strižnice (8),
pohybom proti sebe pôsobia rovnomerne na povrch
skúšanej vzorky (6) a nakoniec prestrihnú skúšanú
vzorku (6), čím je skúška ukončená a zo zaznamenanej
hodnoty maximálnej zaťažujúcej sily pri prestrihnutí
skúšanej vzorky (6) sa stanoví pevnosť v strihu skúšanej
vzorky (6) a zo závislosti maximálnej zaťažujúcej sily
a premiestnenia tlačníka (4) jej húževnatosť.

(51)

(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

G01N 25/00
(2006.01)
G01N 25/02
(2006.01)
G01N 25/20
(2006.01)
G01N 25/22
(2006.01)
G01N 1/36
(2006.01)
G01N 31/12
(2006.01)
G01N 5/00
(2006.01)
160-2021
26.10.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK;
Zachar Martin, doc. Ing. PhD., Zvolen, SK;
Kačíková Danica, prof. RNDr., PhD., MSc., Zvolen, SK;
Kmeťová Elena, Ing., Banská Bystrica, SK;
Murínová Naďa, Ing., Zvolen, SK;
Zariadenie na stanovenie rýchlosti šírenia plameňa
po povrchu polymérnych materiálov a spôsob na toto
stanovenie
Opísané je zariadenie na stanovenie rýchlosti šírenia
plameňa po povrchu polymérnych materiálov tvorené
stojanom (1) ukotveným v izolačnej platni (6) na
ochranu váh (5) umiestnených na podložke pod
izolačnou platňou (6). Na tyči stojana (1) je pohyblivo
upevnený uhlomer (2) na nastavenie uhla sklonu
vzorky (4) v držiaku (3) proti zvislej osi stojana
(1). Zariadenie ďalej obsahuje stojan (7) iniciačného
horáka, na ktorom je pohyblivo upevnený držiak
(9) kahana (8). Opísaný je aj spôsob na stanovenie
rýchlosti šírenia plameňa po povrchu polymérnych
materiálov s použitím tohto zariadenia.
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(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

(21)

A01N 25/18
A41D 13/12
A61L 2/22
A61L 9/14

5-2022
177-2021
50099-2021
1-2022

B25J 19/00
B62H 3/12
E04B 1/66
E21F 15/00

50091-2021
14-2021
84-2021
194-2021

F02B 75/02
F03B 13/14
F16J 15/56
F23L 9/04

50006-2022
50102-2021
2-2022
50016-2022

G01M 5/00
G01N 3/00
G01N 25/00

188-2021
50015-2022
160-2021
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(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

9514
9515
9516
9517
9518

B62D 55/00
B64C 25/36
E03B 1/04
G01M 3/18
G01M 15/00

9519
9520
9521
9522
9523

B60N 2/02
B60Q 1/02
F41A 21/32
D01F 6/62
D03D 15/20

9524
9525
9526
9527

G01N 3/30
E01F 5/00
E01F 15/04
F24D 19/10

9528
9529
9530
9531

A61F 7/00
B63B 35/32
C10L 5/00
D21H 25/04

(51)
(11)
(21)
(22)
(30)
(43)
(45)
(73)
(72)
(74)
(54)
(51)
(11)
(21)
(22)
(43)
(45)
(73)
(72)
(74)
(54)

(51)
(11)
(21)
(22)
(43)
(45)
(73)
(72)
(74)
(54)

(51)
(11)
(21)
(22)
(43)

A61F 7/00
(2006.01)
9528
144-2021
6.10.2021
CZ2020-38185 U, 3.11.2020, CZ;
26.1.2022
25.5.2022
Přecechtěl Milan, Ing., Prostějov, CZ;
Přecechtěl Milan, Ing., Prostějov, CZ;
Ing. Miroslav Labudík - Patentový zástupca, Kysucké
Nové Mesto, SK;
Termoterapeutický prostriedok

(45)
(73)
(72)

B60N 2/02
(2006.01)
B60N 2/42
(2006.01)
B60N 2/90
(2018.01)
9519
109-2021
12.7.2021
26.1.2022
25.5.2022
Salus Štefan, Ing., Bratislava, SK;
Salus Štefan, Ing., Bratislava, SK;
Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová
a súdnoznalecká kancelária, Banská Bystrica, SK;
Vzduchový stužujúci vankúš sedadla vodiča
automobilu

(11)
(21)
(22)
(43)
(45)
(73)
(72)
(74)
(54)

B60Q 1/02
(2006.01)
9520
50066-2021
27.8.2021
12.1.2022
25.5.2022
Hores, s.r.o., Rajecké Teplice, SK;
Marčan Boris, Ing., Rajecké Teplice, SK;
Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová
a súdnoznalecká kancelária, Banská Bystrica, SK;
Usporiadanie obrysových svetiel a/alebo svetiel
denného svietenia, a/alebo smerových svetiel na
automobile

(11)
(21)
(22)
(43)
(45)
(73)
(72)
(54)

B64C 25/36
(2006.01)
B64C 25/40
(2006.01)
B60C 13/02
(2006.01)
9515
156-2021
19.10.2021
26.1.2022
25.5.2022
Čačáni Milan, Žarnovica, SK;
Čačáni Milan, Žarnovica, SK;
Zariadenie na roztáčanie leteckých kolies

(51)
(11)
(21)
(22)
(43)
(45)
(67)
(73)
(72)

C10L 5/00
(2006.01)
9530
50076-2021
28.9.2021
26.1.2022
25.5.2022
50050-2021
Miškolci Juraj, Výčapy-Opatovce, SK;
Miškolci Juraj, Výčapy-Opatovce, SK;

B62D 55/00
9514
124-2021
27.8.2021
12.1.2022

(2006.01)

(54)
(51)

(51)

25.5.2022
k W D s.r.o., Zvolen, SK;
Ronec Rudolf, Ing., Zvolen, SK;
Pancák Jozef, Ing., Ostrá Lúka, SK;
Lesný pásový pracovný stroj
B63B 35/32
(2006.01)
C08J 11/10
(2006.01)
C10G 1/00
(2006.01)
C10L 1/00
(2006.01)
C08J 11/10
(2006.01)
C10G 1/00
(2006.01)
C10L 1/00
(2006.01)
9529
50041-2021
13.5.2021
26.1.2022
25.5.2022
Daniška Tomáš, Nitra, SK;
Daniška Vladimír, Ing., Nitra, SK;
Ing. Róbert Porubčan EDING, Ivanka pri Dunaji, SK;
Spôsob spracovania plastového odpadu z vodnej
hladiny, predovšetkým na mori, systém na jeho
vykonávanie

#~#

60 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (úžitkové vzory)

(74)
(54)

(51)

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

(54)

(51)

(11)
(21)
(22)
(43)
(45)
(73)
(72)
(54)

(51)
(11)
(21)
(22)
(43)
(45)
(73)
(72)
(54)

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

Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová
a súdnoznalecká kancelária, Banská Bystrica, SK;
Tuhé palivo vo forme brikiet alebo peliet vyrobené
lisovaním alebo peletovaním
D01F 6/62
(2006.01)
D01F 6/92
(2006.01)
D01F 8/14
(2006.01)
D01F 1/10
(2006.01)
C08L 67/00
(2006.01)
9522
133-2021
22.9.2021
26.1.2022
25.5.2022
Výskumný ústav chemických vlákien, a.s., Svit, SK;
Tomčíková Zita, Ing. PhD., Liptovský Mikuláš, SK;
Michlík Peter, Ing. CSc., Poprad, SK;
Krivoš Štefan, Ing., Poprad, SK;
Sedlák Michal, Šuňava, SK;
Polylaktidové vlákna so zvýšenými pevnosťami
a dĺžením
D03D 15/20
(2021.01)
D03D 15/47
(2021.01)
D03D 15/50
(2021.01)
D03D 1/00
(2006.01)
D06P 3/82
(2006.01)
A41D 29/00
(2006.01)
9523
142-2021
4.10.2021
26.1.2022
25.5.2022
Tatraľan, s.r.o., Kežmarok, SK;
Heřmanský Lukáš, Bc., Kežmarok, SK;
Tkanina na poľnú uniformu s potlačou púšťového
dezénu
D21H 25/04
(2006.01)
H05K 1/03
(2006.01)
9531
50081-2021
21.10.2021
9.2.2022
25.5.2022
Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Bratislava, SK;
Gigac Juraj, Ing., PhD., Bratislava, SK;
Fišerová Mária, Ing., PhD., Bratislava, SK;
Hladené natierané lepenky a kartóny na tlačenú
elektroniku, spôsob ich prípravy a použitie
E01F 5/00
E01C 11/22
E02B 11/00
9525
126-2021
2.9.2021
12.1.2022
25.5.2022

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
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(73)
(72)
(74)
(54)

JV PROJEKT VH s.r.o., Židenice, Brno, CZ;
Vítek Jiří, Ing., Komárov, Brno, CZ;
Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
Žliabkový odvodňovací prvok pre komunikácie
a odvodňované komunikácie

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

E01F 15/04
(2006.01)
9526
129-2021
2.9.2021
26.1.2022
25.5.2022
Liberty Ostrava a.s., Ostrava, CZ;
STRATEC RT GMBH Srl, Bolzano, IT;
FORTEZZA spol. s r.o., Špačince, SK;
HAKOM, s. r. o., Martin, SK;
Rochovanský David, Ing., Ostrava - Zábřeh, CZ;
Žídek Radim, Bc., Bílovec, CZ;
Niederkofler Robert, Bolzana BZ, IT;
Boris Miroslav, Trnava, SK;
Haco Slavomír, Martin, SK;
HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava-Nové Mesto,
SK;
Zemná kotva a ju obsahujúci zadržiavací systém
vozidiel

(72)

(74)
(54)

(51)
(11)
(21)
(22)
(43)
(45)
(73)
(72)
(74)
(54)

(51)

E03B 1/04
(2006.01)
E03C 1/12
(2006.01)
E03D 5/00
(2006.01)
9516
159-2021
25.10.2021
12.1.2022
25.5.2022
Hronec Richard, Ing., Žiar nad Hronom, SK;
Hronec Richard, Ing., Žiar nad Hronom, SK;
Ing. Zuzana Girmanová, Nitra, SK;
Zariadenie na použitie odpadovej vody vo WC
nádržkách a spôsob použitia

(72)
(54)

F24D 19/10
(2006.01)
F24H 9/20
(2022.01)
9527
141-2021
1.10.2021
26.1.2022
25.5.2022
Protherm Production s.r.o., Skalica 1, SK;
VAILLANT GmbH, Remscheid, DE;
Bolebruch Marek, Ing., Gbely, SK;
Vykurovacie teplovodné zariadenie s detekciou úniku

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

F41A 21/32
(2006.01)
9521
168-2021
9.11.2021
26.1.2022
25.5.2022
Janiga Peter, Považská Bystrica, SK;
Janiga Peter, Považská Bystrica, SK;

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

(74)
(54)

LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava-Nové Mesto, SK;
Nadstavec na krátku palnú zbraň

(51)

G01M 3/18
(2006.01)
G01M 3/40
(2006.01)
G01N 27/61
(2006.01)
F16L 9/12
(2006.01)
F17D 5/06
(2006.01)
9517
50078-2021
6.10.2021
26.1.2022
25.5.2022
STELLA Group s.r.o., Bratislava, SK;
Gregor Tomáš, Mgr., Bratislava, SK;
ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková
a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť,
Bratislava, SK;
Zariadenie na kontrolu tesnosti plastového potrubia

(11)
(21)
(22)
(43)
(45)
(73)
(72)
(74)
(54)
(51)
(11)
(21)
(22)

G01M 15/00
G05B 17/00
B60L 15/00
9518
19-2021
11.2.2021

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
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(43)
(45)
(73)
(72)
(54)

(51)

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

(54)

26.1.2022
25.5.2022
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava,
SK;
Bélai Igor, Ing. PhD., Bratislava, SK;
Huba Mikuláš, prof. Ing. PhD., Bratislava, SK;
Testovacie
zariadenie
s
implementovaným
modelovým pohonom elektromobilu
G01N 3/30
(2006.01)
G01N 3/303
(2006.01)
G01M 7/08
(2006.01)
G01M 13/00
(2019.01)
9524
50084-2021
9.11.2021
26.1.2022
25.5.2022
Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;
Marasová Daniela, prof. Ing., CSc., Košice, SK;
Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK;
Krešák Jozef, doc. Ing. PhD., Košice, SK;
Matisková Darina, doc. Ing., PhD., MBA, Prešov, SK;
Zariadenie na skúšanie banských dopravníkových
pásov

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

A61F 7/00
B60N 2/02
B60Q 1/02
B62D 55/00
B63B 35/32

9528
9519
9520
9514
9529

B64C 25/36
C10L 5/00
D01F 6/62
D03D 15/20
D21H 25/04

9515
9530
9522
9523
9531

E01F 5/00
E01F 15/04
E03B 1/04
F24D 19/10

9525
9526
9516
9527

F41A 21/32
G01M 3/18
G01M 15/00
G01N 3/30

9521
9517
9518
9524
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(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

7372
7373
7403
7415
7420

G01N 9/04
G01N 21/35
B08B 9/00
G09F 3/03
A47B 21/03

7444
7462
7758
8338
8379

D01F 6/06
D01F 6/06
B60K 28/02
F16C 17/00
B60W 30/00

8382
8424
8438
8442
8509

A45F 3/22
B22D 11/00
F16C 11/06
F24F 11/74
D01F 8/00

8529
8558
8601
8617

A61B 18/02
B62D 37/06
C08J 11/04
E04B 2/76

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

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

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

A45F 3/22
(2006.01)
A47C 29/00
(2006.01)
A47C 29/00
(2006.01)
8382
50054-2018
17.5.2018
Daniš Petr, Osek u Rokycan, CZ;
Závesné ležadlo
A47B 21/03
(2006.01)
A47B 21/06
(2006.01)
7420
98-2015
1.6.2015
Daffer spol. s r.o., Prievidza, SK;
Stôl s úložným priestorom
A61B 18/02
(2006.01)
A61F 7/00
(2006.01)
F25D 3/10
(2006.01)
B01F 23/10
(2022.01)
F17C 3/08
(2006.01)
A61F 7/00
(2006.01)
F25D 3/10
(2006.01)
B01F 23/10
(2022.01)
F17C 3/08
(2006.01)
8529
148-2018
12.9.2018
Liubchenko Sergii, Nové Zámky, SK;
Spôsob dávkovania tekutého dusíka do kryogénneho
zariadenia a zariadenie na vykonávanie uvedeného
spôsobu
B08B 9/00
(2006.01)
E02B 5/08
(2006.01)
E02B 5/08
(2006.01)
7403
101-2015
3.6.2015
ENERGO - AQUA a.s., Trenčín, SK;
Čistiaci stroj pre malé vodné elektrárne
B22D 11/00
B22D 37/00
B22D 43/00
B22D 23/10

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)

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

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

(51)

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

B22D 37/00
(2006.01)
B22D 43/00
(2006.01)
B22D 23/10
(2006.01)
8424
85-2018
11.5.2018
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava,
SK;
ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o., Podbrezová, SK;
Spôsob a systém detekcie úniku trosky do
medzipanvy v procese kontinuálneho odlievania
ocele
B60K 28/02
(2006.01)
B60Q 5/00
(2006.01)
B60Q 5/00
(2006.01)
7758
74-2016
18.8.2015
Ivančák Jozef, Košice, SK;
Zariadenie
na
meranie
oxidu
uhličitého
v uzatvorenom priestore motorového vozidla
B60W 30/00
(2006.01)
B62D 1/24
(2006.01)
B60W 50/00
(2006.01)
G06F 3/01
(2006.01)
G06T 7/20
(2017.01)
G06T 7/70
(2017.01)
B62D 1/24
(2006.01)
B60W 5/00
(2006.01)
G06F 3/01
(2006.01)
G06T 7/20
(2017.01)
G06T 7/70
(2017.01)
8379
86-2018
11.5.2018
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava,
SK;
Spôsob a systém vzdialeného ovládania vozidla
B62D 37/06
G01C 19/00
B62D 37/00
G01C 19/00
B62D 37/00

(2006.01)
(2013.01)
(2006.01)
(2013.01)
(2006.01)

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

8558
77-2018
2.5.2018
Figura Pavol, Ing., Piešťany, SK;
Koleso alebo rotačné hmotné teleso s korekciou
precesných silových účinkov v dopravných
prostriedkoch, pracovných strojoch alebo v iných
technických zariadeniach

(51)

C08J 11/04
(2006.01)
C10G 1/10
(2006.01)
C10G 9/00
(2006.01)
C08F 8/50
(2006.01)
B09B 3/00
(2022.01)
C10G 1/10
(2006.01)
C10G 9/00
(2006.01)
C08F 8/50
(2006.01)
B09B 3/00
(2022.01)
8601
50040-2018
21.4.2018
Daniška Tomáš, Nitra, SK;
Spôsob termickej depolymerizácie plastového
materiálu a zariadenie na jeho vykonávanie

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

(51)

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

(51)

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

(51)

D01F 6/06
(2006.01)
C08L 23/12
(2006.01)
C08K 3/26
(2006.01)
C08J 3/22
(2006.01)
7444
95-2015
28.5.2015
CHEMOSVIT FIBROCHEM, a. s., Svit, SK;
Koncentrát
na
prípravu
modifikovaných
polypropylénových vlákien uhličitanom vápenatým
a jeho použitie
D01F 6/06
(2006.01)
C08L 23/12
(2006.01)
C08K 3/36
(2006.01)
C08K 5/01
(2006.01)
C08J 3/22
(2006.01)
7462
94-2015
28.5.2015
CHEMOSVIT FIBROCHEM, a. s., Svit, SK;
Koncentrát
na
prípravu
modifikovaných
polypropylénových vlákien jemnou celulózou a jeho
použitie
D01F 8/00
D01F 8/02
D01F 8/04
D01F 8/06
D01F 8/08
D01F 8/12
D01F 8/14
D01F 6/06
D01F 6/60
D01F 6/92

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)

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

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

(51)

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

(51)
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D02G 3/00
(2006.01)
D01F 1/02
(2006.01)
D01F 1/10
(2006.01)
C08L 1/02
(2006.01)
C08L 3/02
(2006.01)
C08L 23/06
(2006.01)
C08L 23/12
(2006.01)
C08K 7/02
(2006.01)
D01F 8/02
(2006.01)
D01F 8/04
(2006.01)
D01F 8/06
(2006.01)
D01F 8/08
(2006.01)
D01F 8/12
(2006.01)
D01F 8/14
(2006.01)
D01F 6/06
(2006.01)
D01F 6/60
(2006.01)
D01F 6/92
(2006.01)
D02G 3/00
(2006.01)
D01F 1/02
(2006.01)
D01F 1/10
(2006.01)
C08L 1/02
(2006.01)
C08L 3/02
(2006.01)
C08L 23/06
(2006.01)
C08L 23/12
(2006.01)
C08K 7/02
(2006.01)
8509
50034-2018
6.4.2018
BJV Research, s. r. o., Bratislava, SK;
Syntetické vlákno s prímesou prírodného materiálu
a spôsob jeho výroby
E04B 2/76
(2006.01)
E04B 2/56
(2006.01)
8617
55-2018
6.4.2018
Knauf Gips KG, Iphofen, DE;
Usporiadanie na vzájomné uhlové spojenie dvoch
stavebných dielov a suchá alebo kovová ľahká
stavebná konštrukcia
F16C 11/06
(2006.01)
F16M 11/14
(2006.01)
A63B 24/00
(2006.01)
F16M 11/14
(2006.01)
A63B 24/00
(2006.01)
8438
74-2018
24.4.2018
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava,
SK;
Diaľkovo/manuálne ovládaný multifunkčný kĺbový
spoj
F16C 17/00
F16C 3/02
A47J 44/02
F16C 3/02
A47J 44/02

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)

#~#
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(11)
(21)
(22)
(73)
(54)

8338
81-2018
7.5.2018
ETA a. s., Praha 4 - Braník, CZ;
Vnútorná konštrukcia uloženia unášacieho hriadeľa
tyčového mixéra

(51)

F24F 11/74
(2018.01)
F24F 110/40
(2018.01)
F24F 110/40
(2018.01)
8442
50041-2018
30.4.2018
Systemair Production a.s., Kalinkovo, SK;
Nastaviteľný
regulátor
prietoku
tekutín,
predovšetkým na regulovanie prietoku vzduchu

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

(51)
(11)
(21)

G01N 9/04
F28D 15/00
F28D 15/00
7372
72-2015

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
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(22)
(73)
(54)

27.4.2015
Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK;
Zariadenie na testovanie vlastností pracovných
kvapalín a materiálov teplovýmenných plôch pri
rôznych tlakových podmienkach

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

G01N 21/35
(2014.01)
7373
73-2015
27.4.2015
Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK;
Diagnostický systém na kontrolu vnútorných chýb
lepených materiálov

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

G09F 3/03
(2006.01)
7415
113-2015
12.6.2015
SEZ Krompachy a.s., Krompachy, SK;
Kombinovaná plomba

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

A45F 3/22
A47B 21/03
A61B 18/02
B08B 9/00
B22D 11/00

8382
7420
8529
7403
8424

B60K 28/02
B60W 30/00
B62D 37/06
C08J 11/04
D01F 6/06

7758
8379
8558
8601
7444

D01F 6/06
D01F 8/00
E04B 2/76
F16C 11/06
F16C 17/00

7462
8509
8617
8438
8338

F24F 11/74
G01N 9/04
G01N 21/35
G09F 3/03

8442
7372
7373
7415

Prevody a prechody práv na úžitkové vzory

14384_header#

#headerMargin_14384

PC2K
(11)
(21)
(73)

7415
113-2015
SEZ Krompachy a.s., Krompachy, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
Východoslovenská distribučná, a.s., Košice, SK;
SEZ Krompachy a.s., Krompachy, SK;
Dátum zápisu do registra: 5.5.2022

(11)
(21)
(73)

7777
50001-2016
Schlechter Jan, Praha, CZ;
Predchádzajúci majiteľ:
Schlechter Pavel, Praha, CZ;
Dátum zápisu do registra: 12.5.2022

#~#
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Licenčné zmluvy

14428_header#

#header_14428

QB2K
(11)
(21)
(73)

6709
59-2013
myelli Slovensko, s.r.o., Bratislava, SK;
Držiteľ licencie:
Omega home delivery, s.r.o., Banská Bystrica, SK;
Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 12.1.2022
Dátum zápisu do registra: 5.5.2022

Zmeny mien

14457_header#

#headerMargin_14457

TC2K
(11)
(21)
(73)

8442
50041-2018
Systemair Production a.s., Kalinkovo, SK;
Dátum zápisu do registra: 5.5.2022

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

#~#
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ČASŤ
DIZAJNY

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

(11)
(15)
(18)

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

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

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

14550_header#

#headerMargin_14550

(21)
(22)
(28)
(30)
(45)
(46)
(51)
(54)

Číslo zapísaného dizajnu
Dátum zápisu/predĺženia platnosti
Predpokladaný dátum uplynutia platnosti zápisu/
predĺženia platnosti
Číslo prihlášky
Dátum podania prihlášky
Počet dizajnov
Údaje o priorite
Dátum oznámenia o zápise dizajnu
Dátum uplynutia odkladu zverejnenia
Medzinárodné triedenie dizajnov
Názov dizajnu

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
PC4Q
PD4Q
PD4Q
QB4Q
QC4Q
RD4Q
RF4Q
RL4Q
RL4Q
RL4Q
TA4Q
TB4Q
TC4Q
TD4Q
TE4Q

Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov
Prevody a prechody práv
Zmeny dispozičných práv na zapísané dizajny
(zálohy)
Zmeny dispozičných práv na zapísané dizajny
(ukončenie zálohov)
Licenčné zmluvy registrované
Ukončenie platnosti licenčných zmlúv
Exekúcie na dizajny
Ukončenie exekúcií na dizajny
Prepis majiteľa dizajnu (na základe rozhodnutia
súdu)
Súdne spory o právo na dizajny
Ukončenie súdnych sporov o právo na dizajny
Doplnenie pôvodcu (-ov)
Opravy mien
Zmeny mien
Opravy adries
Zmeny adries

#~#
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14476_header#

#header_14476
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Zapísané dizajny

14675_header#

#header_14675

FG4Q

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

#~#
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(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

28961
28962
28963
28964

09/05.08
26/05.03
09/09.00
10/04.01

28965
28966
28967

26/06.00
26/06.00
12/16.06

28968
28969
28970

12/16.06
21/01.03
21/01.06

28971
28972
28973

23/01.05
21/01.03
21/01.06

(51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(74)
(54)

(28)
(55)

09/05.08
LOC(13)
28961
29.4.2022
10.2.2027
14-2022
10.2.2022
RAJO s.r.o., Bratislava, SK;
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o., Bratislava, SK;
Obal na potraviny
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je obal na
potraviny.
2

2.1

(51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(72)
(74)
(54)
1.1

(28)

09/09.00
LOC(13)
25/03.09
LOC(13)
28963
29.4.2022
11.2.2027
15-2022
11.2.2022
Buday Karin, Vráble, SK;
Buday Karin, Vráble, SK;
Ing. Zuzana Girmanová, Nitra, SK;
Prístrešok na zber odpadu
Určenie výrobku:
Prihlasovaný dizajn sa použije vo výrobku – panel
vybavený na zber a triedenie odpadu, ktorý je zvyčajne
umiestnený vo verejnom priestore. Výrobok umožní
používateľovi dostupným spôsobom zberať a následne
vytriediť odpad.
4

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

(55)

1.1
1.4

1.2

1.3

2.1

#~#
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2.2

3.2

2.3

3.3

3.1

4.1

#~#
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(28)
(55)

so stanovovaním tepelnej vodivosti kvapalných
materiálov.
1

4.2

1.1

4.3

(51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(72)
(54)

10/04.01
LOC(13)
28964
2.5.2022
1.4.2027
27-2022
1.4.2022
Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;
Gača Jakub, Ing., Hanušovce nad Topľou, SK;
Kurimský Juraj, prof. Ing., PhD., Prešov, SK;
Cimbala Roman, prof. Ing., PhD., Košice, SK;
Prípravok na meranie tepelnej vodivosti kvapalín pri
rôznych teplotách
Určenie výrobku:
Prípravok na meranie tepelnej vodivosti kvapalín
pri rôznych teplotách je určený na použitie
v stacionárnych alebo mobilných fyzikálno-chemických
laboratóriách pri činnostiach súvisiacich najmä

1.2

#~#
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1.3

1.5

(51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(72)

1.4

#~#
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(74)
(54)

(28)

12/16.06
LOC(13)
12/16.08
LOC(13)
12/16.11
LOC(13)
28967
4.5.2022
15.3.2027
19-2022
15.3.2022
ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav II, CZ;
Stefani Oliver Heinrich, Dipl. Designer, Mladá Boleslav,
CZ;
Neuhold Karl, Mgr., Mladá Boleslav, CZ;
Matušinec Petr, Mladá Boleslav, CZ;
ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková
a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť,
Bratislava, SK;
Súčasti automobilu
Určenie výrobku:
Výrobky, v ktorých sú dizajny stelesnené, sú vybrané
súčasti karosérie automobilu.
11

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

(55)

1.1

1.4

1.2

1.5

1.3

#~#
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1.6

2.3

2.1

2.4

2.2

#~#

75 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (dizajny)
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3.3

3.4

2.5

3.5

2.6

3.6

3.1

3.2

4.1

#~#
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4.6
4.2

5.1

5.2
4.3

5.3
4.4

4.5

#~#
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10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

6.3
5.4

5.5

5.6
6.4

6.1

6.2

6.5

6.6

#~#
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10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

7.1

7.2

7.4

7.5

7.6
7.3

8.1

8.2

#~#
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9.1

9.2

8.3

9.3

8.4

8.5

8.6

9.4

#~#

80 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (dizajny)
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9.5

9.6
10.4

10.1

10.5

10.2

10.6
10.3

#~#
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#~#

82 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (dizajny)

11.1

11.5

11.2

11.6
11.3
(51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(72)

11.4

(74)
(54)

12/16.06
LOC(13)
12/16.11
LOC(13)
28968
5.5.2022
14.3.2027
17-2022
14.3.2022
ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav II, CZ;
Stefani Oliver Heinrich, Dipl.-Designer, Mladá Boleslav,
CZ;
Neuhold Karl, Mgr., Mladá Boleslav, CZ;
Linhart Karel, Mladá Boleslav, CZ;
ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková
a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť,
Bratislava, SK;
Súčasti automobilu

(28)
(55)

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

Určenie výrobku:
Výrobky, v ktorých sú dizajny stelesnené, sú vybrané
súčasti karosérie automobilu.
15

1.3
1.1

1.2

1.4

#~#
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2.2

1.5

2.3

1.6

2.1

2.4

#~#

84 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (dizajny)

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

3.3

3.4

2.5

3.5

2.6

3.6
3.1

3.2
4.1

#~#
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10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

4.6
4.2

5.1

5.2

4.3

5.3

4.4

4.5

#~#
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6.3

5.4

5.5

6.4
5.6

6.5
6.1

6.6
6.2

#~#
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7.1

7.4
7.2

7.5

7.6

7.3

8.1

8.2

#~#
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9.2

8.3

9.3

8.4

9.4

8.5

9.5

8.6

9.6

9.1
10.1

#~#
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10.6
10.2

11.1

11.2

10.3

11.3

10.4

11.4

10.5
11.5

#~#

90 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (dizajny)

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

11.6

12.1

12.2

12.4

12.5

12.6

12.3

13.1

13.2

#~#
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14.1

14.2
13.3

14.3

13.4
14.4

13.5
14.5

13.6

#~#
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15.5

14.6

15.6

15.1

15.2

(51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(72)
(74)
(54)

(28)
(55)

21/01.03
LOC(13)
28969
6.5.2022
4.4.2027
31-2022
4.4.2022
Mešťanová Ľubomíra, Mgr., Žilina, SK;
Mešťanová Ľubomíra, Mgr., Žilina, SK;
MG LEGAL s.r.o., Košice, SK;
Pexeso s osobitným motívom
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom sú dizajny s názvom pexeso
s osobitným motívom stelesnené, predstavuje hračku
pre deti. Účelom dizajnov je ich praktické využitie
na hranie, a tiež propagácia prihlasovateľa, jeho
produktov.
3

15.3

15.4
1.1

#~#
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(55)

2.1

3.1

(51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(72)
(74)
(54)

(28)

21/01.03
LOC(13)
28972
6.5.2022
3.4.2027
28-2022
3.4.2022
JUVEC s.r.o., Bratislava-Podunajské Biskupice, SK;
Zbyňovec Juraj, Bratislava-Podunajské Biskupice, SK;
MG LEGAL s.r.o., Košice, SK;
Kvarteto Mili
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom sú dizajny s názvom kvarteto Mili
stelesnené, predstavuje kartovú hru pre deti. Účelom
dizajnov je ich praktické využitie na hranie, a tiež
propagácia prihlasovateľa, jeho produktov.
14

1.1

2.1

#~#
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3.1

5.1

4.1

6.1

#~#
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7.1

9.1

8.1

10.1
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13.1
11.1

14.1
12.1
(51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(72)
(74)
(54)

(28)

21/01.06
LOC(13)
28970
6.5.2022
4.4.2027
32-2022
4.4.2022
Mešťanová Ľubomíra, Mgr., Žilina, SK;
Mešťanová Ľubomíra, Mgr., Žilina, SK;
MG LEGAL s.r.o., Košice, SK;
Hračky s osobitným motívom
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom sú dizajny s názvom hračky
s osobitným motívom stelesnené, predstavuje hračku
pre deti. Účelom dizajnov je ich praktické využitie
na hranie, a tiež propagácia prihlasovateľa, jeho
produktov.
3

#~#
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(55)

3.1

1.1
(51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(72)
(74)
(54)

2.1

21/01.06
LOC(13)
28973
6.5.2022
3.4.2027
29-2022
3.4.2022
JUVEC s.r.o., Bratislava-Podunajské Biskupice, SK;
Zbyňovec Juraj, Bratislava-Podunajské Biskupice, SK;
MG LEGAL s.r.o., Košice, SK;
Bábika Mili
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je stelesnený dizajn s názvom
bábika Mili, predstavuje hračku v tvare bábiky pre deti.
Účelom dizajnu je jeho praktické využitie na hranie,
a tiež propagácia prihlasovateľa, jeho produktov.

#~#
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(28)
(55)

1

(55)

1.1

(51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(72)
(54)

(28)

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

1.1

23/01.05
LOC(13)
28971
6.5.2022
5.1.2027
1-2022
5.1.2022
Protherm Production s.r.o., Skalica, SK;
VAILLANT GmbH, Remscheid, DE;
Vanek Anton, Skalica, SK;
Vyskočilová Martina, Ing., Holíč, SK;
Poistný ventil
Určenie výrobku:
Určenie výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený alebo
na ktorom je použitý, je nastaviteľný poistný tlakový
ventil. Poistný tlakový ventil je určený na inštaláciu do
hydraulických okruhov vykurovacích zariadení.
1
1.2

#~#
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1.3

1.5

1.4

1.6

#~#
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1.7

(51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(72)
(54)
(28)
(55)

26/05.03
LOC(13)
28962
29.4.2022
4.2.2027
12-2022
4.2.2022
Gorausová Veronika, Vrútky, SK;
Gorausová Veronika, Vrútky, SK;
Stolové lampy
Určenie výrobku:
Stolové lampy
4
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1.2

2.1

2.2

2.3

1.1

#~#
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#~#

102 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (dizajny)

4.3

3.1

3.2

(51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(72)

(74)
(54)

(28)
(55)

26/06.00
LOC(13)
28965
4.5.2022
15.3.2027
20-2022
15.3.2022
ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav II, CZ;
Stefani Oliver Heinrich, Dipl. Designer, Mladá Boleslav,
CZ;
Matušinec Petr, Mladá Boleslav, CZ;
Neuhold Karl, Mgr., Mladá Boleslav, CZ;
ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková
a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť,
Bratislava, SK;
Svetelné vybavenie vozidla
Určenie výrobku:
Výrobky, v ktorých sú dizajny stelesnené, sú svetlomety
a svietidlá vozidla.
16
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4.1

4.2
1.2

1.3
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2.1

2.2

1.4

2.3

1.5

2.4

#~#
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2.5

3.4

3.1

3.2

3.5

3.3

4.1

#~#
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4.2

4.5

4.3
5.1

4.4

5.2

#~#
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5.3

5.5

6.1

5.4

6.2

6.3

#~#
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10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

7.2

6.4

7.3

6.5

7.4

7.1

#~#
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7.5

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

8.3

8.1

8.4

8.2

#~#
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9.4

8.5

9.1
9.5

9.2
10.1

9.3

#~#
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10.2

10.5

10.3

11.1

10.4

11.2

11.3

#~#
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12.2

11.4

12.3

11.5

12.4

12.1

#~#

111 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (dizajny)

12.5

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

13.3

13.1

13.4

13.2

#~#

112 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (dizajny)

13.5

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

14.4

14.1

14.5
14.2

14.3
15.1

#~#

113 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (dizajny)

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

15.2
15.5

15.3
16.1

15.4

16.2

#~#
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10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

#~#

115 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (dizajny)

16.3

16.5

(51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(72)

(74)

16.4

(54)

(28)
(55)

26/06.00
LOC(13)
28966
4.5.2022
14.3.2027
18-2022
14.3.2022
ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav II, CZ;
Stefani Oliver Heinrich, Dipl. Designer, Mladá Boleslav,
CZ;
Neuhold Karl, Mgr., Mladá Boleslav, CZ;
Linhart Karel, Mladá Boleslav, CZ;
ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková
a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť,
Bratislava, SK;
Svetelné vybavenie vozidla
Určenie výrobku:
Výrobky, v ktorých sú dizajny stelesnené, sú svetlomety
a svietidlá vozidla.
6

1.1

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

1.2
2.1

1.3
2.2

2.3
1.4

2.4
1.5

#~#
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3.3
2.5

3.1

3.4

3.2

3.5

#~#
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4.1

4.4

4.2

4.5

4.3

5.1

#~#
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5.2

5.3
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6.1

6.2

6.3

5.4

6.4

5.5

#~#
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6.5

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

26/06.00
26/06.00
26/05.03
23/01.05

28966
28965
28962
28971

21/01.06
21/01.06
21/01.03

28973
28970
28972

21/01.03
12/16.06
12/16.06

28969
28968
28967

10/04.01
09/09.00
09/05.08

28964
28963
28961

Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov

15748_header#

#headerMargin_15748

ND4Q
(11)

(51)

26733 04/02.01
26745 04/02.01
26768 01/01.02

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

(11)

(51)

27848 26/06.00
27849 12/16.04
28424 12/16.06

01/01.02
LOC(7)
26768
19.11.2003
15.5.2027
106-2002
15.5.2002
PERFETTI VAN MELLE S.p.A., Lainate, IT;
Lízanka
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na
ktorom bude aplikovaný, je určený ako cukrovinkový
produkt, t. j. lízanka pre ľudí.

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

04/02.01
LOC(7)
26733
14.10.2003
21.6.2027
134-2002
21.6.2002
The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio, US;
Elektrická zubná kefka
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je elektrická
zubná kefka.

(51)
(11)
(15)

04/02.01
26745
21.10.2003

LOC(7)

#~#

120 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (dizajny)

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

21.6.2027
133-2002
21.6.2002
The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio, US;
Časť elektrickej zubnej kefky
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je časť
elektrickej zubnej kefky.

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

(51)

12/16.04
LOC(9)
12/08.04
LOC(9)
12/16.06
LOC(9)
27849
4.9.2012
2.5.2027
5013-2012
2.5.2012
DAF Trucks N.V., TW Eindhoven, NL;
Vozidlá a časti a príslušenstvo vozidiel
Určenie výrobku:
Výrobky, ktorými sú tieto dizajny stelesnené, sú
nákladnými automobilmi alebo sú súčasťami týchto
nákladných automobilov a sú určené na ich zostavenie.

12/16.06
LOC(11)
28424
16.8.2017
11.5.2027
52-2017
11.5.2017
DAF Trucks N.V., TW Eindhoven, NL;
Nárazník vozidla a časť nárazníka vozidla
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je nárazník
vozidla a časť nárazníka vozidla.

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

26/06.00
LOC(9)
27848
4.9.2012
2.5.2027
5012-2012
2.5.2012
DAF Trucks N.V., TW Eindhoven, NL;
Svetelné vybavenie vozidiel
Určenie výrobku:
Výrobky, ktorými sú tieto dizajny stelesnené, sú
súčasťou automobilov a sú určené na zostavenie
automobilov, pričom tvoria ich svetelné vybavenie.

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

(51)

(11)

(51)

(11)

26/06.00
12/16.06
12/16.04

27848
28424
27849

04/02.01
04/02.01
01/01.02

26745
26733
26768

#~#
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ČASŤ
OCHRANNÉ ZNÁMKY

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

(111)
(141)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(300)
(340)
(350)
(360)
(442)
(450)
(510)
(511)
(540)
(550)
(551)
(571)

Číslo zápisu
Dátum zániku
Dátum zápisu
Dátum obnovy
Predpokladaný dátum uplynutia platnosti zápisu/
obnovy
Číslo prihlášky
Dátum podania prihlášky
Údaje o priorite
Údaje o čiastočnej priorite
Dátum práva z prihlášky, z ktorej sa uplatňuje
seniorita
Zoznam tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje
čiastočná seniorita
Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume
Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky
Zoznam tovarov a/alebo služieb ak neboli
zatriedené
Medzinárodné triedenie tovarov a/alebo služieb
Vyjadrenie ochrannej známky
Druh ochrannej známky
Údaje o kolektívnej ochrannej známke
Opis ochrannej známky

(580)

(591)
(641)
(646)
(731)
(732)
(740)
(770)
(771)
(791)
(793)
(800)
(881)

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)
Údaje o uplatňovaných farbách
Číslo a dátum podania prihlášky ochrannej známky
Európskej únie, premenou ktorej vznikla prihláška
národnej ochrannej známky
Číslo a dátum podania ochrannej známky Európskej
únie, premenou ktorej vznikla prihláška národnej
ochrannej známky
Meno a adresa prihlasovateľa (-ov)
Meno a adresa majiteľa (-ov)
Meno a adresa zástupcu (-ov)
Meno a adresa predchádzajúceho prihlasovateľa
(-ov) alebo majiteľa (-ov) (v prípade zmeny
vlastníctva)
Meno a adresa predchádzajúceho prihlasovateľa (ov) alebo majiteľa (-ov) (v prípade zmeny údajov)
Meno a adresa držiteľa (-ov) licencie
Podmienky a obmedzenia licencie
Číslo a dátum medzinárodného zápisu
Číslo a dátum zápisu ochrannej známky nahradenej
medzinárodným zápisom

#~#
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Zverejnené prihlášky ochranných známok

16161_header#

#header_16161

BA3M

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

(210)

(210)

(210)

(210)

1964-2021
2537-2021
3001-2021
3167-2021
3264-2021
51-2022
58-2022
91-2022
160-2022
170-2022
210-2022
213-2022
231-2022
234-2022
266-2022
326-2022
332-2022
347-2022
350-2022
351-2022
405-2022
407-2022
410-2022
413-2022
415-2022
418-2022
421-2022
422-2022
425-2022
426-2022
428-2022
430-2022
432-2022
447-2022
450-2022
451-2022

455-2022
458-2022
459-2022
472-2022
491-2022
492-2022
494-2022
496-2022
497-2022
501-2022
504-2022
506-2022
507-2022
510-2022
511-2022
516-2022
519-2022
523-2022
525-2022
534-2022
536-2022
560-2022
565-2022
567-2022
576-2022
579-2022
580-2022
581-2022
583-2022
586-2022
587-2022
590-2022
595-2022
644-2022
647-2022

661-2022
664-2022
669-2022
675-2022
685-2022
715-2022
720-2022
721-2022
722-2022
723-2022
733-2022
737-2022
741-2022
743-2022
752-2022
765-2022
794-2022
795-2022
797-2022
798-2022
804-2022
806-2022
807-2022
811-2022
817-2022
818-2022
820-2022
824-2022
827-2022
831-2022
832-2022
833-2022
834-2022
836-2022
837-2022

840-2022
841-2022
849-2022
851-2022
852-2022
854-2022
855-2022
856-2022
863-2022
866-2022
867-2022
868-2022
869-2022
870-2022
871-2022
872-2022
873-2022
875-2022
878-2022
879-2022
880-2022
881-2022
886-2022
887-2022
896-2022
897-2022
914-2022
917-2022
919-2022
936-2022
950-2022
956-2022
958-2022
960-2022
963-2022

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

1964-2021
27.7.2021
35, 36
NCL (11)
35 - Reklama; obchodný manažment, obchodná
organizácia a obchodná administratíva; kancelárske
práce.
36 - Finančné, peňažné a bankové služby; poisťovacie
služby; nehnuteľnosti (služby).

(540) push the button
(550) slovná
(731) 365 bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;
(210) 2537-2021
(220) 4.10.2021
(511) 14, 35, 37

NCL (11)

(511) 14 - Hodiny; hodinky; kryty hodín a hodiniek;
hodinkové ručičky; hodinové a hodinkové ciferníky;
mechanizmy hodín a hodiniek (hodinové a hodinkové
strojčeky); kontrolné hodiny (na kontrolu ďalších
hodín); atómové hodiny; cestovné hodiny; skriňové
kyvadlové hodiny; digitálne hodiny; slnečné hodiny;
priemyselné hodiny; stolové hodiny; elektronické
hodiny; miniatúrne hodiny; elektrické hodiny
a hodinky; vreckové hodinky; potápačské hodinky;
športové hodinky; stopky; príveskové hodinky;
chronografy (hodinky); automatické hodinky; dámske
hodinky; strieborné hodinky; platinové hodinky;
solárne hodinky; hodinkové púzdra (súčasti hodiniek);
hodinové strojčeky; hodinkové pružiny (perá);
hodinové stroje; hodinové ručičky; hodinové skrinky;
hodinárske kyvadlá; mechanické hodinové oscilátory;
hodinkové sklíčka; hodinárske výrobky; hodinárske
kotvičky; hodinové skrine ako časti hodín; systém

#~#
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ozubených koliesok v hodinovom strojčeku; stojany
na hodiny; hodiny s rádiom; hodiny a hodinky pre
chovateľov holubov; hodinky obsahujúce funkciu hier;
náramkové hodinky; zafírový kryštál do hodiniek;
naťahovacie korunky hodiniek; hodinky s budíkom;
kazety na hodinky; remienky na náramkové hodinky;
retiazky na hodinky; hodinárske barety; perovník
(časti hodinových strojčekov); medziľahlé koleso (časti
hodinových strojčekov); minútové-sekundové-krokové
koleso (časti hodinových strojčekov); kotva (časti
hodinových strojčekov); zotrvačník (časti hodinových
strojčekov); rotory (časti hodinových strojčekov);
vlások (časti hodinových strojčekov); elektronicky
riadené digitálne hodiny; hodiny s keramickými
prvkami; hodiny s kremenným strojčekom; hodiny na
pracovný stôl; hodinky vyrobené zo zlata; hodinky
so zabudovanou pamäťovou funkciou; nylonové
remienky na hodinky; náramky s ciferníkom; hodinky
obsahujúce funkciu elektronických hier; hodinky
z drahých kovov; krabičky na hodinky (prezentácie);
prsteňové hodinky s LED; elektricky riadené hodinové
strojčeky; spony na hodinkové remienky; šperky;
šperkovnice; dámske šperky; prívesky (klenotnícke
výrobky); retiazky (klenotnícke výrobky); medailóniky
(klenotnícke výrobky); drahé kamene; náramky
(klenotnícke výrobky); brošne (klenotnícke výrobky);
prstene (klenotnícke výrobky); šperky obsahujúce
diamanty; šperky vyrobené zo striebra; šperky
vyrobené zo zlata; šperky zo vzácnych kovov.
35 - Veľkoobchodné služby so šperkami;
maloobchodné služby so šperkami.
37 - Opravy hodín a hodiniek; údržba hodín a hodiniek;
leštenie šperkov; opätovné osádzanie šperkov.

(540) Hodinárstvo Mišura
(550) slovná
(731) Mišura Peter, Chemická 1030/9, Bratislava-Nové
Mesto, SK;
(740) Advokátní kancelář Mgr. Petr Žižka, LL.M., Plzeň, CZ;
(210)
(220)
(511)
(511)

3001-2021
22.11.2021
16, 35, 41, 43
NCL (11)
16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; brožúry;
katalógy; fotografie (tlačoviny); prospekty; periodiká;
letáky; plagáty; bulletiny (tlačoviny); kalendáre;
papiernický tovar.
35
Reklama;
online
reklama
na
počítačovej komunikačnej sieti; zásielkové reklamné
služby;
rozširovanie
reklamných
materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky);
marketing; veľkoobchodné a maloobchodné služby
s potravinárskymi výrobkami a reklamnými predmetmi
aj prostredníctvom webových stránok; organizovanie
obchodných a reklamných výstav; obchodné
sprostredkovateľské služby; subdodávateľské služby
(obchodné služby); odborné obchodné poradenstvo;
obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti kultúry
a umenia.
41 - Organizovanie predstavení (manažérske
služby); organizovanie živých vystúpení; organizovanie
vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie
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športových
súťaží;
organizovanie
večierkov;
tvorba televíznych a rozhlasových programov;
réžia televíznych a rozhlasových programov;
produkcia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá;
tvorba divadelných, hudobných a zábavných
predstavení;
réžia
divadelných,
hudobných
a zábavných predstavení; vydavateľské služby (okrem
reklamných); tvorba audiovizuálnych diel; nahrávanie
audiovizuálnych diel; rozmnožovanie audiovizuálnych
diel; rozširovanie audiovizuálnych diel; premietanie
audiovizuálnych diel; požičiavanie audiovizuálnych
diel; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav.
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; kaviarne; rýchle
občerstvenie (snackbary); bary (služby).

(550) obrazová
(731) Kaiserová Jana, Morávkova 1254/18, 104 00 Praha 10,
Uhříněves, CZ;
(740) Kapa Beta, s. r. o., Nová Dubnica, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

3167-2021
13.12.2021
5, 30, 32, 35
NCL (11)
5 - Diétne cukrovinky na liečebné použitie; diétne
potravinové doplnky; minerálne výživové doplnky;
vitamínové prípravky; výživové doplnky; diétne
doplnky stravy; výživové prípravky s liečivými účinkami
na terapeutické a lekárske použitie; diétne potraviny
na lekárske použitie; diétne látky na lekárske
použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; nutrične
obohatené nápoje na lekárske použitie; liečivé nápoje;
homogenizované potraviny na lekárske použitie;
potraviny pre dojčatá a batoľatá.
30 - Bezlepkové pekárske výrobky; ryža; cestoviny
a rezance; tapioka a ságo; múka; prípravky z obilnín;
chlieb; pečivo; cukrovinky; sušienky; piškóty; sucháre;
pufovaná ryža; ochutená pufovaná ryža; pufovaná
pohánka; pufované pšeno; pufovaná kukurica;
pražená kukurica; mletá kukurica; kukuričné lupienky;
spracovaný ovos; ovsené vločky; obilninové chrumky;
raňajkové cereálie; müsli; obilninové kaše; instantné
kaše; perníky; múčne zmesi na pečenie; múčne
zmesi na knedle, knedličky a buchty; instantná káva;
náhradky instantnej kávy.
32 - Nápoje na báze obilnín, iné ako náhradky mlieka;
iontové nápoje.
35 - Reklama; marketing; obchodný manažment;
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná
administratíva; veľkoobchodné služby s tovarmi
uvedenými v triedach 5, 30 a 32 tohto zoznamu;
maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach
5, 30 a 32 tohto zoznamu; poskytovanie služieb
uvedených v triede 35 tohto zoznamu vo vzťahu

(540)

k tovarom uvedeným v triedach 5, 30 a 32 tohto
zoznamu.
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29 - Gélové bujóny; zmesi živočíšnych alebo rastlinných
surovín v paste na prípravu hotových jedál a štiav
k mäsu; mäsové výpeky v paste; hotové omáčky
v paste na báze živočíšnych alebo rastlinných surovín;
mäsové paštéty; mäsové nátierky; nátierky z rýb;
zeleninové nátierky; paradajkový pretlak; ovocné pyré;
zeleninové pyré; olivové pyré; syrové nátierky; syry;
mliečne nátierky; maslové krémy; maslo; džemy;
marmelády; arašidové maslo.
30 - Med; horčica; studené omáčky (dipy); tatárske
omáčky; majonézy; omáčky na špagety; salsa omáčky;
pikantné omáčky; potravinárske dressingy (omáčky);
sladké omáčky; toppingy; čokoládové nátierky;
kakaové nátierky; kečup.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi
uvedenými v triede 5, 29 a 30 tohto zoznamu;
reklama; podpora predaja pre tretie osoby; prenájom
reklamného času v komunikačných médiách a na
sociálnych sieťach.

(550) obrazová
(591) Hnedá.
(731) KÁVOVINY akciová společnost, Jana Palacha 515,
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, CZ;
(740) Ing. Zuzana Gajdošíková, Bratislava-Petržalka, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

3264-2021
22.12.2021
1, 5
NCL (11)
1
Chemikálie
pre
poľnohospodárstvo,
záhradníctvo a lesníctvo; biologické prípravky
pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo;
biostimulátory rastlín; chemické prípravky na
zvládanie stresu v rastlinách; biologické prípravky
na zvládanie stresu v rastlinách; chemické prípravky
na reguláciu rastu rastlín; biologické prípravky
na reguláciu rastu rastlín; chemické prípravky na
ošetrenie osiva; biologické prípravky na ošetrenie
osiva; pomocné látky (adjuvanciá), nie na lekárske
alebo zverolekárske použitie; hnojivá; hnoj.
5 - Prípravky na ničenie škodcov; insekticídy; fungicídy;
herbicídy; nematocídy.

(540) THERAZO
(550) slovná
(731) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Rosentalstrasse 67,
4058 Basel, CH;
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava-Nové Mesto,
SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

51-2022
12.1.2022
5, 29, 30, 35
NCL (11)
5 - Potraviny pre deti, batoľatá a dojčatá; dietetické
prípravky na liečebné účely; dietetické potraviny
na liečebné účely; dietetické prípravky pre chorých,
rekonvalescentov, fyzicky aktívne osoby; dietetické
potraviny pre chorých, rekonvalescentov, fyzicky
aktívne osoby; dietetické prípravky na chudnutie.

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

58-2022
12.1.2022
5, 29, 30, 35
NCL (11)
5 - Potraviny pre deti, batoľatá a dojčatá; dietetické
prípravky na liečebné účely; dietetické potraviny
na liečebné účely; dietetické prípravky pre chorých,
rekonvalescentov, fyzicky aktívne osoby; dietetické
potraviny pre chorých, rekonvalescentov, fyzicky
aktívne osoby; dietetické prípravky na chudnutie.
29 - Gélové bujóny; zmesi živočíšnych alebo rastlinných
surovín v paste na prípravu hotových jedál a štiav
k mäsu; mäsové výpeky v paste; hotové omáčky
v paste na báze živočíšnych alebo rastlinných surovín;
mäsové paštéty; mäsové nátierky; nátierky z rýb;
zeleninové nátierky; paradajkový pretlak; ovocné pyré;
zeleninové pyré; olivové pyré; syrové nátierky; syry;
mliečne nátierky; maslové krémy; maslo; džemy;
marmelády; arašidové maslo.
30 - Med; horčica; studené omáčky (dipy); tatárske
omáčky; majonézy; omáčky na špagety; salsa omáčky;
pikantné omáčky; potravinárske dressingy (omáčky);

(540)

sladké omáčky; toppingy; čokoládové nátierky;
kakaové nátierky; kečup.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi
uvedenými v triede 5, 29 a 30 tohto zoznamu;
reklama; podpora predaja pre tretie osoby; prenájom
reklamného času v komunikačných médiách a na
sociálnych sieťach.

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

91-2022
18.1.2022
5, 31, 35
NCL (11)
5 - Potravinové doplnky pre zvieratá; proteínové
výživové doplnky pre zvieratá; liečivé doplnky do
krmiva pre zvieratá; výživové prísady do krmiva
na zverolekárske použitie; potravinové doplnky pre
domáce zvieratá vo forme nápojových zmesí v prášku;
vitamínové prípravky pre zvieratá; nutraceutiká pre
zvieratá na zverolekárske použitie; vitamínové doplnky
pre zvieratá; minerálne výživové doplnky do krmiva pre
hospodárske zvieratá; minerálne diétne doplnky pre
zvieratá; výživové doplnky do krmiva pre hospodárske
zvieratá; krmivo pre zvieratá s liečivými prísadami;
prípravky na umývanie zvierat (insekticídy); obojky
proti blchám pre zvieratá; protiparazitické prípravky
pre domáce zvieratá; liečivé prísady do krmív pre
zvieratá; farmaceutické prípravky na starostlivosť
o kožu zvierat; kŕmne zmesi (výživové doplnky pre
zvieratá); diétne potraviny na veterinárne použitie;
potravinové doplnky pre domáce zvieratá v podobe
maškrty; potravinové doplnky pre domáce zvieratá;
probiotické bakteriálne prípravky na veterinárne
použitie; vitamínové a minerálne doplnky pre domáce
zvieratá.
31 - Nápoje pre zvieratá chované v domácnosti; kŕmne
zmesi na výkrm hospodárskych zvierat; obilné krmivá
pre zvieratá; posilňujúce krmivo pre zvieratá; suché
krmivá pre zvieratá; krmivo pre domáce zvieratá;
cereálna potrava pre zvieratá; krmivo pre zvieratá
obsahujúce rastlinné výťažky; krmivo pre zvieratá
vyrobené z mlieka; krmivo pre zvieratá vyrobené
z ovsa; jedlé pochúťky na žuvanie pre zvieratá;
krmivá pre zvieratá obsahujúce sójové výrobky; krmivá
pre zvieratá vo forme granúl; konzervované alebo
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zavarené krmivá pre zvieratá; krmivá pre zvieratá
vo forme orechov; posilňujúce kŕmne prípravky pre
zvieratá; kŕmne mleté výrobky pre zvieratá; vápno
(krmivo pre zvieratá); krmivo pre zvieratá; žuvačky pre
zvieratá (neliečivé); konzervované plodiny na kŕmenie
zvierat; rybia múčka na kŕmenie zvierat; prípravky
na výkrm zvierat; jedlé pochúťky pre zvieratá; kŕmne
zmesi pre zvieratá; syntetické krmivo pre zvieratá;
krmivo pre psov; nápoje pre psy; stelivo pre psy;
konzervy s krmivom pre psy; kŕmne prípravky pre
psy; krmivo pre závodné psy; stráviteľné kosti na
žuvanie pre psov; krmivo pre psy ochutené pečeňou;
krmivo pre psy ochutené kuracím mäsom; algarovila
(krmivo); jedlé kosti a tyčinky pre domáce zvieratá;
ľanové semená (krmivo pre zvieratá); nespracovaný
jedlý prášok z aktinídie (krmivo pre domáce mačky);
konzervované krmivo pre zvieratá; krmivá pre mačky
vyrobené z rýb alebo obsahujúce ryby; krmivá pre
ryby; krmivá pre šteňatá; krmivo pre akváriové ryby;
krmivo pre králiky; krmivo pre škrečky; krmivo pre
psy s obsahom hovädzieho mäsa; krmivo pre vtáky;
maškrty pre domáce zvieratá v podobe tyčiniek
z byvolej kože; jedlé pochúťky pre mačky; pochúťky pre
vtáky; vtáčí zob (krmivo).
35 - Maloobchodné služby s potravou pre zvieratá;
maloobchodné služby s krmivom pre zvieratá;
veľkoobchodné služby s krmivom pre zvieratá;
veľkoobchodné služby s potravou pre zvieratá;
veľkoobchodné služby s výrobkami určenými na
hygienu zvierat; maloobchodné služby s výrobkami
určenými na hygienu zvierat; veľkoobchodné
služby s prípravkami na starostlivosť o zvieratá;
maloobchodné služby s podstielkami pre zvieratá;
maloobchodné služby s prípravkami na starostlivosť
o zvieratá; veľkoobchodné služby s podstielkami pre
zvieratá; veľkoobchodné služby s výrobkami určenými
na úpravu vzhľadu zvierat; maloobchodné služby
s výrobkami určenými na úpravu vzhľadu zvierat;
maloobchodné služby s výrobkami určenými pre
domáce zvieratá.

(550) obrazová
(731) Ani - pet, spol. s r.o., Kasalova 1581/37, Nitra, SK;
(740) Mgr. PETR ŽIŽKA LL.M., advokátní kancelář, Žižka Petr,
Mgr. LL.M., Plzeň, CZ;
(210)
(220)
(511)
(511)

160-2022
27.1.2022
29
NCL (11)
29 - Mäso, ryby, hydina a divina; mäsové výťažky;
konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie
a zelenina; želatíny, džemy, kompóty; vajcia; mlieko
a mliečne výrobky; potravinárske oleje a pokrmové
tuky; ovocné, orechové, syrové, smotanovo-syrové
a rastlinné nátierky; náhradky mliečnych výrobkov;
mliečne nátierky; nátierky na mliečnej báze; mliečne
nátierky s nízkym obsahom tuku; maslo; maslové
prípravky; náhradky masla; koncentrované maslo;
miešané maslo; slané a ochutené lahodné maslá;
maslá so semien; maslo vyrobené z orechov;
kakaové maslo; orechové maslo v prášku; margarín;
margarínové náhradky; tukové nátierky na chlieb;
smotana; kyslá smotana; sušené mlieko; náhradka
smotany (náhradky mliečnych výrobkov); oleje na
varenie; potravinárske oleje z orechov; potravinárske
rastlinné oleje; potravinársky kokosový olej a tuk;
potravinárske živočíšne oleje; jedlé oleje získané
z rýb (s výnimkou olejov z treščej pečene);
potravinársky sójový olej; potravinárske oleje zo
semien; ochutené oleje; potravinársky olivový
olej; korenené oleje; maslový olej; potravinárske
zmiešané oleje; potravinárske hydrogenované oleje;
potravinárske stužené oleje; roztopené maslo (tekuté);
maslo na varenie; ghee (maslo); dipy (omáčky);
mliečne dipy; náhradky mäsa; zeleninové a rastlinné
náhradky mäsa; mäsové nátierky; nátierky na báze
mäsa; mäsové chuťovky; zeleninové nátierky; nátierky
na báze zeleniny; chuťovky na báze zeleniny;
chuťovky na báze syra; nátierky z orechovej pasty;
nátierky na báze orechov; nátierky obsahujúce
predovšetkým ovocie; kokosové nátierky; čokoládové
nátierky na báze kokosu; pomarančové nátierky;
nátierky s kokosovou príchuťou; čerešňové nátierky;
banánové nátierky; nátierky na báze ryžového mlieka;
chuťovky na báze ovocia; ovocné chuťovky; nápoje na
báze mlieka; nápoje vyrobené z mliečnych produktov;
proteínové mlieko; nemliečna náhradka do kávy;
mliečne bielidlá do nápojov; mliečne šľahačkové
polevy; mliečne pudingy a dezerty; jogurt; jogurtové
nápoje a drinky; nápoje a drinky na báze jogurtu;
jogurtové dezerty; sójový jogurt; ochutené jogurty;
jogurty v štýle pudingu; nízkotučné jogurty; prípravky
na výrobu jogurtov; jogurt vyrobený z kozieho
mlieka; cmar; maslové krémy; mliečne koktaily; kyslé
mlieko; mliečny tvaroh; ochutené mlieko; mliečna
sušina; sójové mlieko; nápoje a drinky vyrobené
z mliečnych produktov; nápoje a drinky na báze mlieka;
ochutené mliečne nápoje a drinky; mliečne nápoje
(s vysokým obsahom mlieka); ryžové mlieko; ovčie
mlieko; kozie mlieko; kravské mlieko; fermentované
mlieko; odparené mlieko, kondenzované mlieko;
kondenzované sladené mlieko; mlieko obohatené
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bielkovinami; ovsené mlieko; náhradky mlieka;
chuťovky na báze mlieka; kefír; kumys (mliečny nápoj);
konopné mlieko ako náhradka mlieka; dezerty na
báze umelého mlieka; mandľové mlieko; kokosové
mlieko; arašidové mlieko; mlieko z lieskových orieškov;
mlieko z kešu orieškov; orechové mlieka; chuťovky
na báze orechov; pochutinové tyčinky na báze
ovocia a orechov; tyčinky ako chuťovky z orechov
a semienok; chuťovky na báze strukovín; chuťovky
na báze tofu; chuťovky na báze sóje; pochutiny
z jedlých morských rias; chuťovky na báze bielkovín;
vegánsky syr; vegánska smotana; vegánsky smotanový
syr; náhradky syra vyrobené z rastlinných olejov;
nelaktózový syr vyrobený z rastlinného oleja; jogurt
s tukmi rastlinného pôvodu; jogurtové dezerty s tukmi
rastlinného pôvodu; nátierky s tukmi rastlinného
pôvodu; náhradky mlieka s tukmi rastlinného pôvodu;
dezerty na báze náhrad mlieka; náhradky masla
a margarínu s tukmi rastlinného pôvodu; náhradky
smotany s tukmi rastlinného pôvodu; formovaná
textúrovaná rastlinná bielkovina na použitie ako
náhrada mäsa; nápoje na báze sóje používané
ako náhradky mlieka; nápoje na báze ryžového
mlieka; nápoje na báze náhrad mlieka; mliečne
nápoje s čokoládovou príchuťou; nápoje na báze
ryžového mlieka s príchuťou čokolády; nápoje na
báze náhrad mlieka s príchuťou čokolády; pripravené
jedlá pozostávajúce prevažne zo zeleniny a mäsových
náhrad.

(540) HERA
(550) slovná
(731) Upfield Europe B.V., Kabaň Jozef, Nassaukade 3, 3071
JL JL Rotterdam, NL;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

(540)

170-2022
31.1.2022
35
NCL (11)
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; online
poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov
a predajcov tovarov a služieb; podpora predaja
(pre tretie osoby); obchodné sprostredkovateľské
služby; online poskytovanie obchodného priestoru pre
nákupcov a predajcov tovarov a služieb.

(550) obrazová
(591) modrá (HEX # 2143b9; CMYK C82 M64 YO K27), biela,
čierna
(731) Počítače a Programovanie, s.r.o., Kuzmányho 88/22,
Žilina, SK;

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

210-2022
2.2.2022
30, 35, 40, 43
NCL (11)
30 - Čokoláda; horúca čokoláda; plnená čokoláda;
čokoládové koláče; čokoládové nátierky; čokoládové
peny; čokoládové nápoje; čokoládové cukrovinky;
čokoládové oblátky; čokoládový prášok; čokoládové
torty; čokoládové tyčinky; čokoládové sladkosti;
tabuľková čokoláda s mletými kávovými zrnami;
káva; zrnková káva; mletá zrnková káva; lyofilizovaná
káva; nepražená káva; instantná káva; bezkofeínová
káva; porciovaná káva (kapsuly); kávové výťažky;
kávové zmesi; ochutená káva; kávové nápoje;
aromatické prísady do nápojov (okrem esenciálnych
olejov); kávové zrná v čokoláde; kávové zrná
s cukrovou polevou; ľadová káva; kávové náhradky;
cigória (kávová náhradka); rastlinné prípravky (kávové
náhradky); kávové príchute; kávové esencie; mliečne
kávové nápoje; kakaové nápoje; mliečne kakaové
nápoje; mliečne čokoládové nápoje; zákusky, koláče;
cukrárske výrobky; bonbóny; cestá na jedlá; cestá
na koláče; slané pečivo; slané pečivo (krekery);
lístkové cesto; mandľové cesto; cukríky; pastilky
(cukrovinky); cukrovinky; fondán (cukrovinky); ovocné
želé (cukrovinky); penové zákusky (cukrovinky);
jemné pečivárske výrobky; karamelky (cukríky); čaj;
ľadový čaj; čajové nápoje; plnené koláče; mandľové
cukrovinky; arašidové cukrovinky; marcipán; oblátky;
palacinky; perníky, medovníky; sušienky; torty;
cukrovinkové cukrárske ozdoby; sucháre; pralinky;
pudingy; sušienky, keksy; zálievky na šaláty; sendviče;
šerbety (zmrzlinové nápoje); cukrovinky na zdobenie
vianočných stromčekov; zmrzliny.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby
s čokoládou a s ostatnými tovarmi uvedenými v triede
30 tohto zoznamu; podpora predaja pre tretie osoby;
cielené posielanie reklamných materiálov poštou;
vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama;
rozširovanie reklamných materiálov; online reklama na
počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného
času v komunikačných médiách; grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; vydávanie reklamných
textov; zásielkové reklamné služby; platené reklamné
služby typu „klikni sem“; marketing; telemarketingové
služby; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
predvádzanie tovaru; organizovanie obchodných
alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných
veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných
médiách pre maloobchod; reklamné plagátovanie;
prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných
materiálov; rozhlasová reklama; televízna reklama;
tvorba reklamných filmov; vyhľadávanie informácií
v počítačových súboroch pre tretie osoby; obchodné
informácie a rady spotrebiteľom pri výbere
tovarov a služieb; odborné obchodné alebo
podnikateľské poradenstvo; správa počítačových
súborov; administratívne spracovanie obchodných
objednávok; analýzy nákladov; obchodné odhady;
služby porovnávania cien; zásobovacie služby pre
tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné
podniky); zbieranie údajov do počítačových databáz;
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zoraďovanie údajov v počítačových databázach;
obchodné alebo podnikateľské informácie; kancelárie
zaoberajúce sa dovozom a vývozom; aranžovanie
výkladov; prenájom predajných stánkov.
40 - Výroba čokolády pre tretie osoby; výroba
pekárských výrobkov pre tretie osoby; výroba
cukrárskych výrobkov pre tretie osoby; poskytovanie
informácií a rád o výrobe čokolády, pekárenských
či cukrárskych výrobkov; praženie a spracovanie
kávy; mletie kávy; mletie; mlynárstvo; konzervovanie
potravín a nápojov; kryokonzervácia; informácie
o úprave a spracovaní materiálov; fototlač; fotosadzba;
lisovanie ovocia; ofsetová tlač; pasterizácia jedál
a nápojov; rytie, gravírovanie; sieťotlač, serigrafia;
tlač, tlačenie; tlačenie vzorov; valchovanie; vyšívanie;
pečenie chleba na objednávku; zmrazovanie potravín.
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; závodné jedálne;
samoobslužné jedálne; bary (služby); kaviarne;
poskytovanie jedál a nápojov v internetových
kaviarňach;
rýchle
občerstvenie
(snackbary);
dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku
(ketering); ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny;
požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; požičiavanie
stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla;
prenájom automatov na pitnú vodu; prenájom
automatov na nápoje; prenájom prenosných
stavieb; hotelierske služby; rezervácie prechodného
ubytovania; penzióny; motely (služby); ubytovacie
kancelárie (hotely, penzióny); turistické ubytovne;
prenájom prechodného ubytovania.

(540) JOVINEČKY
(550) slovná
(731) Jovanovič Filip, Belinského 1036/18, BratislavaPetržalka, SK;
(740) Ing. Róbert Porubčan EDING, Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

(540)

213-2022
2.2.2022
3, 5, 35
NCL (11)
3 - Kozmetické prípravky.
5 - Výživové doplnky.
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby
s kozmetickými výrobkami; online veľkoobchodné
a maloobchodné služby s kozmetickými výrobkami;
veľkoobchodné a maloobchodné služby s výživovými
doplnkami; online veľkoobchodné a maloobchodné
služby s výživovými doplnkami; veľkoobchodné
a maloobchodné služby s trvanlivými potravinami;
online veľkoobchodné a maloobchodné služby
s trvanlivými potravinami.

(550) obrazová

(731) TUTTI, s.r.o., Mládežnícka 330/22, 017 01 Považská
Bystrica 1, SK;
(740) Kapa Beta, s. r. o., Nová Dubnica, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

231-2022
3.2.2022
9, 16, 28, 35, 39, 41
NCL (11)
9 - Nahraté nosiče záznamov, počítačový softvér,
nenahraté nosiče digitálnych alebo analógových
záznamov a pamäťové médiá; prístroje a zariadenia
na nahrávanie, prenos, reprodukciu alebo spracovanie
zvuku, obrazu alebo údajov; vedecké, výskumné,
navigačné, geodetické, fotografické, kinematografické,
audiovizuálne, optické, signalizačné, detekčné,
skúšobné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje
a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie;
zariadenia na strihanie kinematografických záznamov;
fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické
alebo termické); meracie prístroje; telekomunikačné
vysielače; zariadenia na spracovanie údajov; navigačné
nástroje; elektrické batérie (články); počítače;
nahraté počítačové programy; čítacie zariadenia (pre
účinkujúcich); vysielače (telekomunikácie); počítačové
klávesnice; exponované kinematografické filmy;
počítačový softvér (nahraté počítačové programy);
počítačové meniče diskov; monitorovacie počítačové
programy; optické čítacie zariadenia; čítacie zariadenia
(zariadenia na spracovanie údajov); notebooky
(prenosné počítače); navigačné prístroje vozidiel
(palubné počítače); nahratý softvér na počítačové hry;
satelitné navigačné prístroje; sťahovateľné hudobné
súbory; zariadenia globálneho polohového systému
(GPS); čítačky elektronických kníh; tablety (prenosné
počítače); sťahovateľný softvér na počítačové hry;
vizuálne zvukové a obrazové záznamy na pamäťových
médiách; sťahovateľné audio knihy; sťahovateľné
elektronické mapy.
16 - Fotografie; knihárske potreby; kresliarske potreby
a potreby pre výtvarných umelcov; papier a lepenka;
plastové fólie a vrecká na balenie; učebné a vyučovacie
pomôcky; papier; xerografický papier; papier na
rysovanie; farebný papier; fotografický papier; papier
pre umelcov; plagáty; reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky; umelecké litografie; noviny;
periodiká; atlasy; mapy; kartón, lepenka; katalógy;
knihy; obaly (papiernický tovar); obtlačky; obálky
(papiernický tovar); baliaci papier; písacie potreby;
fotografie (tlačoviny); účtovné knihy; kancelárske
potreby okrem nábytku; geografické mapy; tlačoviny;
tlačené publikácie; listový papier; papiernický tovar;
prospekty; časopisy (periodiká); školské potreby
(papiernický tovar); poštové známky; lepidlá na
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; kalendáre;
samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie;
plastové bublinové fólie na balenie; papierové alebo
lepenkové etikety; samolepky (papiernický tovar);
zberateľské karty (nie na hranie); obálky na dokumenty
(papiernický tovar); papierové alebo lepenkové baliace
materiály (výplňové, tlmiace); tlačené poukážky;
omaľovánky; papierové alebo plastové nákupné
tašky; tlačené plány miest; turistickí sprievodcovia
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(knihy); tlačené slovníky; knihy pre deti; papierové
vystrihovacie a skladacie hry pre deti; tlačené plány
hier; viazacie materiály pre knihy.
28 - Hry, hračky; telocvičné a športové potreby;
videohry; hračky; stavebnicové kocky (hračky);
stavebnice; šachové hry; pištole (hračky); spoločenské
hry; hry; modely automobilov (hračky); modely lodí
(hračky); modely vojenskej techniky (hračky); modely
ľudí (hračky); modely zvierat (hračky); vzduchové
pištole (hračky); spoločenské stolové hry; plyšové
hračky; hracie karty; skladacie modely (hračky);
hračkárske modely; figúrky (hračky); kartové hry.
35 - Kancelárske práce; obchodný manažment,
obchodná organizácia a obchodná administratíva;
reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti;
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií; reklamné plagátovanie; poradenstvo
pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti;
predvádzanie tovaru; aktualizovanie reklamných
materiálov; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti;
poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti;
odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo;
organizovanie obchodných alebo reklamných
výstav; podpora predaja pre tretie osoby;
organizovanie obchodných veľtrhov; online reklama
na počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia
výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod;
subdodávateľské služby (obchodné služby); marketing;
telemarketingové služby; aktualizácia a údržba údajov
v počítačových databázach; online poskytovanie
obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov
tovarov a služieb; plánovanie stretnutí (kancelárske
práce); poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy
s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie
(reklama); online maloobchodné služby s digitálnou
sťahovateľnou hudbou; online maloobchodné služby
so sťahovateľnou nahratou hudbou alebo nahratými
filmami; cielený marketing; vonkajšia reklama;
poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov
na obchodné alebo reklamné účely; spracovanie
údajov (kancelárske práce); maloobchodný predaj
tlačovín a nahratých nosičov dát; veľkoobchodný
predaj tlačovín a nahratých nosičov dát; elektronický
predaj tlačovín a nahratých nosičov dát; inzertné
služby; vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch pre tretie osoby; obchodné zastúpenie iných
podnikateľských subjektov z oblasti výroby, distribúcie
tovarov a tlačovín pre reklamné účely; správa
vernostných programov so zľavami a odmenami;
obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre
tretie osoby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných
transakcií pre tretie osoby; dohodovanie obchodných
zmlúv pre tretie osoby; vytváranie identity značky pre
tretie osoby (reklamné služby).
39 - Balenie a skladovanie tovarov; doprava
kamiónová; nákladná doprava; dovoz, doprava;
balenie tovarov; skladovanie tovarov (úschova);
skladovanie; uskladňovanie; doprava, preprava;
expedičné služby; doručovacie služby (správy alebo
tovar); informácie o skladovaní; doručovacie služby;

(540)

distribúcia tovarov na dobierku; distribúcia (preprava)
kníh, nahratých nosičov dát, obrazových záznamov,
hier a hračiek.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie
textov (okrem reklamných); školenia; požičiavanie
kinematografických filmov; produkcia filmov (nie
reklamných); požičovne kníh (knižnice); vydávanie
kníh; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie
o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie športových
súťaží; poskytovanie informácií o možnostiach
rekreácie; požičiavanie audioprístrojov; online
vydávanie elektronických kníh a časopisov;
prekladateľské služby; služby agentúr ponúkajúcich
vstupenky na zábavné podujatia; koučovanie
(školenie); odborné preškoľovanie; hudobná tvorba;
školské služby (vzdelávanie); online poskytovanie
digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania);
organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou
účasťou; prenájom umeleckých diel; kultúrne,
vzdelávacie alebo zábavné služby poskytované
galériami umenia; vzdelávacie služby poskytované
špeciálnymi výchovnými asistentami; poskytovanie
spotrebiteľských ohodnotení tovarov na kultúrne
alebo zábavné účely; organizovanie a vedenie
športových podujatí; vydavateľské služby; služby
klubu čitateľov (poskytovanie informácií o knihách);
organizovanie knižných veľtrhov na kultúrne alebo
vzdelávacie účely; organizovanie autogramiád autorov
kníh a umelcov; služby vzdelávacích, výchovných,
kultúrnych, spoločenských, zábavných a športových
klubov; tvorba audio-vizuálnych záznamov.

(550) obrazová
(591) zelená, červená, modrá, žltá, fialová, čierna, biela
(731) Dobrovská Petra, Sechterova 1512/9, 148 00 Praha 4
Kunratice, CZ;
(740) Ing. Zuzana Girmanová - GIRMAN IP MANAGEMENT,
Nitra, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

234-2022
3.2.2022
9, 17, 42
NCL (11)
9 - Elektrické zástrčky; zástrčkové konektory;
zástrčky na elektrický prúd; elektrické zásuvky;
zásuvkové adaptéry; kryty na elektrické zásuvky;
meniče pre elektrické zásuvky; elektrické koncovky;
elektrické odpory; elektrické vodiče; elektrické
cievky; elektrické meniče; elektrické adaptéry;
elektrické ističe; elektrické drôty; elektrické
káble; elektrické akumulátory; elektrické batérie;
elektrické meracie zariadenia; elektrické regulačné
prístroje; elektrické rozvodné skrinky; elektrické
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napäťové adaptéry; elektrické zásuvkové adaptéry;
plášte elektrických káblov; mriežky elektrických
akumulátorov; elektrické batérie (články); elektrické
zariadenia proti krádežiam; rozvodové systémy
elektrického vedenia; spojovacie objímky na elektrické
káble; materiály na elektrické vedenie (drôty, káble);
prenosné nabíjačky; nabíjačky batérií; nabíjačky
elektrických akumulátorov; nabíjačky na elektronické
cigarety; nabíjačky batérií pre mobilné telefóny;
poistky; poistkové drôty; ochranné zariadenia
proti prepätiu; počítačové softvérové aplikácie
(sťahovateľné); počítačový softvér (nahraté počítačové
programy); počítačový hardvér; počítače; periférne
zariadenia počítačov; USB kľúče; mobilné telefóny;
držiaky na mobilné telefóny; zariadenia na prenos
obrazu; zariadenia na prenos zvuku; ochranné prilby;
ochranné rukavice; osobné ochranné prostriedky proti
nehodám; hasiace prístroje.
17 - Izolanty na elektrické vedenia; nevodiče
(elektrické izolanty); izolačné materiály; izolačné
materiály na káble; izolačné pásy; izolačné tkaniny;
izolačný papier; izolačné hmoty; izolačná plsť;
gumové krúžky; gumové alebo plastové výplňové
hmoty; gumové alebo plastové vypchávkové hmoty;
tepelnoizolačné materiály; kaučuk (surovina alebo
polotovar); syntetický kaučuk; nekovové hadice;
materiály zabraňujúce sálaniu tepla; izolačné hmoty
zabraňujúce sálaniu tepla z vykurovacích zariadení;
azbestové plachty; spojkové obloženia; kôra (zvuková
izolácia); azbestová plsť; izolačná plsť; izolačné tkaniny;
izolačné prípravky na ochranu budov od vlhkosti;
izolačné farby; trosková vlna (izolačný materiál);
minerálna vlna (izolátor); sklená vlna (izolačný
materiál); nekovové spojky na ohybné potrubia;
azbestové obklady; azbestové tkaniny; azbestové
plátno; azbestová lepenka; azbest; sklené vlákna
na izoláciu; syntetické vlákna okrem vlákien pre
textilný priemysel; filtračné materiály (polospracované
peny alebo plasty); izolačné pásy; izolačné pásky;
izolačné nátery; izolačné žiaruvzdorné materiály;
gumové tlmiče nárazov; nevodiče (elektrické izolanty);
materiály na brzdové obloženia (polotovary);
sklenársky tmel (git); lepiace pásky (nie na
lekárske, kancelárske použitie alebo pre domácnosť);
samolepky (nie na lekárske, kancelárske použitie alebo
pre domácnosť); guma (surovina alebo polotovar).
42 - Platforma ako služba (Paas); poskytovanie
softvéru
prostredníctvom
internetu
(SaaS);
poradenstvo v oblasti úspory energie; výskum
v oblasti ochrany životného prostredia; priemyselné
dizajnérstvo; grafické dizajnérstvo; navrhovanie
obalov, obalové dizajnérstvo; navrhovanie vzhľadu
výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); technologické
poradenstvo; poradenstvo v oblasti návrhu
a vývoja počítačového hardvéru; poradenstvo
v oblasti počítačových technológií; poradenstvo
v oblasti počítačových programov; poradenstvo
pri tvorbe webových stránok; poradenstvo
v oblasti umelej inteligencie; tvorba softvéru;
počítačové programovanie; inštalácie počítačového
softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru;

požičiavanie
počítačového
softvéru;
údržba
počítačového softvéru; analýzy počítačových
systémov; obnovovanie počítačových databáz;
zhotovovanie kópií počítačových programov;
uchovávanie elektronických údajov; prevod údajov
alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické
médiá; prevod (konverzia) počítačových programov
alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti
počítačových programov; ochrana počítačov proti
počítačovým vírusom; zálohovanie údajov mimo
pracoviska; poskytovanie počítačových technológií
prostredníctvom internetu (cloud computing);
diaľkové monitorovanie počítačových systémov;
externé poskytovanie služieb v oblasti informačných
technológií;
požičiavanie
počítačov;
tvorba
a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby);
hosťovanie na počítačových stránkach (webových
stránkach); prenájom webových serverov; prenájom
počítačových serverov (serverhosting); poskytovanie
internetových vyhľadávačov; digitalizácia dokumentov
(skenovanie); poskytovanie informácií o počítačových
technológiách a programovaní prostredníctvom
webových stránok.

(540) CHARGEREST
(550) slovná
(731) Dr.Lecker s.r.o., č.p. 265, 790 54 Černá Voda, CZ;
(740) Ing. Róbert Porubčan EDING, Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

266-2022
9.2.2022
45, 44
NCL (11)
45 - Osobní strážcovia; sprevádzanie do
spoločnosti; detektívne kancelárie; zoznamovacie
služby (hľadanie partnera); nočné stráženie;
otváranie bezpečnostných zámkov; požičiavanie
spoločenských odevov; kremácia; pátranie po
nezvestných osobách; pohrebné služby; pohrebné
obrady; požičiavanie odevov; strážne služby;
svadobné agentúry; poradenstvo v oblasti fyzickej
bezpečnosti; zostavovanie horoskopov; hasenie
požiarov; organizovanie náboženských obradov;
adopčné agentúry; monitorovanie poplašných
a bezpečnostných zariadení; opatrovanie detí
doma; prehliadky batožiny z bezpečnostných
dôvodov; obývanie bytov a domov počas
neprítomnosti majiteľov; opatrovanie zvierat
(chovaných v domácnosti) doma; pátranie po
minulosti osôb; straty a nálezy; mediačné
služby; bezpečnostné prehliadky tovární; prenájom
protipožiarnych alarmov; prenájom hasiacich
prístrojov; arbitrážne služby; poradenstvo v oblasti
práv duševného vlastníctva; spravovanie autorských
práv; udeľovanie licencií na práva duševného
vlastníctva; monitorovacie služby v oblasti práv
na duševné vlastníctvo s cieľom poskytnúť
právne poradenstvo; právny výskum; zastupovanie
v súdnych sporoch; udeľovanie licencií na počítačové
programy (právne služby); registrácia doménových
mien (právne služby); služby rozhodcovských
súdov; prenájom trezorov; genealogický výskum;
plánovanie a príprava svadobných obradov; online

(540)

(550)
(591)
(731)
(740)
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služby sociálnych sietí; vypúšťanie holubov pri
rôznych príležitostiach; balzamovanie; vypracovávanie
právnych dokumentov; pátranie po ukradnutom
majetku; právne služby súvisiace s licenciami;
astrologické poradenstvo; špiritistické poradenstvo;
veštenie z kariet; individuálne módne poradenstvo;
štylizovanie súkromných listov; vedenie pohrebných
obradov; dohodovanie zmlúv pre tretie osoby (právne
služby); vedenie náboženských obradov; vodenie
psov von; prenájom názvov internetových domén;
pomoc pri obliekaní kimona; právne poradenstvo pri
odpovediach na verejné súťaže; udeľovanie licencií
(právne služby) na vydávanie softvéru; právny dohľad;
organizovanie politických zhromaždení; právne
poradenstvo pri prieskume patentov; advokátske
právne služby; hotelové komornícke služby;
poradenstvo pozostalým; služby plavčíkov; právne
služby pre prisťahovalcov; vykladanie z tarotových
kariet pre tretie osoby; audity dodržiavania
predpisov; audity dodržiavania právnych predpisov;
prevody vlastníckych práv (právne služby); politické
lobovanie; líčenie zosnulých; monitorovanie pomocou
dronov; vymáhanie práva; agentúry sprostredkúvajúce
spoločenské kontakty; individualizované nákupy pre
tretie osoby; monitorovanie zdravotníckych alarmov;
bezpečnostný dohľad nad objektami prostredníctvom
diaľkových monitorovacích systémov; lokalizácia
a sledovanie hľadaných osôb a strateného majetku;
doručovanie oznámení o súdnych konaniach;
náhradnícke čakanie v rade.
44 - Psychologické služby.

obrazová
tmavozelená, svetlozelená
PETIJA s.r.o., Krupinská 12, Košice, SK;
JUDr. Roman Frnčo, advokát, Košice 12, SK;

(210) 326-2022
(220) 15.2.2022
(511) 30, 32, 43

NCL (11)

(511) 30 - Káva; čaj; kakao; cukor; ryža; tapioka; ságo; kávové
náhradky; múka a prípravky vyrobené z obilnín; chlieb;
sušienky, keksy, biskvity; koláče; pečivo; cukrovinky;
sendviče (hotové jedlá); med; melasový sirup; droždie;
prášok do pečiva; kuchynská soľ; horčica; čierne
korenie; ocot; omáčky (chuťové prísady); koreniny; ľad
(prírodný alebo umelý); zmrzlina; čokoládové nápoje;
kakaové nápoje; kávové nápoje; aromatické prísady do
nápojov (okrem esenciálnych olejov); čajové nápoje;
ľad (prírodný alebo umelý); kávové príchute; mrazené
jogurty (mrazené potraviny).
32 - Nealkoholické nápoje; čiastočne mrazené
ľadové nealkoholické nápoje (ľadové kaše); čiastočne
mrazené ľadové nealkoholické nápoje (ľadové kaše)
s kávovou, čokoládovou a vanilkovou príchuťou;
minerálne vody (nápoje); sýtené vody; ochutené
a neochutené vody (nápoje); ovocné nápoje
a ovocné džúsy; nealkoholické nápoje obsahujúce
ovocie a/alebo ovocné šťavy; prípravky na výrobu
nealkoholických nápojov; sirupy na výrobu nápojov;
príchute na výrobu nealkoholických nápojov.
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; služby barov;
samoobslužné jedálne; závodné jedálne; rýchle
občerstvenie (snackbary); služby kávových barov
a kaviarní; služby reštaurácií "jedlo so sebou";
dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku
(ketering); dodávanie kávy do kancelárií (dodávanie
hotových nápojov); služby prípravy jedál.
(540)

(540)

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

332-2022
15.2.2022
41, 42
NCL (11)
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.

(550) obrazová
(731) KEY TRAININGS s.r.o., Jesenského 336/1, 049 16
Jelšava, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

(550) obrazová
(731) Minarič Milan, Ing., Rőntgenova 1177/10, BratislavaPetržalka, SK;
(740) A4 Legal, s.r.o., Bratislava-Ružinov, SK;
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347-2022
18.2.2022
9, 10, 35, 41, 44
NCL (11)
9 - Simulátory vedenia a riadenia dopravných
prostriedkov; vzdelávacie roboty; simulátory na nácvik
resuscitácie.
10 - Diagnostické prístroje na lekárske použitie.
35 - Reklamné plagátovanie; reklama; televízna
reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej
sieti; písanie reklamných textov; tvorba reklamných
filmov; marketing; telemarketingové služby; vonkajšia
reklama; marketing prostredníctvom influencerov.
41 - Vzdelávanie; akadémie (vzdelávanie);
korešpondenčné vzdelávacie kurzy; školenia;
vyučovanie; vzdelávanie; informácie o výchove
a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická
činnosť); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích
výstav; praktický výcvik (ukážky); online vydávanie
elektronických kníh a časopisov; koučovanie
(školenie); odborné preškoľovanie; školské služby
(vzdelávanie); organizovanie a vedenie vzdelávacích
fór s osobnou účasťou; vyučovanie pomocou
simulátorov; 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; výskum v oblasti
vzdelávania.
44 - Lekárske služby.

(540)

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

(550) obrazová
(591) čierna, červená, biela
(731) Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina,
Moyzesova 959/38, Žilina, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

(540)

350-2022
15.2.2022
41, 42
NCL (11)
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.

(550) obrazová
(591) čierna, zlatá.
(731) KEY TRAININGS s.r.o., Jesenského 336/1, 049 16
Jelšava, SK;
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351-2022
18.2.2022
35, 41, 42
NCL (11)
35 - Reklama; marketing; marketingový prieskum;
prieskum verejnej mienky; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum trhu; podpora
predaja pre tretie osoby; zásobovacie služby
pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb
pre iné podniky); obchodné alebo podnikateľské
informácie; vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch pre tretie osoby; poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií; poskytovanie
obchodných informácií prostredníctvom webových
stránok; obchodné sprostredkovateľské služby;
odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo;
poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy
s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie
(reklama); poradenstvo pri riadení podnikov;
poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej
činnosti; externé administratívne riadenie podnikov;
administratívne spracovanie obchodných objednávok.
41 - Vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie
mimoškolskej vzdelávacej činnosti; informácie
o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie
vzdelávacích fór s osobnou účasťou; organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; odborné
školenia zamerané na odovzdávanie knowhow; organizovanie a vedenie tvorivých dielní
(výučba); organizovanie a vedenie sympózií;
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie
konferencií; zábavné služby poskytované klubmi;
vzdelávacie služby poskytované klubmi; organizovanie
vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie
športových súťaží.
42
Tvorba
a
navrhovanie
zoznamov
informácií z webových stránok pre tretie
osoby (informačnotechnologické služby); externé
poskytovanie služieb v oblasti informačných
technológií; poskytovanie informácií o počítačových
technológiách a programovaní prostredníctvom
webových
stránok;
poskytovanie
virtuálnych
počítačových systémov prostredníctvom cloud
computingu; poskytovanie počítačovej platformy
prostredníctvom internetu (PaaS); vývoj počítačových
platforiem; poradenstvo v oblasti informačných
technológií; poradenstvo v oblasti počítačovej
bezpečnosti; počítačové programovanie; tvorba
počítačového softvéru; obnovovanie počítačových
databáz; návrh počítačových systémov; analýzy
počítačových systémov; inštalácie počítačového
softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových
programov; technologický výskum; vedecký výskum;
vedecký a technologický výskum v oblasti prieskumu
patentov; výskum a vývoj nových výrobkov (pre
zákazníkov).
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(540)

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

obrazová
Čierna, biela, bordová
GROWIO s. r. o., Karadžičova 8, Bratislava-Ružinov, SK;
Magdaléna Bachratá, Zálesie, SK;

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

405-2022
22.2.2022
19, 20, 21, 37
NCL (11)
19 - Kamenárske výrobky; žula (granit); kameň;
kremeň; umelý kameň; stavebné obklady stien
a priečok (nekovové); stavebné materiály (nekovové).
20 - Stolové dosky; stolové dosky z kameňa; pracovné
stoly; pracovné stoly z kameňa.
21 - Kuchynské dosky na krájanie; kuchynské dosky
z kameňa na krájanie.
37 - Inštalácia stavebných obkladov a nábytku
z kameňa.

(540)

(540)
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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).

(550) obrazová
(731) BARTFAY, s.r.o., Andreja Sládkoviča 810/13, Žarnovica,
SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

407-2022
22.2.2022
9, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 41
NCL (11)
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;

(550) obrazová
(591) okrová (P7510CP-pantone); hnedá (P160 C-pantone);
oranžová (P151C-pantone); čierna; sivá; biela.
(731) MILSY a.s., Partizánska 224/B, Bánovce nad Bebravou,
SK;
(740) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Banská Bystrica,
SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

410-2022
22.2.2022
37, 39, 41, 43
NCL (11)
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; údržba
vozidiel; informácie o opravách.
39 - Prenájom automobilov; prenájom vozidiel;
prenájom pretekárskych vozidiel.
41 - Zábava; organizovanie vedomostných
alebo zábavných súťaží; poskytovanie zariadení
na oddych a rekreáciu; vzdelávanie; školenia;
poskytovanie športovísk; organizovanie športových
súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov;
organizovanie a vedenie koncertov; meranie času

(540)

na športových podujatiach; rezervácie vstupeniek
na zábavné predstavenia; organizovanie zábavných
podujatí; organizovanie a vedenie športových
podujatí.
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov
na objednávku (ketering); kaviarne; reštauračné
(stravovacie) služby; služby reštaurácií "jedlo so
sebou".

(550) obrazová
(591) červená, čierna, biela
(731) Moto agentúra, s.r.o., Bajkalská 18831/45G, BratislavaRužinov, SK;
(740) Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.,
Bratislava-Ružinov, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

413-2022
23.2.2022
1, 5, 18, 22, 31, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 44
NCL (11)
1 - Poľnohospodárske chemikálie okrem fungicídov,
herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie
buriny a parazitov; bezzeminové rastlinné substráty
(pre poľnohospodárstvo); geneticky modifikované
semená pre poľnohospodársku výrobu; chemikálie pre
lesníctvo okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov
a prípravkov na ničenie parazitov; moridlá na semená.
5 - Fungicídy; herbicídy; insekticídy; prípravky proti
parazitom.
18 - Koža (surovina alebo polotovar); koža jatočných
zvierat; vypracované kože; sedlárske výrobky.
22 - Vlna (surovina alebo polotovar); ovčia vlna.
31 - Živé zvieratá; živá hydina; úžitkové domáce
zvieratá; krmivo pre zvieratá; krmivo pre vtáky; kŕmne
zmesi na výkrm hospodárskych zvierat; násadové
vajcia (na liahnutie); stromy; kríky; nespracované
obilie; čerstvá zelenina; čerstvé ovocie; živé kvety;
prírodné trávniky; zrno (osivo); semená na siatie;
podstielky pre zvieratá.
35 - Reklama; marketing; telemarketingové služby;
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie
reklamných textov; reklamné agentúry; organizovanie
obchodných alebo reklamných výstav; obchodná
administratíva; stenografické služby; sekretárske
služby; kancelárske práce; účtovníctvo; obchodné
alebo podnikové audity (revízia účtov); finančné
a účtovné audity; vypracovávanie daňových priznaní;
fakturácie; odborné obchodné alebo podnikateľské
poradenstvo; poradenstvo pri organizovaní a riadení
obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov;
odborné posudky efektívnosti podnikov; zbieranie
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie
údajov v počítačových databázach; aktualizácia
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a údržba údajov v počítačových databázach;
správa počítačových súborov; subdodávateľské služby
(obchodné služby); podpora predaja (pre tretie osoby);
obchodné sprostredkovateľské služby; dražby; vzťahy
s verejnosťou (public relations); poradenstvo v oblasti
komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo
v oblasti komunikácie (reklama); prieskum
trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
marketingový prieskum; prieskum verejnej mienky;
prenájom kancelárskeho vybavenia v zdieľaných
kancelárskych priestoroch; prenájom kancelárskych
strojov a zariadení; prenájom reklamných
plôch; maloobchodné služby s farmaceutickými,
zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami
a s lekárskymi potrebami; veľkoobchodné služby
s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými
prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; kancelárie
zaoberajúce sa dovozom a vývozom; personálne
poradenstvo; administratívne služby poskytované
pri premiestňovaní podnikov; administratívna správa
hotelov; odborné obchodné riadenie umeleckých
činností; obchodný manažment pre športovcov;
riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; obchodné
sprostredkovateľské služby v oblasti priraďovania
potenciálnych súkromných investorov k podnikateľom,
ktorí žiadajú o financovanie.
36
Nehnuteľnosti
(služby);
prenájom
nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností;
správa nehnuteľností; realitné kancelárie; oceňovanie
nehnuteľností; organizovanie financovania stavebných
projektov; prenájom poľnohospodárskych fariem;
finančníctvo; finančné poradenstvo; správcovstvo
majetku (pre tretie osoby); poisťovníctvo;
bankovníctvo; finančné odhady a oceňovanie
(poisťovníctvo,
bankovníctvo,
nehnuteľnosti);
financovanie (služby); pôžičky (finančné úvery);
finančné sponzorstvo; finančný lízing (finančný
prenájom s možnosťou kúpy); sprostredkovanie na
burze cenných papierov; sprostredkovanie poistenia;
kapitálové investície; úverové agentúry; kancelárie
zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; klíring
(bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok
a záväzkov); faktoring; zmenárenské služby; úschovné
služby, úschova v bezpečnostných schránkach;
likvidácia podnikov (finančné služby); poradenstvo
v oblasti splácania dlhov.
39 - Balenie a skladovanie tovarov; expedičné
služby; sťahovanie; skladovanie; prenájom skladísk;
skladovanie
elektronicky
uložených
údajov
a dokumentov; dovoz, doprava; doprava, preprava;
sprostredkovanie dopravy; prenájom automobilov;
prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); parkovanie
automobilov
(služby);
prenájom
dopravných
prostriedkov; prenájom garáží; služby vodičov;
logistické služby v doprave; sprevádzanie turistov;
organizovanie turistickej dopravy; odťahovanie
vozidiel pri poruchách a nehodách; doprava
a skladovanie odpadu.
40 - Knihárstvo; tlač, tlačenie; krajčírstvo; úprava
textílií; úprava tkanín; farbenie tkanín; farbenie
textílií; vyšívanie; recyklácia odpadu; likvidácia

odpadu; spaľovanie odpadu; triedenie odpadu
a recyklovateľného materiálu; zhodnocovanie odpadu;
zostavovanie tovarov na objednávku (pre tretie osoby);
spracovanie vlny.
41 - Vyučovanie; vzdelávanie; školenia; akadémie
(vzdelávanie); zábavné parky; zábava; poskytovanie
zariadení na oddych a rekreáciu; poskytovanie
športovísk; požičiavanie športového výstroja (okrem
dopravných prostriedkov); organizovanie poľovníckych
streleckých podujatí; služby sprievodcov pri
poľovačke a rybolove; usporadúvanie podujatí
spojených s poľovníckymi aktivitami; organizovanie
vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie
športových súťaží; organizovanie a vedenie
konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
organizovanie súťaží krásy; organizovanie lotérií;
filmové štúdiá; produkcia filmov (nie reklamných);
nahrávacie štúdiá (služby); postsynchronizácia,
dabing; prenájom kinematografických prístrojov;
prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie
kinematografických filmov; vydávanie kníh; vydávanie
textov (okrem reklamných); online vydávanie
elektronických kníh a časopisov; fotografovanie;
prekladateľské služby; on line poskytovanie
počítačových hier (z počítačových sietí); online
poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti
kopírovania); prenájom umeleckých diel.
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; bary (služby);
rýchle občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových
jedál a nápojov na objednávku (ketering); požičiavanie
stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla;
požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; hotelierske
služby; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny);
prenájom prechodného ubytovania; prenájom
prenosných stavieb; detské jasle; prázdninové tábory
(ubytovacie služby); ubytovanie pre zvieratá.
44 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke
služby; poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva,
záhradníctva a lesníctva; záhradkárske služby; rastlinné
škôlky; liečenie stromov; zalesňovanie; údržba
trávnikov; ničenie škodcov v poľnohospodárstve,
rybnom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve;
ničenie buriny; služby záhradných architektov;
krajinotvorba; služby v oblasti záhradného dizajnu;
chov zvierat; chov rýb; veterinárna pomoc; prenájom
zariadení pre poľnohospodárstvo, akvakultúru,
záhradníctvo a lesníctvo.

(540)
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16 - Knihy; tlačené publikácie; papiernický tovar;
maľovanky; tvorivé papierové vystrihovačky.
25 - Pokrývky hlavy; čiapky; šiltovky; odevy.
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) AGROPOLIS
(550) slovná
(731) Škriniar Andrej, JUDr., Hany Meličkovej 3431/39,
Bratislava-Karlova Ves, SK;
(740) Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková
kancelária, Bratislava-Petržalka, SK;

(550) obrazová
(591) 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)
(220)
(511)
(511)

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

415-2022
22.2.2022
9, 16, 25, 29, 30, 32, 41
NCL (11)
9 - Elektronické hry (sťahovateľné); Elektronické
maľovanky (sťahovateľné); sťahovateľný softvér na
počítačové hry; sťahovateľné obrazové súbory.

418-2022
22.2.2022
34
NCL (11)
34 - Tabak; cigarety z tabakových náhradiek (nie
na lekárske použitie); cigarety; cigaretové náustky;

(540)

ústne vaporizéry pre fajčiarov; zápalky; zapaľovače
pre fajčiarov; cigaretový papier; aromatické prísady
do tabaku (okrem esenciálnych olejov); elektronické
cigarety; elektronické zariadenia na zahrievanie
cigariet.
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23 - Nite; bavlnené nite a priadze; vyšívacie nite
a priadze; vlnené nite a priadze; konopné nite
a priadze; hodvábne nite a priadze; tkaná bavlna; tkaná
vlna; pružné nite a priadze na textílie; umelé vlákna na
textílie.
24 - Tkaniny; sieťovina; posteľné pokrývky; prešívané
posteľné pokrývky; obliečky na matrace; posteľné
plachty; prikrývky; elastické textílie; ochranné poťahy
na nábytok; obliečky na vankúše; hodvábne textílie.

(540) SilverGuard
(550) slovná
(731) Gosling s.r.o., Púchovská 361/57, Streženice, SK;
(740) Mgr. Tomáš Groszmann, advokát, Košice, SK;
(550) obrazová
(731) CHINA TOBACCO GUANGDONG INDUSTRIAL CO., LTD.,
8th-16th Floor, No. 186, Linhexiheng Road, neuvedené
Tianhe, Guangzhou, CN;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

421-2022
22.2.2022
20, 23, 24
NCL (11)
20 Nábytok; lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; podušky;
matrace; postele; vankúše; sofy; pohovky; rámy
postelí; rozkladacie ležadlá.
23 Nite; bavlnené nite a priadze; vyšívacie nite a priadze;
vlnené nite a priadze; konopné nite a priadze;
hodvábne nite a priadze; tkaná bavlna; tkaná vlna;
pružné nite a priadze na textílie; umelé vlákna na
textílie.
24 Textílie imitujúce kožušiny; čalúnnické textílie;
kúpeľňové textílie (okrem oblečenia); tkaniny;
sieťovina; textilné
materiály; textílie; bavlnené textílie; posteľné
pokrývky; prešívané posteľné pokrývky; obliečky na
matrace; textílie
na bielizeň; textilné podšívky; posteľné plachty;
prikrývky; elastické textílie; ochranné poťahy na
nábytok; posteľná
bielizeň; povlaky na matrace (posteľná bielizeň);
hodvábne textílie; čalúnnické espartové textílie;
posteľné pokrývky a
prikrývky; obliečky na vankúše.

(540) Gosling
(550) slovná
(731) Gosling s.r.o., Púchovská 361/57, Streženice, SK;
(740) Mgr. Tomáš Groszmann, advokát, Košice-Staré Mesto,
SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

422-2022
22.2.2022
20, 23, 24
NCL (11)
20 - Lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; podušky;
matrace; vankúše.

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

(540)

425-2022
23.2.2022
28, 35, 41
NCL (11)
28 - Hry; spoločenské hry; partnerské hry; hry na
úlohy; vzťahové hry; hry pre páry; hry na vzájomné
pochopenie.
35 Maloobchodné služby s hrami; online maloobchodné
služby s partnerskými hrami; reklamné a marketingové
služby
poskytované prostredníctvom sociálnych médií.
41 - Poskytovanie informácií vzťahujúcich sa
k telesnému cvičeniu prostredníctvom online webovej stránky; poskytovanie informácií
o partnerských hrách prostredníctvom online webovej
stránky.

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

obrazová
červená, hnedá
Boris Serebro, Koněvova 651/22, 130 00 Praha, CZ;
Advokátní kancelář Mgr. Petr Žižka, LL.M., Plzeň, CZ;

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

426-2022
24.2.2022
41, 42
NCL (11)
41 - Vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie
konferencií; organizovanie a vedenie kongresov.
42 - Biologický výskum; vedecký výskum; lekársky
výskum.

(540)

(591) modrá
(731) MEDIREX GROUP ACADEMY n.o., Novozámocká 1/67,
Nitra, SK;
(740) Slezák Dominik, Mgr., Pezinok, SK;

(550) obrazová
(591) modrá, zelená
(731) MEDIREX GROUP ACADEMY n.o., Novozámocká 1/67,
Nitra, SK;
(740) Slezák Dominik, Mgr., Pezinok, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

(540)

428-2022
24.2.2022
32, 33, 43
NCL (11)
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 nápojov;
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; destilované nápoje; liehoviny;
jablčné mušty (alkoholické); hruškový mušt
(alkoholický); alkoholické nápoje okrem piva;
alkoholické nápoje s ovocím.
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na
objednávku (ketering); reštauračné (stravovacie)
služby; rýchle občerstvenie (snackbary).

(550) obrazová
(731) Hey You, s. r. o., Prostredná 13/49, Svätý Jur, SK;
(740) Slezák Dominik, Mgr., Pezinok, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

(540)
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430-2022
24.2.2022
41, 42
NCL (11)
41 - Vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie
konferencií; organizovanie a vedenie kongresov.
42 - Biologický výskum; vedecký výskum; lekársky
výskum.

(550) obrazová

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

432-2022
24.2.2022
9, 16, 35, 41
NCL (11)
9 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); magnetické
a optické nosiče údajov; nahraté nosiče zvukových,
obrazových a zvukovo-obrazových nahrávok.
16 - Časopisy (periodiká); noviny; tlačoviny; brožúry;
knihy; prospekty; príručky; plagáty.
35 - Reklama; online reklama na počítačovej
komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov;
aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny);
organizovanie
obchodných
alebo
reklamných výstav; podpora predaja pre tretie osoby;
organizovanie reklamných podujatí.
41 - Vydávanie časopisov; vydávanie novín;
vydávanie textov (okrem reklamných); online
vydávanie elektronických časopisov; online vydávanie
elektronických novín; online vydávanie elektronických
kníh.

(540) EVA Hriešne dobré nákupy
(550) slovná
(731) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

447-2022
25.2.2022
25, 41, 44
NCL (11)
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; obuv; čiapky;
pleteniny; ramienka na dámsku bielizeň; nákrčníky;
pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); spodná
bielizeň; kapucne (časti odevov); šilty; opasky (časti
odevov); pletené šatky; župany; pulóvre; svetre;
ponožky; odevy; kovové časti na obuv; kombinézy
(oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; konfekcia
(odevy); detské nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti
chladu (pokrývky hlavy); kravaty; návleky; nohavice;
cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice
(oblečenie); hotové podšívky (časti odevov); šatky,
šály; pleteniny (oblečenie); vesty; gymnastické cvičky;
nepremokavé odevy; legíny; oblečenie z úpletových
textílií; sukne; športové tričká, dresy; papuče;
plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy;
šaty; pánska spodná bielizeň (slipy); podprsenky;
zvrchníky; uniformy; bundy; plavky (pánske); plavky;
plavky; topánky na športovanie; čelenky (oblečenie);
body (spodná bielizeň); šatky (na krk); telocvičné
úbory; odevy z imitácií kože; kožené odevy; tričká;
nohavicové sukne; legínsy; šatové sukne; šilty
(pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka;
ponožky pohlcujúce pot; úbory na karate; úbory
na džudo; trikoty (cvičebné úbory); kimoná; odevy
obsahujúce látky na chudnutie; vyšívané odevy;
pokrývky hlavy; palčiaky; tričká na športovanie
chrániace pred odreninami a vyrážkami (rashguards);

šatky (na hlavu); priľnavé podprsenky; termorukavice
na zariadenia s dotykovým displejom; cyklistické
rukavice; vodičské rukavice.
41 - Športová a kultúrna činnosť; výchova;
vzdelávanie; zábava; akadémie (vzdelávanie);
korešpondenčné vzdelávacie kurzy; telesná výchova;
poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu;
vydávanie textov (okrem reklamných); školenia;
vyučovanie; vzdelávanie; produkcia filmov (nie
reklamných); gymnastický výcvik; požičovne kníh
(knižnice); vydávanie kníh; poskytovanie športovísk;
organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie
kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní;
skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť);
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia);
služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava);
organizovanie živých vystúpení; detské škôlky
(vzdelávanie); organizovanie športových súťaží;
plánovanie a organizovanie večierkov; praktický
výcvik (ukážky); nahrávacie štúdiá (služby);
poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie;
požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných
prostriedkov); prenájom štadiónov; organizovanie
a vedenie seminárov; tábory na športové
sústredenia; meranie času na športových podujatiach;
organizovanie súťaží krásy; rezervácie vstupeniek
na zábavné predstavenia; organizovanie plesov;
organizovanie predstavení (manažérske služby);
prenájom tenisových kurtov; online vydávanie
elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná
činnosť v malom (DTP služby); titulkovanie; 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; písanie textov;
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); kurzy telesného
cvičenia; odborné preškoľovanie; školské služby
(vzdelávanie); individuálne vyučovanie; organizovanie
a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou;
turistické prehliadky so sprievodcom; vyučovanie
bojového umenia aikido; organizovanie horolezeckých
túr so sprievodcom; odborné školenia zamerané
na odovzdávanie know-how; vzdelávacie služby
poskytované špeciálnymi výchovnými asistentami;
odborný výcvik džuda; prenájom trenažérov;
posudzovanie fyzickej zdatnosti na tréningové účely;
organizácia súťaží v elektronických športoch; služby
v oblasti elektronických športov; multimediálne
knižnice; fotografovanie pomocou dronu; tvorba
videonahrávok pomocou dronov; prenos obchodných
znalostí a know-how (školenie); vydávanie osvedčení
o vzdelaní, konkrétne poskytovanie skúšok v oblasti
odbornej prípravy a vzdelávania; výskum v oblasti
vzdelávania; organizovanie zábavných podujatí;
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organizovanie a vedenie športových podujatí;
titulkovanie; vedenie zábavných podujatí.
44 - Lekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu
ľudí alebo zvierat; zdravotné strediská (služby); služby
chiropraktikov; zotavovne pre rekonvalescentov;
nemocnice (služby); zdravotnícka starostlivosť;
masáže; lekárske služby; fyzioterapia; ošetrovateľské
služby; farmaceutické poradenstvo; psychologické
služby;
prenájom
zdravotníckeho
vybavenia;
aromaterapeutické služby; telemedicínske služby;
sauny (služby); soláriá (služby); terapeutické služby;
prenájom lekárskeho vybavenia; zdravotné strediská;
alternatívna medicína; zdravotné poradenstvo;
lekárske poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby;
zotavovne; poradenstvo v oblasti stravovania a výživy;
akupunktúra; terapeutické bankovanie; starostlivosť
o ženy po pôrode; služby regeneratívnej medicíny;
zdravotné prehliadky; tanečná terapia; liečba umením;
hudobná terapia; diaľkové monitorovanie zdravotných
údajov na účely diagnostiky a liečby.

(540) DAVAJ MAKAJ
(550) slovná
(731) RadyActive Tesla s.r.o., Jasovská 65, Košice-Pereš, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

450-2022
25.2.2022
25, 41, 44
NCL (11)
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; obuv; čiapky;
pleteniny; ramienka na dámsku bielizeň; nákrčníky;
pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); spodná
bielizeň; kapucne (časti odevov); šilty; opasky (časti
odevov); pletené šatky; župany; pulóvre; svetre;
ponožky; odevy; kovové časti na obuv; kombinézy
(oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; konfekcia
(odevy); detské nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti
chladu (pokrývky hlavy); kravaty; návleky; nohavice;
cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice
(oblečenie); hotové podšívky (časti odevov); šatky,
šály; pleteniny (oblečenie); vesty; gymnastické cvičky;
nepremokavé odevy; legíny; oblečenie z úpletových
textílií; sukne; športové tričká, dresy; papuče;
plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy;
šaty; pánska spodná bielizeň (slipy); podprsenky;
zvrchníky; uniformy; bundy; plavky (pánske); plavky;
plavky; topánky na športovanie; čelenky (oblečenie);
body (spodná bielizeň); šatky (na krk); telocvičné
úbory; odevy z imitácií kože; kožené odevy; tričká;
nohavicové sukne; legínsy; šatové sukne; šilty
(pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka;
ponožky pohlcujúce pot; úbory na karate; úbory
na džudo; trikoty (cvičebné úbory); kimoná; odevy
obsahujúce látky na chudnutie; vyšívané odevy;
pokrývky hlavy; palčiaky; tričká na športovanie
chrániace pred odreninami a vyrážkami (rashguards);
šatky (na hlavu); priľnavé podprsenky; termorukavice
na zariadenia s dotykovým displejom; cyklistické
rukavice; vodičské rukavice.
41 - Športová a kultúrna činnosť; výchova;
vzdelávanie; zábava; akadémie (vzdelávanie);
korešpondenčné vzdelávacie kurzy; telesná výchova;
poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu;

vydávanie textov (okrem reklamných); školenia;
vyučovanie; vzdelávanie; produkcia filmov (nie
reklamných); gymnastický výcvik; požičovne kníh
(knižnice); vydávanie kníh; poskytovanie športovísk;
organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie
kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní;
skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť);
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia);
služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava);
organizovanie živých vystúpení; detské škôlky
(vzdelávanie); organizovanie športových súťaží;
plánovanie a organizovanie večierkov; praktický
výcvik (ukážky); nahrávacie štúdiá (služby);
poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie;
požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných
prostriedkov); prenájom štadiónov; organizovanie
a vedenie seminárov; tábory na športové
sústredenia; meranie času na športových podujatiach;
organizovanie súťaží krásy; rezervácie vstupeniek
na zábavné predstavenia; organizovanie plesov;
organizovanie predstavení (manažérske služby);
prenájom tenisových kurtov; online vydávanie
elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná
činnosť v malom (DTP služby); titulkovanie; 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; písanie textov;
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); kurzy telesného
cvičenia; odborné preškoľovanie; školské služby
(vzdelávanie); individuálne vyučovanie; organizovanie
a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou;
turistické prehliadky so sprievodcom; vyučovanie
bojového umenia aikido; organizovanie horolezeckých
túr so sprievodcom; odborné školenia zamerané
na odovzdávanie know-how; vzdelávacie služby
poskytované špeciálnymi výchovnými asistentami;
odborný výcvik džuda; prenájom trenažérov;
posudzovanie fyzickej zdatnosti na tréningové účely;
organizácia súťaží v elektronických športoch; služby
v oblasti elektronických športov; multimediálne
knižnice; fotografovanie pomocou dronu; tvorba
videonahrávok pomocou dronov; prenos obchodných
znalostí a know-how (školenie); vydávanie osvedčení
o vzdelaní, konkrétne poskytovanie skúšok v oblasti
odbornej prípravy a vzdelávania; výskum v oblasti
vzdelávania; organizovanie zábavných podujatí;
organizovanie a vedenie športových podujatí;
titulkovanie; vedenie zábavných podujatí.
44 - Lekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu
ľudí alebo zvierat; zdravotné strediská (služby); služby
chiropraktikov; zotavovne pre rekonvalescentov;
nemocnice (služby); zdravotnícka starostlivosť;
masáže; lekárske služby; fyzioterapia; ošetrovateľské

(540)
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služby; farmaceutické poradenstvo; psychologické
služby;
prenájom
zdravotníckeho
vybavenia;
aromaterapeutické služby; telemedicínske služby;
sauny (služby); soláriá (služby); terapeutické služby;
prenájom lekárskeho vybavenia; zdravotné strediská;
alternatívna medicína; zdravotné poradenstvo;
lekárske poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby;
zotavovne; poradenstvo v oblasti stravovania a výživy;
akupunktúra; terapeutické bankovanie; starostlivosť
o ženy po pôrode; služby regeneratívnej medicíny;
zdravotné prehliadky; tanečná terapia; liečba umením;
hudobná terapia; diaľkové monitorovanie zdravotných
údajov na účely diagnostiky a liečby.

(550) obrazová
(731) RadyActive Tesla s.r.o., Jasovská 65, Košice-Pereš, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)
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451-2022
24.2.2022
42, 45
NCL (11)
42 - Aktualizovanie počítačového softvéru;
požičiavanie počítačového softvéru; obnovovanie
počítačových databáz; údržba počítačového softvéru;
analýzy počítačových systémov; návrh počítačových
systémov; tvorba a udržiavanie webových stránok
pre tretie osoby; hosťovanie na webových
stránkach; inštalácie počítačového softvéru; prevod
(konverzia) počítačových programov alebo údajov
(nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových
programov; prenájom webových serverov; diaľkové
monitorovanie počítačových systémov; poradenstvo
pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru
prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo
v oblasti informačných technológií; prenájom
počítačových serverov (serverhosting); zálohovanie
údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických
údajov; poskytovanie virtuálnych počítačových
systémov prostredníctvom cloud computingu; externé
poskytovanie služieb v oblasti informačných
technológií; poradenstvo v oblasti počítačových
technológií; poradenstvo v oblasti počítačovej
bezpečnosti; monitorovanie počítačových systémov
na zisťovanie porúch; monitorovanie počítačových
systémov na zistenie neoprávneného vstupu alebo
zneužitia dát; poskytovanie počítačovej platformy
prostredníctvom internetu (PaaS); vývoj počítačových
platforiem; prenájom zariadení dátových centier.
45 - Registrácia doménových mien (právne služby);
prenájom názvov internetových domén.

(540) Webglobe
(550) slovná

(731) Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, 821 09
Bratislava-Ružinov, SK;
(740) NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária,
s. r. o., Bratislava-Staré Mesto, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

455-2022
30.3.2022
20, 28, 35, 39, 40
NCL (11)
20 - Nábytok; hlavové opierky (časti nábytku);
lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; podušky;
nekovové obloženie alebo ozdoby na nábytok;
nekovové posteľové vybavenie; bytové zariadenie
(dekoračné predmety); vankúše; nafukovacie vankúše
(nie na lekárske účely); podhlavníky; nafukovacie
podušky (nie na lekárske použitie); drevené,
voskové, sadrové alebo plastové umelecké predmety;
skrinky na hračky; detské vysoké stoličky; detské
chodúľky; dekoratívne zvonkohry; podušky pre
domáce zvieratá; detské postieľky; dojčenské hlavové
opierky; dojčenské polohovacie oporné podložky;
dojčenské polohovacie oporné vankúše.
28 - Hračky pre zvieratá chované v domácnosti;
hojdačky; lopty na hranie; balóny (na oslavy, na
hranie); hojdacie koníky; dojčenské fľaše pre bábiky;
guľky na hranie; hračky; stavebnicové kocky (hračky);
pukačky v tvare cukríkov; hracie lopty; šarkany;
navijaky na šarkanov; stavebnice; drobné darčeky
alebo žartovné predmety rozdávané hosťom na
večierkoch; šachové hry; pištole (hračky); atrapy,
napodobeniny tovarov a žartovné predmety; šípky
(hra); poháre na kocky (na hru); rapkáče; spoločenské
hry; hry; postieľky pre bábiky; domčeky pre
bábiky; bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; modely automobilov; detské nafukovacie
bazény; odevy pre bábiky; izby pre bábiky; vláčiky
(hračky); kolobežky (hračky); kolotoče nad detské
postieľky; šmykľavky (na hry); medvedíky (hračky);
spoločenské stolové hry; lietajúce taniere (hračky);
podkovy (hračky); plyšové hračky; bublifuky; vozidlá
(hračky); hlavolamy (puzzle); piňaty; diaľkovo ovládané
vozidlá (hračky); hracie karty; skladacie modely
(hračky); papierové čiapky na spoločenské zábavy;
mäkké hračky; trampolíny; hračkárske modely; figúrky
(hračky); masky (hračky); matriošky; ovládače hračiek;
roboti (hračky); hracie deky pre batoľatá; detské dečky
spojené s plyšovou hračkou; hračkárska kozmetika
(imitácia kozmetiky); modelovacie pasty (hračky);
prenosné hry a hračky s telekomunikačnými funkciami;
bumerangy; nafukovacie hračky do plaveckých
bazénov; hračkárske stany; antistresové hračky;
náramky zo svietiacich tyčiniek (zábavné doplnky na
oslavy); kartové hry; bábiky s guľôčkovými kĺbmi (BJD).
35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných
materiálov; predvádzanie tovaru; cielené posielanie
reklamných materiálov poštou; aktualizovanie
reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov;
prenájom reklamných materiálov; vydávanie
reklamných textov; reklama; aranžovanie výkladov;
zásielkové reklamné služby; online reklama na
počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia výrobkov
v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné

(540)
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informácie a rady spotrebiteľom pri výbere
tovarov a služieb; administratívne spracovanie
obchodných objednávok; písanie reklamných textov;
marketing; rozvíjanie reklamných nápadov; reklama
na výrobky prostredníctvom influencerov; marketing
prostredníctvom influencerov.
39 - Dovoz, doprava; balenie tovarov; doručovanie
tovarov; skladovanie; doručovacie služby; distribúcia
tovarov na dobierku; balenie darčekov.
40 - Lemovanie alebo obšívanie tkanín; strihanie látok
(strihová služba); tlačenie vzorov; vodovzdorná úprava
textilu; ohňovzdorná úprava tkanín; ohňovzdorná
úprava textilu; spracovanie vlny; krajčírstvo; farbenie
textílií; úprava textílií; úprava tkanín; farbenie tkanín;
vyšívanie; zostavovanie tovarov na objednávku (pre
tretie osoby); prešívanie (stehovanie) textílií; úpravy
a prešívanie oblečenia; prenájom pletacích strojov.

(550) obrazová
(591) zelená, modrá, žltá, biela, čierna
(731) MELION GROUP, s. r. o., Miletičova 99/5B, BratislavaRužinov, SK;
(740) AKAIS, s. r. o., Bratislava-Ružinov, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

458-2022
25.2.2022
25, 41, 44
NCL (11)
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; obuv; čiapky;
pleteniny; ramienka na dámsku bielizeň; nákrčníky;
pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); spodná
bielizeň; kapucne (časti odevov); šilty; opasky (časti
odevov); pletené šatky; župany; pulóvre; svetre;
ponožky; odevy; kovové časti na obuv; kombinézy
(oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; konfekcia
(odevy); detské nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti
chladu (pokrývky hlavy); kravaty; návleky; nohavice;
cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice
(oblečenie); hotové podšívky (časti odevov); šatky,
šály; pleteniny (oblečenie); vesty; gymnastické cvičky;
nepremokavé odevy; legíny; oblečenie z úpletových

textílií; sukne; športové tričká, dresy; papuče; plážové
oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; šaty;
pánska spodná bielizeň (slipy); podprsenky; zvrchníky;
uniformy; bundy; plavky (pánske); plavky; topánky
na športovanie; čelenky (oblečenie); body (spodná
bielizeň); šatky (na krk); telocvičné úbory; odevy
z imitácií kože; kožené odevy; tričká; nohavicové sukne;
legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske
nohavičky; športové tielka; ponožky pohlcujúce pot;
úbory na karate; úbory na džudo; trikoty (cvičebné
úbory); kimoná; odevy obsahujúce látky na chudnutie;
vyšívané odevy; pokrývky hlavy; palčiaky; tričká na
športovanie chrániace pred odreninami a vyrážkami
(rashguards); šatky (na hlavu); priľnavé podprsenky;
termorukavice na zariadenia s dotykovým displejom;
cyklistické rukavice; vodičské rukavice.
41 - Športová a kultúrna činnosť; výchova; vzdelávanie;
zábava; akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné
vzdelávacie kurzy; telesná výchova; poskytovanie
zariadení na oddych a rekreáciu; vydávanie
textov (okrem reklamných); školenia; vyučovanie;
produkcia filmov (nie reklamných); gymnastický
výcvik; požičovne kníh (knižnice); vydávanie kníh;
poskytovanie športovísk; organizovanie a vedenie
kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií;
organizovanie a vedenie kongresov; informácie
o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie
(pedagogická činnosť); organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; fitnes kluby (zdravotné a kondičné
cvičenia); služby poskytované prázdninovými tábormi
(zábava); organizovanie živých vystúpení; detské
škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových
súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov;
praktický výcvik (ukážky); nahrávacie štúdiá (služby);
poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie;
požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných
prostriedkov); prenájom štadiónov; organizovanie
a vedenie seminárov; tábory na športové
sústredenia; meranie času na športových podujatiach;
organizovanie súťaží krásy; rezervácie vstupeniek
na zábavné predstavenia; organizovanie plesov;
organizovanie predstavení (manažérske služby);
prenájom tenisových kurtov; online vydávanie
elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná
činnosť v malom (DTP služby); titulkovanie; 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; písanie textov;
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); kurzy telesného
cvičenia; odborné preškoľovanie; školské služby
(vzdelávanie); individuálne vyučovanie; organizovanie
a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou;
turistické prehliadky so sprievodcom; vyučovanie
bojového umenia aikido; organizovanie horolezeckých
túr so sprievodcom; odborné školenia zamerané

(540)
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na odovzdávanie know-how; vzdelávacie služby
poskytované špeciálnymi výchovnými asistentami;
odborný výcvik džuda; prenájom trenažérov;
posudzovanie fyzickej zdatnosti na tréningové účely;
organizácia súťaží v elektronických športoch; služby
v oblasti elektronických športov; multimediálne
knižnice; fotografovanie pomocou dronu; tvorba
videonahrávok pomocou dronov; prenos obchodných
znalostí a know-how (školenie); vydávanie osvedčení
o vzdelaní, konkrétne poskytovanie skúšok v oblasti
odbornej prípravy a vzdelávania; výskum v oblasti
vzdelávania; organizovanie zábavných podujatí;
organizovanie a vedenie športových podujatí; vedenie
zábavných podujatí.
44 - Lekárske služby; starostlivosť o hygienu
a krásu ľudí alebo zvierat; zdravotné strediská
(služby); služby chiropraktikov; zotavovne pre
rekonvalescentov; nemocnice (služby); zdravotnícka
starostlivosť; masáže; fyzioterapia; ošetrovateľské
služby; farmaceutické poradenstvo; psychologické
služby;
prenájom
zdravotníckeho
vybavenia;
aromaterapeutické služby; telemedicínske služby;
sauny (služby); soláriá (služby); terapeutické služby;
prenájom lekárskeho vybavenia; zdravotné strediská;
alternatívna medicína; zdravotné poradenstvo;
lekárske poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby;
zotavovne; poradenstvo v oblasti stravovania a výživy;
akupunktúra; terapeutické bankovanie; starostlivosť
o ženy po pôrode; služby regeneratívnej medicíny;
zdravotné prehliadky; tanečná terapia; liečba umením;
hudobná terapia; diaľkové monitorovanie zdravotných
údajov na účely diagnostiky a liečby.

(550) obrazová
(731) RadyActive Tesla s.r.o., Jasovská 65, Košice-Pereš, SK;
(210) 459-2022
(220) 25.2.2022
(511) 25, 41, 44

NCL (11)

(511) 25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; obuv; čiapky;
pleteniny; ramienka na dámsku bielizeň; nákrčníky;
pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); spodná
bielizeň; kapucne (časti odevov); šilty; opasky (časti
odevov); pletené šatky; župany; pulóvre; svetre;
ponožky; odevy; kovové časti na obuv; kombinézy
(oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; konfekcia
(odevy); detské nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti
chladu (pokrývky hlavy); kravaty; návleky; nohavice;
cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice
(oblečenie); hotové podšívky (časti odevov); šatky,
šály; pleteniny (oblečenie); vesty; gymnastické cvičky;
nepremokavé odevy; legíny; oblečenie z úpletových
textílií; sukne; športové tričká, dresy; papuče; plážové
oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; šaty;
pánska spodná bielizeň (slipy); podprsenky; zvrchníky;
uniformy; bundy; plavky (pánske); plavky; topánky
na športovanie; čelenky (oblečenie); body (spodná
bielizeň); šatky (na krk); telocvičné úbory; odevy
z imitácií kože; kožené odevy; tričká; nohavicové sukne;
legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske
nohavičky; športové tielka; ponožky pohlcujúce pot;
úbory na karate; úbory na džudo; trikoty (cvičebné
úbory); kimoná; odevy obsahujúce látky na chudnutie;
vyšívané odevy; pokrývky hlavy; palčiaky; tričká na
športovanie chrániace pred odreninami a vyrážkami
(rashguards); šatky (na hlavu); priľnavé podprsenky;
termorukavice na zariadenia s dotykovým displejom;
cyklistické rukavice; vodičské rukavice.
41 - Športová a kultúrna činnosť; výchova; vzdelávanie;
zábava; akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné
vzdelávacie kurzy; telesná výchova; poskytovanie
zariadení na oddych a rekreáciu; vydávanie
textov (okrem reklamných); školenia; vyučovanie;
produkcia filmov (nie reklamných); gymnastický
výcvik; požičovne kníh (knižnice); vydávanie kníh;
poskytovanie športovísk; organizovanie a vedenie
kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií;
organizovanie a vedenie kongresov; informácie
o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie
(pedagogická činnosť); organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; fitnes kluby (zdravotné a kondičné
cvičenia); služby poskytované prázdninovými tábormi
(zábava); organizovanie živých vystúpení; detské
škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových
súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov;
praktický výcvik (ukážky); nahrávacie štúdiá (služby);
poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie;
požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných
prostriedkov); prenájom štadiónov; organizovanie
a vedenie seminárov; tábory na športové
sústredenia; meranie času na športových podujatiach;
organizovanie súťaží krásy; rezervácie vstupeniek
na zábavné predstavenia; organizovanie plesov;
organizovanie predstavení (manažérske služby);
prenájom tenisových kurtov; online vydávanie
elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná
činnosť v malom (DTP služby); titulkovanie; online
poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti
kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie;
poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti

(540)
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výchovy a vzdelávania); služby agentúr ponúkajúcich
vstupenky na zábavné podujatia; písanie textov;
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); kurzy telesného
cvičenia; odborné preškoľovanie; školské služby
(vzdelávanie); individuálne vyučovanie; organizovanie
a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou;
turistické prehliadky so sprievodcom; vyučovanie
bojového umenia aikido; organizovanie horolezeckých
túr so sprievodcom; odborné školenia zamerané
na odovzdávanie know-how; vzdelávacie služby
poskytované špeciálnymi výchovnými asistentami;
odborný výcvik džuda; prenájom trenažérov;
posudzovanie fyzickej zdatnosti na tréningové účely;
organizácia súťaží v elektronických športoch; služby
v oblasti elektronických športov; multimediálne
knižnice; fotografovanie pomocou dronu; tvorba
videonahrávok pomocou dronov; prenos obchodných
znalostí a know-how (školenie); vydávanie osvedčení
o vzdelaní, konkrétne poskytovanie skúšok v oblasti
odbornej prípravy a vzdelávania; výskum v oblasti
vzdelávania; organizovanie zábavných podujatí;
organizovanie a vedenie športových podujatí; vedenie
zábavných podujatí.
44 - Lekárske služby; starostlivosť o hygienu
a krásu ľudí alebo zvierat; zdravotné strediská
(služby); služby chiropraktikov; zotavovne pre
rekonvalescentov; nemocnice (služby); zdravotnícka
starostlivosť; masáže; fyzioterapia; ošetrovateľské
služby; farmaceutické poradenstvo; psychologické
služby;
prenájom
zdravotníckeho
vybavenia;
aromaterapeutické služby; telemedicínske služby;
sauny (služby); soláriá (služby); terapeutické služby;
prenájom lekárskeho vybavenia; zdravotné strediská;
alternatívna medicína; zdravotné poradenstvo;
lekárske poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby;
zotavovne; poradenstvo v oblasti stravovania a výživy;
akupunktúra; terapeutické bankovanie; starostlivosť
o ženy po pôrode; služby regeneratívnej medicíny;
zdravotné prehliadky; tanečná terapia; liečba umením;
hudobná terapia; diaľkové monitorovanie zdravotných
údajov na účely diagnostiky a liečby.

(550) obrazová
(731) RadyActive Tesla s.r.o., Jasovská 65, Košice-Pereš, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)
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472-2022
2.3.2022
3
NCL (11)
3 - Prípravky na šlichtovanie bielizne; bieliace pracie
prostriedky; detergenty (nie na použitie vo výrobnom
procese a na lekárske použitie); bieliaca sóda; vosky
používané pri praní; tkaniny impregnované čistiacimi
prípravkami; mydlá v prášku; prípravky na suché

(540)

čistenie; čistiace prípravky; čistiace oleje; dezodoračné
mydlá; dezinfekčné mydlá; prípravky na odstraňovanie
škvŕn; odfarbovače.
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(550) obrazová
(591) CMYK 10/100/70/0
(731) OUR MEDIA SR a. s., Trnavská cesta 39/A, Bratislava,
SK;
(210)
(220)
(511)
(511)
(540)

494-2022
30.3.2022
33
NCL (11)
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; alkoholizované
prípravky na výrobu nápojov.

(550) obrazová
(591) modrá, červená
(731) MADEL S.P.A., Via Evangelista Torricelli 3, 480 33
COTIGNOLA (RA), IT;
(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., BratislavaPetržalka, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

491-2022
7.3.2022
5
NCL (11)
5 - Vitamínové prípravky; potraviny pre dojčatá; liečivé
nápoje; výživové vlákniny; potravinové alebo krmivové
prípravky so stopovými prvkami; minerálne výživové
doplnky; výživové doplnky; bielkovinové výživové
doplnky; výživové doplnky z ľanových semien; výživové
doplnky z ľanového oleja; výživové doplnky z obilných
klíčkov; výživové doplnky z kvasníc; propolisové
výživové doplnky; peľové výživové doplnky; enzýmové
výživové doplnky; glukózové výživové doplnky;
lecitínové výživové doplnky; alginátové výživové
doplnky; kazeínové výživové doplnky; proteínové
výživové doplnky.

(540) Nurmea
(550) slovná
(731) Lukrecia, s. r. o., Gusevova 1415/6, Bratislava-Ružinov,
SK;
(740) JUDr. Tamás Puskás, DUNAJSKÁ STREDA, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

(540)

492-2022
8.3.2022
16, 35, 39, 41
NCL (11)
16 - Knihy; fotografie (tlačoviny); časopisy (periodiká).
35 - Reklama; grafická úprava tlačovín na reklamné
účely.
39 - Doručovanie novin a časopisov.
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie
kníh; online vydávanie elektronických kníh a časopisov.

(550) obrazová
(591) červená, modrá, zelená, žltá, čierna, biela,
cyklámenová, zlatá,
(731) Kožlej Viktor, Jurkovičova 6577/7, Prešov, SK;
(740) PETRÁN A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA s. r. o.,
Prešov, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

496-2022
8.3.2022
9, 16, 35, 38, 41, 42, 45
NCL (11)
9 - Audiovizuálne prijímače; audiovizuálne kompaktné
disky;
diapozitívy
(fotografia);
diaprojektory;
magnetické disky; optické kompaktné disky;
exponované filmy; exponované kinematografické
filmy; kreslené filmy; gramofóny; magnetofóny;
magnetické nosiče údajov; magnetické pásky; optické
disky; optické nosiče údajov; pásky na záznam
zvuku; počítače; nahraté počítačové programy;
počítačový hardvér; sťahovateľné hudobné súbory;
sťahovateľné obrazové súbory; premietacie prístroje;
pružné disky; elektronické publikácie (sťahovateľné);
videokazety; videopásky; videokamery; vysielače
(telekomunikácie); vysielače elektronických signálov;
televízne prijímače; nosiče zvukových nahrávok;
zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie
zariadenia, prehrávače.
16 - Albumy; blahoprajné pohľadnice; pohľadnice;
časopisy (periodiká); fotografie (tlačoviny); grafické

zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy; komiksy;
noviny; obežníky; periodiká; plagáty; tlačené
publikácie; grafické reprodukcie; ročenky; tlačivá
(formuláre); tlačoviny.
35 - Reklamné agentúry; grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; komerčné informačné
kancelárie; prezentácia výrobkov v komunikačných
médiách pre maloobchod; podpora predaja
(pre tretie osoby); prenájom reklamného času
v komunikačných médiách; prenájom reklamných
materiálov; vzťahy s verejnosťou (public relations);
reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej
sieti; prenájom reklamných plôch; zásielkové
reklamné služby; rozhlasová reklama; rozširovanie
reklamných oznamov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny,
vzorky); spracovanie textov; televízna reklama;
vydávanie reklamných textov; zbieranie údajov
do počítačových databáz; zoraďovanie údajov
v počítačových databázach; aktualizácia a údržba
údajov v počítačových databázach; reklama na výrobky
prostredníctvom influencerov.
38 - Prenos signálu prostredníctvom satelitu;
vysielanie káblovej televízie; televízne vysielanie;
rozhlasové vysielanie; bezdrôtové vysielanie;
poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie
priestoru na diskusiu na internete; kontinuálny
prenos dát (streaming); prenos digitálnych súborov;
poskytovanie diskusných fór online; rádiová
komunikácia.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom
(DTP služby); produkcia filmov (nie reklamných);
nahrávanie videopások; organizovanie vedomostných
alebo zábavných súťaží; organizovanie súťaží
krásy; organizovanie živých vystúpení; prenájom
osvetľovacích prístrojov do divadelných sál
a televíznych štúdii; tvorba rozhlasových a televíznych
programov; televízna zábava; zábava; rozhlasová
zábava; požičiavanie kinematografických filmov;
požičiavanie zvukových nahrávok; nahrávacie štúdia
(služby); požičiavanie videopások; postsynchronizácia,
dabing; titulkovanie; strihanie videopások; reportérske
služby; fotografické reportáže; organizovanie
a vedenie koncertov; online poskytovanie
videozáznamov (bez možnosti kopírovania); vydávanie
textov (okrem reklamných); vydávanie kníh; varietné
predstavenia; filmové štúdiá.
42 - Tvorba a udržiavanie webových stránok
(pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových
stránkach (webových stránkach); poradenstvo pri
tvorbe webových stránok.
45 - Online služby sociálnych sietí.

(540) JOJ KRIMI
(550) slovná
(731) MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, Bratislava, SK;
(740) AKAIS, s. r. o., Bratislava-Ružinov, SK;
(210) 497-2022
(220) 8.3.2022
(511) 9, 16, 35, 38, 41, 42, 45
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(511) 9 - Audiovizuálne prijímače; audiovizuálne kompaktné
disky;
diapozitívy
(fotografia);
diaprojektory;
magnetické disky; optické kompaktné disky;
exponované filmy; exponované kinematografické
filmy; kreslené filmy; gramofóny; magnetofóny;
magnetické nosiče údajov; magnetické pásky; optické
disky; optické nosiče údajov; pásky na záznam
zvuku; počítače; nahraté počítačové programy;
počítačový hardvér; sťahovateľné hudobné súbory;
sťahovateľné obrazové súbory; premietacie prístroje;
pružné disky; elektronické publikácie (sťahovateľné);
videokazety; videopásky; videokamery; vysielače
(telekomunikácie); vysielače elektronických signálov;
televízne prijímače; nosiče zvukových nahrávok;
zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie
zariadenia, prehrávače.
16 - Albumy; blahoprajné pohľadnice; pohľadnice;
časopisy (periodiká); fotografie (tlačoviny); grafické
zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy; komiksy;
noviny; obežníky; periodiká; plagáty; tlačené
publikácie; grafické reprodukcie; ročenky; tlačivá
(formuláre); tlačoviny.
35 - Reklamné agentúry; grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; komerčné informačné
kancelárie; prezentácia výrobkov v komunikačných
médiách pre maloobchod; podpora predaja
(pre tretie osoby); prenájom reklamného času
v komunikačných médiách; prenájom reklamných
materiálov; vzťahy s verejnosťou (public relations);
reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej
sieti; prenájom reklamných plôch; zásielkové
reklamné služby; rozhlasová reklama; rozširovanie
reklamných oznamov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny,
vzorky); spracovanie textov; televízna reklama;
vydávanie reklamných textov; zbieranie údajov
do počítačových databáz; zoraďovanie údajov
v počítačových databázach; aktualizácia a údržba
údajov v počítačových databázach; reklama na výrobky
prostredníctvom influencerov.
38 - Prenos signálu prostredníctvom satelitu;
vysielanie káblovej televízie; televízne vysielanie;
rozhlasové vysielanie; bezdrôtové vysielanie;
poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie
priestoru na diskusiu na internete; kontinuálny
prenos dát (streaming); prenos digitálnych súborov;
poskytovanie diskusných fór online; rádiová
komunikácia.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom
(DTP služby); produkcia filmov (nie reklamných);
nahrávanie videopások; organizovanie vedomostných
alebo zábavných súťaží; organizovanie súťaží
krásy; organizovanie živých vystúpení; prenájom
osvetľovacích prístrojov do divadelných sál
a televíznych štúdii; tvorba rozhlasových a televíznych
programov; televízna zábava; zábava; rozhlasová
zábava; požičiavanie kinematografických filmov;
požičiavanie zvukových nahrávok; nahrávacie štúdia
(služby); požičiavanie videopások; postsynchronizácia,
dabing; titulkovanie; strihanie videopások; reportérske
služby; fotografické reportáže; organizovanie

a vedenie koncertov; online poskytovanie
videozáznamov (bez možnosti kopírovania); vydávanie
textov (okrem reklamných); vydávanie kníh; varietné
predstavenia; filmové štúdiá.
42 - Tvorba a udržiavanie webových stránok
(pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových
stránkach (webových stránkach); poradenstvo pri
tvorbe webových stránok.
45 - Online služby sociálnych sietí.

(540)
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onduláciu; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť;
pomády na kozmetické použitie; prípravky na holenie;
vody po holení.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti;
personálne poradenstvo; prieskum trhu; reklama;
vzťahy s verejnosťou; prieskum verejnej mienky.
44 - Kadernícke salóny; salóny krásy.

(540) Instaqueen
(550) slovná
(731) MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, Bratislava, SK;
(740) AKAIS, s. r. o., Bratislava-Ružinov, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

(540)

501-2022
8.3.2022
41, 44
NCL (11)
41 - Výchova; vzdelávanie; vydávanie textov (okrem
reklamných); školenia; organizovanie a vedenie
konferencií; organizovanie a vedenie seminárov;
online vydávanie elektronických kníh a časopisov;
online poskytovanie elektronických publikácií (bez
možnosti kopírovania); odborné školenia zamerané na
odovzdávanie know-how.
44 - Fyzioterapia v gynekológii a urológii
(fyzioterapia); inovatívna diagnostika dysfunkcií
svalov panvového dna, 2D/3D USG, 3D/4DUSG,
perineometria (zdravotnícke služby); zdravotné
poradenstvo; zdravotnícka starostlivosť; myofasciálne
techniky na svaly panvového dna (liečba telesným
cvičením); inovatívne cvičebné postupy na dysfunkcie
svalov panvového dna (liečba telesným cvičením);
terapeutické služby.

(550) obrazová
(591) biela, modrá, oranžová
(731) Hagovská Magdaléna, PhDr. doc. PhD., Adlerova
2189/22, Košice-Dargovských hrdinov, SK;
(740) Law & Tech s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

504-2022
7.3.2022
3, 35, 44
NCL (11)
3 - Mydlá na holenie; skrášľovacie masky (kozmetické
prípravky); farby na vlasy; prípravky na vlasovú

(550) obrazová
(731) ZÓNA BARBERCLUB s.r.o., Dolná 422/17, Selce, SK;
(740) Šiška & advokáti s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)
(540)

506-2022
9.3.2022
31, 35
NCL (11)
31 - Živé zvieratá.
35 - Pomoc pri podnikaní, riadenie podniku
a obchodná správa.

(550) obrazová
(591) čierna, zlatá
(731) Fedele Gaetano, Žarnovická 7609/3, Bratislava-Rača,
SK;
(740) Koronciová Andrea, Tornaľa, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

#~#
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507-2022
9.3.2022
33
NCL (11)
33 - Víno.

(540)

(731) DOXXbet & K-BET, s. r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina 1, SK;
(740) JUDr. Sabína Hodoňová, PhD., advokátka, Žilina, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

(550) obrazová
(731) WAJDA, a.s., Šteruská 27/780, Vrbové, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

(540)
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510-2022
8.3.2022
10, 28
NCL (11)
10 - Masážne prístroje; ortopedické pomôcky;
telocvičné
prístroje
na
liečebné
použitie;
fyzioterapeutické zariadenia; diagnostické prístroje na
lekárske použitie.
28 - Telocvičné a športové potreby; stroje na telesné
cvičenia; gymnastické zariadenia.

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

obrazová
sivá, biela, červená
Mokriš Martin, K Okruhliaku 5435/11, Prešov, SK;
Law & Tech s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;

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

511-2022
9.3.2022
28, 35, 41
NCL (11)
28 - Hry, hračky; videohry; telocvičné a športové
potreby; ozdoby na vianočné stromčeky.
35 - Reklama; obchodný manažment, obchodná
organizácia a obchodná administratíva; kancelárske
práce.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna
činnosť.

(540) Naučme
(550) slovná

sa vyhrávať.

516-2022
10.3.2022
16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 40, 43
NCL (11)
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).
29 - Arašidové maslo; arašidové mlieko; arašidové
mlieko na prípravu jedál; baklažánová pasta;
bravčová masť; bravčové mäso; brusnicový
kompót; citrónová šťava na prípravu jedál; datle;
divina; držky; dusené ovocie; džemy; hummus
(cícerová kaša); huspenina; hydina (mäso); jablkový
kompót; kandizované orechy; kandizované ovocie;
kandizovaný ďumbier; kaviár; kefír (mliečny nápoj);
klobásy, salámy, párky; kokosové maslo; kokosové
mlieko; kokosový tuk; kompóty; koncentrované
vývary; kondenzované sladené mlieko; konzervovaná
cibuľa; konzervovaná fazuľa; konzervovaná paprika;
konzervovaná zelenina; konzervovaná šošovica;
konzervované artičoky; konzervované bobuľové
ovocie; konzervované hľuzovky; konzervované
mäso; konzervované olivy; konzervované ovocie;
konzervované ryby; konzervované sójové bôby
(potraviny); konzervované šampiňóny; konzervovaný
cesnak; konzervovaný hrach; konzervy s ovocím;
konzervy s rybami; konzervy so zeleninou; konzumné
kakaové maslo; krokety; krvavé jaternice; kumys
(mliečny nápoj); kyslomliečne nápoje; kyslá kapusta;
kyslé mlieko; kôrovce (neživé); lecitín na prípravu jedál;
lososy (neživé); lúpané semená; lúpané slnečnicové
semená; mandľové mlieko; mandľové mlieko na
prípravu jedál; margarín; marmelády; maslo; maslové
krémy; mleté mandle; mlieko; mliečne fermenty
na prípravu jedál; mliečne koktaily; mliečne nápoje
(s vysokým obsahom mlieka); mliečne výrobky;
mrazené ovocie; mäso; mäsové konzervy; mäsové
výťažky; nakladaná zelenina; nakladané uhorky;
nátierky z ovocného želé; nízkotučné zemiakové
hranolčeky; nízkotučné zemiakové lupienky; ochutené
orechy; orechové nátierky; ovocie naložené v alkohole;
ovocná dreň; ovocné aranžmány na priamu
konzumáciu; ovocné chuťovky; ovocné šaláty;
ovsené mlieko; paradajková pasta; paradajková
šťava na prípravu jedál; paradajkový pretlak; pasta
z tekvicovej dužiny; pektín na prípravu jedál;
pečeňová paštéta; plátky sušeného ovocia; pokrmové
tuky; polievky; potraviny z rýb; potravinárska
želatína; potravinárske oleje; potravinársky extra

panenský olivový olej; potravinársky kukuričný
olej; potravinársky olej z palmových orechov;
potravinársky olivový olej; potravinársky palmový olej;
potravinársky repkový olej; potravinársky sezamový
olej; potravinársky slnečnicový olej; potravinársky
sójový olej; potravinársky ľanový olej; prípravky
na výrobu polievok; prípravky na vývary (bujóny);
prípravky na zeleninové polievky; párky na prípravu
hotdogov; párky v cestíčku; rastlinná smotana; rybie
plátky (filé); ryby (neživé); ryby v slanom náleve;
ryžové mlieko (náhradka mlieka); sardely (neživé);
sardinky (neživé); slanina; slede (neživé); smotana
(mliečne výrobky); solené potraviny; spracovaná
sladká kukurica; spracované arašidy; spracované
lieskové orechy; spracované škrupinové ovocie;
spracovaný peľ (potravina); srvátka; sušená zelenina;
sušené hrozienka; sušené jedlé kvety; sušené mlieko;
sušené vajcia; sušený kokos; syridlá; syry; sójové
mlieko; tahini (nátierka zo sezamových jadier); tepelne
upravené fermentované mlieko; tofu; tukové nátierky
na chlieb; tuniaky (neživé); tvaroh; vaječný bielok;
varená zelenina; vývary (bujóny); zeleninové jedlá
pre batoľatá; zeleninové šaláty; zeleninové šťavy
na prípravu jedál; zemiakové hranolčeky; zemiakové
knedle; zemiakové lupienky; zemiakové placky;
zemiakové vločky; údeniny; črevá na klobásy (prírodné
alebo umelé); ďumbierový džem (zázvorový); šunka;
šľahačka; žĺtok.
30 - Bylinkové čaje (nie na lekárske použitie);
cereálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov;
cestovinové jedlá pre batoľatá; cestoviny; cestá na
koláče; cigória (kávová náhradka); cukor; cukrovinky;
cukrárske výrobky; cukríky; droždie do cesta;
horčica; kakao; keksy, zákusky; kečup; korenie;
koreniny; krúpy (potraviny); kuchynská soľ; kukuričná
krupica; kukuričné pukance; kukuričné vločky; kvások;
káva; kávové príchute; lúpaný ovos; majonézy;
marcipán; marinády; melasový sirup; mletý ovos;
mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje;
mliečne čokoládové nápoje; múka; nekysnutý chlieb;
nepražená káva; oblátky; omáčky (chuťové prísady);
ovsené potraviny; ovsené vločky; paradajková omáčka;
perníky, medovníky; pesto (bazalková omáčka);
pečivo (rožky); prípravky z obilnín; prírodné sladidlá;
pudingy; pšeničná múka (výražková); rezance; ryža;
sendviče; sladké žemle; slané pečivo (krekery);
smotanové zmrzliny; spracovaná špalda; strúhanka;
stužovače šľahačky; sucháre; sušienky; sušienky, keksy;
syrové sendviče (cheeseburgers); sójová omáčka;
včelia kašička; zahusťovacie prípravky na varenie;
čaj; čokoláda; čokoládovo-orieškové nátierky; škrob
(potraviny); žuvačky.
31 - Nespracovaná špalda; nespracované obilie; slad
na výrobu piva a liehovín; čerstvá tekvica kríčková;
čerstvá zelenina; čerstvé bobuľové ovocie; čerstvé
ovocie a zelenina čerstvé bylinky; čerstvé šampiňóny;
čerstvý cesnak.
32 - Chmeľové výťažky na výrobu piva; hroznový
mušt (nekvasený); limonády; minerálne vody (nápoje);
mušty; nealkoholické ovocné nápoje; ochutené
pivo; ovocné džúsy; pivo; sladové pivo; srvátkové

(540)
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nápoje; zeleninové džúsy (nápoje); ďumbierové pivo
(zázvorové).
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; alkoholické nápoje
s ovocím; alkoholické výťažky z ovocia; alkoholové
extrakty (tinktúry); aperitívy; destilované nápoje;
digestíva (likéry a liehoviny); horké likéry; jablčné
mušty (alkoholické); víno.
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 (vzťahy
s verejnosťou); 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).
40 - Údenie potravín; pečenie chleba na objednávku;
výroba syrov (zrenie, vyzrievanie a starnutie syrov).
43 - Bary (služby); detské jasle; dodávanie
hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering);
hodnotenie jedál (poskytovanie informácií o jedlách
a nápojoch); hotelové ubytovacie služby; informácie
a poradenstvo pri príprave jedál; kaviarne;
penzióny; prenájom prechodného ubytovania;
prázdninové tábory (ubytovacie služby); reštauračné
(stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary);
samoobslužné jedálne; samoobslužné reštaurácie;
turistické ubytovne; závodné jedálne.

(550) obrazová
(731) Zrnko, družstvo, Necpaly 226, 038 12 Necpaly, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)
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519-2022
9.3.2022
37
NCL (11)
37 - Inštalácie a opravy vykurovacích zariadení;
klampiarstvo a inštalatérstvo; informácie o opravách;
inštalácia a opravy potrubných rozvodov; inštalácie
odtokov; inštalácie a opravy kúpeľňových ohrievačov;
izolovanie potrubí; kladenie potrubí; núdzový

(540)

servis zariadení na dodávku vody; oprava
zariadení na čistenie vody; opravy a údržba
potrubí; opravy odtokov; poradenské služby
v oblasti inštalatérstva; čistenie kanalizačných potrubí;
čistenie upchatých odtokov; inštalácia, oprava
a údržba ohrievačov vzduchu; inštalácie a opravy
klimatizačných zariadení; údržba vykurovacích
zariadení; modernizácia klimatizačných inštalácií
v budovách; modernizácia vykurovacích inštalácií
v budovách; údržba klimatizačných zariadení; čistenie
digestorov; čistenie potrubí na rozvod vzduchu; oprava
a údržba vetracích zariadení; oprava alebo údržba
bojlerov; núdzový servis zariadení na dodávku plynu;
inštalácie zariadení na distribúciu a dodávku plynu;
inštalácie zariadení na dodávku vody; oprava alebo
údržba plynových ohrievačov vody; poskytovanie
informácií v oblasti opravy alebo údržby plynových
ohrievačov vody.

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

obrazová
biela, modrá, červená, žltá, fialová
Vokup k l i m s.r.o., Šebastovská 4, Prešov, SK;
MG LEGAL s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;

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

523-2022
10.3.2022
9, 35, 38, 41
NCL (11)
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
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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;
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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
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)
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35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti;
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií; rozširovanie reklamných materiálov;
sprostredkovateľne práce; prieskum trhu; poradenstvo
pri organizovaní obchodnej činnosti; poradenské
služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový
prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské
poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské
informácie; prieskum verejnej mienky; obchodné
sprostredkovateľské služby; riadenie obchodnej
činnosti v stavebníctve.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); izolovanie
proti vlhkosti (stavebníctvo); stavebné informácie;
izolovanie stavieb; interiérové a exteriérové
maľovanie a natieranie; pokrývačské práce; stavebné
poradenstvo; tesárske práce.
42 - Architektonické poradenstvo; vypracovanie
stavebných výkresov; geologický prieskum.

(550) obrazová
(591) hnedá, zelená
(731) Habľák Matej, Oravská Lesná 844, Námestovo, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)
(550) obrazová
(591) Žltá CMYK: 10 8 25 0, HEX: EBE5CA
Zelená CMYK: 80 30 60 20, HEX: 2D7666
(731) Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o., Karadžičova 2,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

525-2022
10.3.2022
19, 35, 37, 42
NCL (11)
19 - Drevo (polotovar); stavebné drevo; pílené
drevo; drevené stenové obloženia; drevené dosky pre
stavebníctvo; dosky, latky; okenné rámy (nekovové);
dverové rámy (nekovové); zárubne (nekovové);
drevené podlahové dosky; nekovové prefabrikované
domy (súbor dielcov).

534-2022
11.3.2022
6, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42
NCL (11)
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; zariadenia na teplovodné kúrenie;
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;
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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 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
(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 káblov;
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.

(550) obrazová
(591) modrá, červená
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(731) Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 1801/25,
Zvolen, SK;
(740) RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

(540)

536-2022
10.3.2022
5, 35, 44
NCL (11)
5 - Diagnostické prípravky na lekárske použitie;
pomocné látky (adjuvanciá) na lekárske použitie.
35 - Maloobchodné služby s farmaceutickými,
zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so
zdravotníckymi potrebami.
44 - Prenájom lekárskeho vybavenia; prenájom
zdravotníckeho vybavenia; lekárske rozbory na
diagnostické a liečebné účely poskytované lekárskymi
laboratóriami.

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

obrazová
zelená, biela
EnviroLab s.r.o., Galvaniho 7, Bratislava-Ružinov, SK;
Slezák Dominik, Mgr., Pezinok, SK;

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

560-2022
14.3.2022
9, 16, 41, 42
NCL (11)
9 - Nahrané nosiče údajov (informácie, dáta, zvuk
a obraz); elektronické publikácie (reportáže, správy,
informácie) sťahovateľné z internetu; elektronické
informačné materiály (sťahovateľné); elektronické
noviny
(sťahovateľné);
elektronické
časopisy
(sťahovateľné); elektronické knihy (sťahovateľné);
elektronické obchodné a odborné publikácie
(sťahovateľné z internetu).
16 - Tlačoviny; periodická a neperiodická tlač
(časopisy, knihy, brožúry, katalógy zoznamy, adresáre);
prospekty; letáky; plagáty; fotografie; pohľadnice;
kalendáre; záložky do kníh.
41 - Vydavateľská činnosť (nie na reklamné
účely); vydávanie časopisov a iných periodických
publikácií; publikačné služby v odbore zábavných,
odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín,
publikácií; online vydávanie elektronických tlačovín
(okrem
reklamných);
vydávanie
elektronicky
reprodukovateľných textov, grafických, obrazových
a zvukových informácií, ktoré môžu byť opätovne
spracovávané v sieti (okrem reklamných); on
line poskytovanie elektronických publikácií (bez
možnosti kopírovania); fotografovanie; vydávanie
textov (okrem reklamných); elektronická edičná
činnosť v malom (DTP služby); praktické
cvičenie (ukážky); diaľkové štúdium; fotografická
reportáž; informácie o výchove a vzdelávaní;
knižnice (požičovne kníh); korešpondenčné kurzy;
organizovanie a vedenie konferencií, kongresov,
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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 - Základný a aplikovaný vedecký výskum, vývoj
a bádanie v oblasti prírodných a technických
vied, v oblasti makromolekulovej chémie, biochémie
(aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne,
poľnohospodárske, lesnícke a vodohospodárske
vedy), fyzikálnej chémie, organickej chémie,
teoretickej a počítačovej chémie, analytickej
chémie, enviromentálnej chémie a ostatných
príbuzných odborov chemických vied, biofyziky
(aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne,
poľnohospodárske, lesnícke a vodohospodárske vedy),
chemickej fyziky (aj pre chemické vedy), technológií
makromolekulových látok, recyklačných technológií,
vrstiev a filmov, kompozitov, papiera a celulózy, dreva,
textílií, gumy a kože, biomateriálov, bioplastov, nových
biomateriálov, biomasy a špecifických biochemikálií,
nanomateriálov a ostatných príbuzných oblastí
nanotechnológií.

(550) obrazová
(591) čierna, modrá
(731) Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná
výskumná inštitúcia, Dúbravská cesta 5798 /9,
Bratislava-Karlova Ves, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

565-2022
11.3.2022
33
NCL (11)
33 - Víno (tiché víno); likérové víno; sýtené perlivé víno;
akostné šumivé víno (sekt); nápoje z vína; alkoholické
nápoje (okrem piva); vínovica; vopred pripravené
miešané alkoholické nápoje (nie s pivom).
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(540)

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

obrazová
B66A3E - medená
Víno Karpatia SK s.r.o., Veterná 832/12, Častá, SK;
Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária,
Bratislava-Ružinov, SK;

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

567-2022
14.3.2022
9, 16, 41, 42
NCL (11)
9 - Nahrané nosiče údajov (informácie, dáta, zvuk
a obraz); elektronické publikácie (reportáže, správy,
informácie) sťahovateľné z internetu; elektronické
informačné materiály (sťahovateľné); elektronické
noviny
(sťahovateľné);
elektronické
časopisy
(sťahovateľné); elektronické knihy (sťahovateľné);
elektronické obchodné a odborné publikácie
(sťahovateľné z internetu).
16 - Tlačoviny; periodická a neperiodická tlač
(časopisy, knihy, brožúry, katalógy zoznamy, adresáre);
prospekty; letáky; plagáty; fotografie; pohľadnice;
kalendáre; záložky do kníh.
41 - Vydavateľská činnosť (nie na reklamné
účely); vydávanie časopisov a iných periodických
publikácií; publikačné služby v odbore zábavných,
odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín,
publikácií; online vydávanie elektronických tlačovín
(okrem
reklamných);
vydávanie
elektronicky
reprodukovateľných textov, grafických, obrazových
a zvukových informácií, ktoré môžu byť opätovne
spracovávané v sieti (okrem reklamných); on
line poskytovanie elektronických publikácií (bez
možnosti kopírovania); fotografovanie; vydávanie
textov (okrem reklamných); elektronická edičná
činnosť v malom (DTP služby); praktické
cvičenie (ukážky); diaľkové štúdium; 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

(540)

online (bez možnosti kopírovania); školenie; skúšanie;
preskúšavanie; online vydávanie kníh a časopisov
v elektronickej forme; vyučovanie, vzdelávanie.
42 - Základný a aplikovaný vedecký výskum, vývoj
a bádanie v oblasti prírodných a technických
vied, v oblasti makromolekulovej chémie, biochémie
(aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne,
poľnohospodárske, lesnícke a vodohospodárske
vedy), fyzikálnej chémie, organickej chémie,
teoretickej a počítačovej chémie, analytickej
chémie, enviromentálnej chémie a ostatných
príbuzných odborov chemických vied, biofyziky
(aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne,
poľnohospodárske, lesnícke a vodohospodárske vedy),
chemickej fyziky (aj pre chemické vedy), technológií
makromolekulových látok, recyklačných technológií,
vrstiev a filmov, kompozitov, papiera a celulózy, dreva,
textílií, gumy a kože, biomateriálov, bioplastov, nových
biomateriálov, biomasy a špecifických biochemikálií,
nanomateriálov a ostatných príbuzných oblastí
nanotechnológií.

35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými
v triede 1 a 17 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby
s tovarmi uvedenými v triede 1 a 17 tohto zoznamu.
37 - Prenájom stavebných strojov a zariadení;
stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor;
izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); prenájom
bagrov a rýpadiel; izolovanie stavieb; montovanie
lešení; murovanie, murárske práce; stavebné
informácie; informácie o opravách; stavebné
poradenstvo.

(540) JMB
(550) slovná
(731) Jac Martin, Bodovce 74, Sabinov, SK;
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

(550) obrazová
(591) čierna, modrá
(731) Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná
výskumná inštitúcia, Dúbravská cesta 5798 /9,
Bratislava-Karlova Ves, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

576-2022
17.3.2022
1, 17, 35, 37
NCL (11)
1 - Lepidlá pre priemysel; tmely a ostatné pastové
výplňové materiály; spojivá do betónu; výplňové
tmely; tmely na opravu rozbitých alebo zlomených
predmetov; lepidlá na tapety; chemické čističe oleja;
silikáty; silikóny; lepidlá na obkladačky; lepidlá na
priemyselné použitie; vodivé lepidlá; lepidlá na
obkladačky a dlaždice; lepidlá používané v stavebnom
priemysle.
17 - Tesniace tmely; izolačné tmely; vodovzdorné
tmely; silikónové tmely; tesniace hmoty (tmely);
lepiace tmely.
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(540)

579-2022
18.3.2022
3, 5, 31, 35
NCL (11)
3 - Kozmetické prípravky; esenciálne oleje; oleje
na kozmetické použitie; terpény (esenciálne oleje);
fytokozmetické prípravky; bylinkové výťažky na
kozmetické použitie.
5 - Výživové doplnky; oleje na lekárske
použitie; rastlinné výťažky na farmaceutické
použitie; fytoterapeutické prípravky na lekárske
použitie; farmaceutické prípravky; liečivé rastliny;
výživové prípravky s liečivými účinkami na
terapeutické a lekárske použitie; potravinové doplnky
s kozmetickými účinkami; výživové doplnky pre
zvieratá; konope na lekárske použitie; marihuana na
lekárske použitie.
31 - Konope (rastlina); nespracované konope.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby
s výživovými doplnkami, s liečivými rastlinami,
s fytoterapeutickými prípravkami na lekárske použitie,
s olejmi na lekárske použitie, s rastlinnými výťažkami
na farmaceutické použitie, s farmaceutickými
prípravkami, s rastlinnými výťažkami na výrobu
výživových doplnkov, farmaceutických prípravkov
a kozmetických prípravkov; reklama; marketing;
organizovanie obchodných alebo reklamných podujatí;
obchodný manažment; obchodná administratíva;
obchodné sprostredkovateľské služby; služby on-line
maloobchodných predajní v oblasti kozmetických
a skrášľovacích výrobkov; služby online objednávania
prostredníctvom počítačov; poskytovanie obchodných
informácií prostredníctvom webových stránok.

(550) obrazová
(591) hnedá RGB 161, 136, 91; čierna RGB: 0,0,0
(731) Health and Co. s.r.o., Bajkalská 45G, BratislavaRužinov, SK;
(740) BARKOCI law firm, s. r. o., Bratislava-Staré Mesto, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)
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(540)

580-2022
15.3.2022
5
NCL (11)
5 - Farmaceutické prípravky, a to venotonické
a vazoprotektívne flavonoidové zlúčeniny.

(540) DENSILEG
(550) slovná
(731) Novartis AG,., 4002 Basel, CH;
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava-Nové Mesto,
SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

581-2022
16.3.2022
5
NCL (11)
5 - Farmaceutické a zverolekárske prípravky, hygienické
výrobky na lekárske použitie, diétne látky na lekárske
použitie, potraviny pre batoľatá, náplasti, obväzový
materiál, materiály na plombovanie zubov a na zubné
odtlačky, dezinfekčné prípravky, prípravky na ničenie
škodcov, fungicídy, herbicídy.

(540) PragoMed Profi Imuno+Enzym
(550) slovná
(731) MUDr. Jiří Musil, MBA, Na Hřebenkách 1755/18,
150 00 Praha 5, CZ;
(740) KOREJZOVA LEGAL v. o. s.,;
(210)
(220)
(511)
(511)

583-2022
16.3.2022
29, 30
NCL (11)
29 - Mliečne výrobky; tvaroh; jogurt; smotana (mliečne
výrobky); mliečne nápoje (s vysokým obsahom
mlieka).
30 - Mrazené jogurty (mrazené potraviny); smotanové
zmrzliny; pudingy.

(540) tami Kúsky tvarohu PROTEIN
(550) slovná
(731) AGRO TAMI, a.s, Cabajská 10, Nitra, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská
Bystrica 1, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

586-2022
17.3.2022
30, 35, 39
NCL (11)
30 - Káva; kávové nápoje; kávové príchute.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov.

(550) obrazová
(591) hnedá, biela, červená, čierna, oranžová, béžová, žltá,
strieborná
(731) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16,
Poprad, SK;
(740) Ing. Ladislav Žuffa - Patentová a známková kancelária,
Poprad, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

587-2022
16.3.2022
5
NCL (11)
5 - Farmaceutické a zverolekárske prípravky, hygienické
výrobky na lekárske použitie, diétne látky na lekárske
použitie, potraviny pre batoľatá, náplasti, obväzový
materiál, materiály na plombovanie zubov a na zubné
odtlačky, dezinfekčné prípravky, prípravky na ničenie
škodcov, fungicídy, herbicídy.

(540) PragoMed ProfiFyto+Enzym
(550) slovná
(731) MUDr. Jiří Musil, MBA, Na Hřebenkách 1755/18,
150 00 Praha 5, CZ;
(740) KOREJZOVA LEGAL v. o. s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

590-2022
18.3.2022
5, 30
NCL (11)
5 - Vitamínové prípravky; diétne potraviny na lekárske
použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; diétne
látky na lekárske použitie; minerálne výživové doplnky;
výživové doplnky.
30 - Čokoláda; múka a obilninové výrobky; cukríky;
kakao; káva; zákusky, koláče; čaj; cukrovinky; cukor;
chlieb; ryža; ságo; tapioka; zmrzliny; kávové náhradky.

(540) ČOKINELA
(550) slovná
(731) CANDE s.r.o., E.Belluša 6752/4, Piešťany, SK;

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

(540)

595-2022
17.3.2022
25, 35, 41
NCL (11)
25 - Obuv; čiapky; pleteniny; svetre; pulóvre;
ponožky; košele; odevy; klobúky; kožušiny (oblečenie);
kombinézy (oblečenie); nohavice; vrchné ošatenie;
rukavice (oblečenie); šatky, šály; pleteniny (oblečenie);
vesty; kabáty; legíny; nepremokavé odevy; športové
tričká, dresy; topánky; topánky na športovanie;
čelenky (oblečenie); tričká; pokrývky hlavy; mikiny.
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými
v triede 25 tohto zoznamu; Veľkoobchodné služby
s tovarmi uvedenými v triede 25 tohto zoznamu.
41 - Športová a kultúrna činnosť; výchova; vzdelávanie;
zábava; školenia; poskytovanie športovísk; služby
poskytované prázdninovými tábormi (zábava);
organizovanie športových súťaží; praktický výcvik
(ukážky); tábory na športové sústredenia; koučovanie
(školenie); prenájom športových plôch; služby
osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného
cvičenia; služby osvetľovacích technikov na
podujatiach; posudzovanie fyzickej zdatnosti na
tréningové účely; vedenie zábavných podujatí.

(550) obrazová
(731) Ing. Patrik Žitník ARMY TRAINING, Slatinské Lazy 149,
Detva, SK;
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

644-2022
24.3.2022
32, 33
NCL (11)
32 - Nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické
nápoje; hroznový mušt (nekvasený).
33 - Víno; alkoholické nápoje okrem piva.

(540) ÉÓS Wine Dvory
(550) slovná
(731) VVD - Vinohradnícko vinárske družstvo, Branovská
cesta 1926, Dvory nad Žitavou, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

(540)

647-2022
24.3.2022
32, 33
NCL (11)
32 - Nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické
nápoje; hroznový mušt (nekvasený).
33 - Víno; alkoholické nápoje okrem piva.

ÉÓS Wine
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(550) slovná
(731) VVD - Vinohradnícko vinárske družstvo, Branovská
cesta 1926, Dvory nad Žitavou, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

661-2022
25.3.2022
1, 3, 5
NCL (11)
1 - Čajové výťažky pre potravinársky priemysel;
vitamíny na výrobu výživových doplnkov; antioxidanty
na výrobu výživových doplnkov; proteíny pre
potravinársky priemysel; vitamíny na výrobu
kozmetických prípravkov; rastlinné výťažky na
výrobu potravín; rastlinné výťažky pre potravinársky
priemysel.
3 - Kozmetické prípravky do kúpeľa; kozmetické
prípravky; éterické esencie; esenciálne (éterické)
oleje; líčidlá; oleje na kozmetické použitie; šampóny;
parfumy; kozmetické prípravky na opaľovanie; soli do
kúpeľa nie na lekárske použitie; tyčinkové rozptyľovače
vôní.
5 - Terapeutické prípravky do kúpeľa; vitamínové
prípravky; minerálne výživové doplnky; výživové
doplnky; bielkovinové výživové doplnky; výživové
doplnky z ľanových semien; výživové doplnky
z ľanového oleja; výživové doplnky z obilných klíčkov;
včelia materská kašička (výživový doplnok); propolis
na farmaceutické použitie; propolisové výživové
doplnky; peľové výživové doplnky; enzýmové výživové
doplnky; proteínové výživové doplnky; výživové
doplnky z prášku plodov acai; náplasti s vitamínovými
doplnkami; výživové doplnky s kozmetickými
účinkami; výživové doplnky s pivovarskými kvasnicami.

(540) ORGANIC OASIS
(550) slovná
(731) MOVE UP Production s. r. o., Bronzová 802/2,
Bratislava-Rusovce, SK;
(740) advokátska kancelária MIŽENKOVÁ, s.r.o., Šaľa, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

664-2022
22.3.2022
36, 37, 41
NCL (11)
36
Služby
sporiteľní;
finančné
služby
v oblasti stavebného sporenia; organizovanie
financovania
stavebných
projektov;
bankové
hypotéky; sprostredkovanie hypoték; refinancovanie
hypoték; hypotekárne poistenie; úverové agentúry;
pôžičky (finančné úvery); finančná správa pôžičiek;
sprostredkovanie pôžičiek; záložné pôžičky; platenie
splátok; finančné záručné služby; finančné záruky;
finančný lízing; sprostredkovanie (maklérstvo);
financovanie (služby); finančné poradenstvo;
finančné informácie; poskytovanie finančných
informácií prostredníctvom webových stránok;
finančné riadenie; finančné analýzy; finančné
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo,
nehnuteľnosti); bankovníctvo; kapitálové investície;
zriaďovanie fondov; investovanie do fondov;
konzervatívne fondy (služby); peňažníctvo; peňažné
transakcie; finančné transakcie; poisťovníctvo;
sprostredkovanie poistenia; informácie o poistení;

životné poistenie; aktuárske služby (poistnomatematické); nehnuteľnosti (služby); oceňovanie
nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností;
prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností;
správcovstvo majetku (pre tretie osoby); finančné
sponzorstvo; organizovanie zbierok; faktoring; služby
vymáhania a inkasovania pohľadávok; poradenské
a konzultačné služby v oblasti bankových hypoték,
sprostredkovania hypoték, pôžičiek (finančných
úverov), finančnej správy pôžičiek, sprostredkovania
pôžičiek, stavebného sporenia, služieb sporiteľní,
finančných služieb v oblasti stavebného sporenia,
organizovania financovania stavebných projektov,
poisťovníctva.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebné
poradenstvo; stavebné informácie; stavebný dozor;
prenájom stavebných strojov a zariadení; opravy
budov; renovácia budov; údržba budov; inštalácia,
údržba a opravy strojov; informácie o opravách;
poradenské a konzultačné služby v oblasti stavebníctva
(stavebná činnosť), opráv budov, renovácií budov
a údržby budov.
41 - Vzdelávanie; informácie o vzdelávaní;
akadémie (vzdelávanie); organizovanie vzdelávacích
kurzov a školení; školenia; koučovanie (školenie);
odborné preškoľovanie; praktický výcvik (ukážky);
zábava; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích
výstav; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór
s osobnou účasťou; organizovanie a vedenie
seminárov; organizovanie a vedenie konferencií;
organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie
a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie
kolokvií; organizovanie a vedenie tvorivých
dielní (výučba); organizovanie živých vystúpení;
plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie
vedomostných alebo zábavných súťaží; písanie textov;
vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh;
online vydávanie elektronických kníh a časopisov;
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby);
online poskytovanie elektronických publikácií (bez
možnosti kopírovania); poradenské a konzultačné
služby v oblasti vzdelávania, školení, zábavy,
online vydávania elektronických kníh a časopisov,
elektronickej edičnej činnosti v malom (DTP služby).

(540) moja PSS
(550) slovná
(731) Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, Bratislava,
SK;
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava-Nové Mesto, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

669-2022
24.3.2022
35, 41, 44
NCL (11)
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny, vzorky); rozmnožovanie dokumentov
(fotokopírovacie služby); rozširovanie vzoriek tovarov;
aktualizovanie reklamných materiálov; reklama;
organizovanie obchodných alebo reklamných výstav;
prenájom reklamných plôch; grafická úprava tlačovín
na reklamné účely.

(540)
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41 - Vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie
kongresov; organizovanie a vedenie konferencií;
informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie
a vedenie seminárov; školské služby (vzdelávanie);
individuálne vyučovanie.
44 - Zubné lekárstvo.

(550) obrazová
(591) modrá, červená, sivá
(731) Slovenská komora zubných lekárov, Fibichova 1877/14,
Bratislava-Ružinov, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

675-2022
25.3.2022
25
NCL (11)
25 - Legíny; športové podprsenky; tričká; krátke
nohavice; mikiny; bundy; tepláky; obuv; spodná
bielizeň; čiapky.

(540) KALLYS
(550) slovná
(731) Kallys s. r. o., Ulica Ľudová 1468/26, Trnava, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

685-2022
28.3.2022
16, 25, 35, 39
NCL (11)
16 - Tlačoviny; časopisy (periodiká); noviny; katalógy;
pohľadnice; písacie potreby; perá (kancelárske
potreby).
25 - Bundy; cyklistické oblečenie; čiapky; futbalová
obuv (kopačky); topánky; gymnastické cvičky;
kombinézy na vodné lyžovanie; kúpacie čiapky;
kúpacie plášte; našuchovačky k vode; lyžiarska obuv;
plavky; topánky na športovanie.
35 - Reklamné agentúry; reklama; podpora predaja
pre tretie osoby; cielené posielanie reklamných
materiálov poštou; vydávanie reklamných textov;
nábor zamestnancov; aktualizovanie reklamných
materiálov.
39 - Organizovanie turistických plavieb; organizovanie
poznávacích zájazdov; sprevádzanie turistov;
sprostredkovanie dopravy; turistické prehliadky
(doprava); rezervácie zájazdov.

(540) BUBO
(550) slovná

otvára lepší svet

(731) BUBO travel agency, s.r.o., Dunajská 31, Bratislava, SK;
(740) CLC advokátska kancelária s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

715-2022
30.3.2022
18, 21, 25, 35
NCL (11)
18 - Peňaženky; cestovné kufre; dáždniky; plecniaky;
kabelky; cestovné tašky; kufre; športové tašky; tašky.
21 - Sklené poháre; poháre, šálky; maľované sklené
výrobky; hrnčeky.
25 - Obuv; baretky; čiapky; pleteniny; vysoká obuv;
nízke čižmy; šnurovacie topánky; pletené šály; krátke
kabátiky; pletené šatky; župany; svetre; pulóvre;
ponožky; košele; odevy; klobúky; kožušiny (oblečenie);
kombinézy (oblečenie); kostýmy; nohavice; vrchné
ošatenie; rukavice (oblečenie); šatky, šály; pleteniny
(oblečenie); vesty; kabáty; legíny; nepremokavé
odevy; sukne; oblečenie pre bábätká; športové tričká,
dresy; zástery; papuče; pyžamá; uniformy; bundy;
plavky; topánky; podpätky; topánky na športovanie;
čelenky (oblečenie); tričká; nohavicové sukne; legíny;
pokrývky hlavy; hokejová obuv; mikiny (oblečenie).
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými
v triede 18, 21 a 25 tohto zoznamu; veľkoobchodné
služby s tovarmi uvedenými v triede 18, 21 a 25 tohto
zoznamu.

(540) KrásTne
(550) slovná
(731) Jana Rudíková - KrásTne, Ulička 158/11, Zeleneč, SK;
Kovačicová Ivana, Mgr., Cintorínska 414/13, Zeleneč,
SK;
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

720-2022
30.3.2022
18, 21, 25, 35
NCL (11)
18 - Peňaženky; cestovné kufre; dáždniky; plecniaky;
kabelky; cestovné tašky; kufre; športové tašky; tašky.
21 - Sklené poháre; poháre, šálky; maľované sklené
výrobky; hrnčeky.
25 - Obuv; baretky; čiapky; pleteniny; vysoká obuv;
nízke čižmy; šnurovacie topánky; pletené šály; krátke
kabátiky; pletené šatky; župany; svetre; pulóvre;
ponožky; košele; odevy; klobúky; kožušiny (oblečenie);
kombinézy (oblečenie); kostýmy; nohavice; vrchné
ošatenie; rukavice (oblečenie); šatky, šály; pleteniny
(oblečenie); vesty; kabáty; legíny; nepremokavé
odevy; sukne; oblečenie pre bábätká; športové tričká,
dresy; zástery; papuče; pyžamá; uniformy; bundy;
plavky; topánky; podpätky; topánky na športovanie;
čelenky (oblečenie); tričká; nohavicové sukne; legíny;
pokrývky hlavy; hokejová obuv; mikiny (oblečenie).
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými
v triede 18, 21 a 25 tohto zoznamu; veľkoobchodné
služby s tovarmi uvedenými v triede 18, 21 a 25 tohto
zoznamu.
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(540)

(550) obrazová
(731) Jana Rudíková - KrásTne, Ulička 158/11, Zeleneč, SK;
Kovačicová Ivana, Mgr., Cintorínska 414/13, Zeleneč,
SK;
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

721-2022
31.3.2022
9, 16, 35, 42
NCL (11)
9 - Nahraté nosiče záznamov, počítačový softvér,
nenahraté nosiče digitálnych alebo analógových
záznamov a pamäťové médiá; zosilňovače zvuku;
transformátory (elektrotechnika); magnetické pásky;
spínače; konektory (elektrotechnika); fotokopírovacie
stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické);
riadiace panely (elektrotechnika); termostaty; rádiá;
indikátory množstva; počítačové pamäte; presné
meracie prístroje; optické prístroje a nástroje;
počítače; závažia; merače tlaku (tlakomery);
teplomery (nie na lekárske použitie); indikátory
teploty; presné váhy; zabezpečovacie zariadenia
proti odcudzeniu; magnetické disky; integrované
obvody; polovodiče; audiovizuálne kompaktné disky;
optické kompaktné disky; periférne zariadenia
počítačov; počítačový softvér (nahraté počítačové
programy); elektronické perá (vizuálne zobrazovacie
zariadenia); elektrické regulátory svetla; magnetické
nosiče údajov; mikroprocesory; modemy; monitory
(počítačový hardvér); monitorovacie počítačové
programy; optické čítacie zariadenia; optické nosiče
údajov; optické disky; počítačové tlačiarne; procesory
(centrálne procesorové jednotky); skenery (zariadenia
na spracovanie údajov); tranzistory (elektronika);
prehrávače kompaktných diskov; karty s integrovanými
obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové);
počítačový hardvér.
16 - Tlačoviny; hárky papiera; katalógy; zásuvky na
spisy; kopírovacie zariadenia; kancelárske obálkovacie
stroje; kancelárske potreby okrem nábytku; tlačené
publikácie; príručky; papiernický tovar; prospekty;
ročenky; skrinky na spisy (kancelárske potreby).
35 - Reklama; prenájom kancelárskych strojov
a zariadení.
42 - Navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru
a softvéru; štúdie technických projektov; požičiavanie
počítačov; počítačové programovanie; tvorba
počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového
softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; výskum
a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); údržba
počítačového softvéru; inštalácie počítačového
softvéru; vývoj softvéru na softvérové publikácie.

(540)
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(540)

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

obrazová
čierna, biela, červená, modrá
ALTO Slovakia, spol. s r. o., Sládkovičova 33, Svit, SK;
Ing. Ladislav Žuffa - Patentová a známková kancelária,
Poprad, SK;

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

obrazová
čierna, biela, červená, modrá
ALTO Slovakia, spol. s r. o., Sládkovičova 33, Svit, SK;
Ing. Ladislav Žuffa - Patentová a známková kancelária,
Poprad, SK;

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

722-2022
31.3.2022
9, 16, 35, 42
NCL (11)
9 - Nahraté nosiče záznamov, počítačový softvér,
nenahraté nosiče digitálnych alebo analógových
záznamov a pamäťové médiá; zosilňovače zvuku;
transformátory (elektrotechnika); magnetické pásky;
spínače; konektory (elektrotechnika); fotokopírovacie
stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické);
riadiace panely (elektrotechnika); termostaty; rádiá;
indikátory množstva; počítačové pamäte; presné
meracie prístroje; optické prístroje a nástroje;
počítače; závažia; merače tlaku (tlakomery);
teplomery (nie na lekárske použitie); indikátory
teploty; presné váhy; zabezpečovacie zariadenia
proti odcudzeniu; magnetické disky; integrované
obvody; polovodiče; audiovizuálne kompaktné disky;
optické kompaktné disky; periférne zariadenia
počítačov; počítačový softvér (nahraté počítačové
programy); elektronické perá (vizuálne zobrazovacie
zariadenia); elektrické regulátory svetla; magnetické
nosiče údajov; mikroprocesory; modemy; monitory
(počítačový hardvér); monitorovacie počítačové
programy; optické čítacie zariadenia; optické nosiče
údajov; optické disky; počítačové tlačiarne; procesory
(centrálne procesorové jednotky); skenery (zariadenia
na spracovanie údajov); tranzistory (elektronika);
prehrávače kompaktných diskov; karty s integrovanými
obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové);
počítačový hardvér.
16 - Tlačoviny; hárky papiera; katalógy; zásuvky na
spisy; kopírovacie zariadenia; kancelárske obálkovacie
stroje; kancelárske potreby okrem nábytku; tlačené
publikácie; príručky; papiernický tovar; prospekty;
ročenky; skrinky na spisy (kancelárske potreby).
35 - Reklama; prenájom kancelárskych strojov
a zariadení.
42 - Navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru
a softvéru; štúdie technických projektov; požičiavanie
počítačov; počítačové programovanie; tvorba
počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového
softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; výskum
a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); údržba
počítačového softvéru; inštalácie počítačového
softvéru; vývoj softvéru na softvérové publikácie.

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

723-2022
31.3.2022
9, 16, 35, 42
NCL (11)
9 - Nahraté nosiče záznamov, počítačový softvér,
nenahraté nosiče digitálnych alebo analógových
záznamov a pamäťové médiá; zosilňovače zvuku;
transformátory (elektrotechnika); magnetické pásky;
spínače; konektory (elektrotechnika); fotokopírovacie
stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické);
riadiace panely (elektrotechnika); termostaty; rádiá;
indikátory množstva; počítačové pamäte; presné
meracie prístroje; optické prístroje a nástroje;
počítače; závažia; merače tlaku (tlakomery);
teplomery (nie na lekárske použitie); indikátory
teploty; presné váhy; zabezpečovacie zariadenia
proti odcudzeniu; magnetické disky; integrované
obvody; polovodiče; audiovizuálne kompaktné disky;
optické kompaktné disky; periférne zariadenia
počítačov; počítačový softvér (nahraté počítačové
programy); elektronické perá (vizuálne zobrazovacie
zariadenia); elektrické regulátory svetla; magnetické
nosiče údajov; mikroprocesory; modemy; monitory
(počítačový hardvér); monitorovacie počítačové
programy; optické čítacie zariadenia; optické nosiče
údajov; optické disky; počítačové tlačiarne; procesory
(centrálne procesorové jednotky); skenery (zariadenia
na spracovanie údajov); tranzistory (elektronika);
prehrávače kompaktných diskov; karty s integrovanými
obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové);
počítačový hardvér.
16 - Tlačoviny; hárky papiera; katalógy; zásuvky na
spisy; kopírovacie zariadenia; kancelárske obálkovacie
stroje; kancelárske potreby okrem nábytku; tlačené
publikácie; príručky; papiernický tovar; prospekty;
ročenky; skrinky na spisy (kancelárske potreby).
35 - Reklama; prenájom kancelárskych strojov
a zariadení.
42 - Navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru
a softvéru; štúdie technických projektov; požičiavanie
počítačov; počítačové programovanie; tvorba
počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového
softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; výskum
a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); údržba
počítačového softvéru; inštalácie počítačového
softvéru; vývoj softvéru na softvérové publikácie.

(540)

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

obrazová
čierna, biela, červená, modrá
ALTO Slovakia, spol. s r. o., Sládkovičova 33, Svit, SK;
Ing. Ladislav Žuffa - Patentová a známková kancelária,
Poprad, SK;

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

733-2022
1.4.2022
21, 24, 25
NCL (11)
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; formy
na pečenie (kuchynské náradie); formy na prípravu
jedál; formy na zákusky a koláče; nádoby na použitie
v domácnosti alebo v kuchyni; porcelánové, keramické,
kameninové, terakotové alebo sklenené umelecké
predmety; podnosy pre domácnosť; kuchynské
nádoby; kuchynské rukavice, chňapky; silikónové
košíčky na pečenie; nádoby na pečenie.
24 - Kuchynské utierky.
25 - Zástery.

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) Bábovkovo
(550) slovná
(731) Szabó Zuzana, Ing., Gerlachovská 4025/6, Banská
Bystrica, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

737-2022
1.4.2022
7, 12, 35, 37
NCL (11)
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);
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(540) STABO PARTS
(550) slovná
(731) STABO, s.r.o., Dunajská 1, Bratislava, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

741-2022
31.3.2022
5
NCL (11)
5 - Farmaceutické prípravky.

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

743-2022
3.4.2022
16, 18, 25, 31, 35, 39, 41
NCL (11)
16 - Architektonické modely; atlasy; bankovky
(suveníry); brožúry; ceruzky; fotografie; grafické

(540) ITOCAN
(550) slovná
(731) CANDE s.r.o., E.Belluša 6752/4, Piešťany, SK;

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).
18 - Športové tašky; cestovné tašky; turistické
plecniaky; horolezecké plecniaky; postroje pre
zvieratá; obojky pre zvieratá; oblečenie pre zvieratá
chované v domácnosti; vychádzkové palice.
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.
31 - Krmivo pre zvieratá; krmivo pre zvieratá chované
v domácnosti; jedlé predmety na žuvanie pre zvieratá;
nápoje pre zvieratá chované v domácnosti.
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
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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.

(540) FATRANSKÝ VĹČKO
(550) slovná
(731) Miko Michal, Púpavová 677/6, Bratislava-Karlova Ves,
SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

(540)

752-2022
4.4.2022
25, 35
NCL (11)
25 - Obuv; baretky; čiapky; pleteniny; vysoká obuv;
nízke čižmy; šnurovacie topánky; pletené šály; krátke
kabátiky; pletené šatky; župany; svetre; pulóvre;
ponožky; košele; odevy; klobúky; kožušiny (oblečenie);
kombinézy (oblečenie); kostýmy; nohavice; vrchné
ošatenie; rukavice (oblečenie); šatky, šály; pleteniny
(oblečenie); vesty; kabáty; legíny; nepremokavé
odevy; sukne; oblečenie pre bábätká; športové tričká,
dresy; zástery; papuče; pyžamá; uniformy; bundy;
plavky; topánky; podpätky; topánky na športovanie;
čelenky (oblečenie); tričká; nohavicové sukne; legíny;
pokrývky hlavy; hokejová obuv; mikiny (oblečenie).
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými
v triede 25 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby
s tovarmi uvedenými v triede 25 tohto zoznamu.
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(550)
(591)
(731)
(740)

obrazová
biela, červená
Martin Baláž, 29.augusta 81/38, Handlová, SK;
MG LEGAL s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;

(731) Ortopedická protetika Frýdek-Místek, s.r.o., Mánesova
1259, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, CZ;
(740) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Banská Bystrica,
SK;

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

765-2022
6.4.2022
1, 30, 31, 35, 39, 41
NCL (11)
1 - Soľ (surovina); konzervačná soľ, nie na
konzervovanie potravín; kamenná soľ; soli (hnojivá);
soli na priemyselné použitie; jodidované soli.
30 - Kuchynská soľ; soľ na konzervovanie potravín; soľ,
koreniny, korenie, konzervované bylinky.
31 - Soľ pre dobytok.
35 - Reklama; marketingový prieskum; obchodné
alebo podnikateľské informácie; marketing; obchodné
sprostredkovateľské služby; prieskum verejnej mienky;
prieskum trhu; podpora predaja pre tretie osoby;
obchodné sprostredkovateľské služby.
39 - Doprava, preprava; skladovanie.
41 - Organizovanie a vedenie seminárov; školenia;
organizovanie zábavných podujatí; organizovanie
a vedenie športových podujatí.

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

(540)

(540) Dr.Finance
(550) slovná
(731) Freely, s.r.o., Vilová 6, Bratislava-Petržalka, SK;
(740) HKP Legal, s.r.o., Bratislava-Staré Mesto, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

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

obrazová
zelená, čierna
FEAST s.r.o., Rastislavova 415, Nitra, SK;
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.,
Trenčín, SK;

(210)
(220)
(300)
(511)
(511)

794-2022
11.4.2022
575815, 12.11.2021, CZ;
40, 44
NCL (11)
40 - Zákazková výroba protetických a ortopedických
pomôcok, vložiek do topánok, topánok a členkových
ortéz.
44 - Poskytovanie lekárskych služieb; rozširovanie
informácií z oblasti lekárstva; liečba detí
pomocou ortopedických pomôcok; liečba pomocou
pediatrických ortéz; služby detských zdravotných
kliník; služby neštátnych detských zdravotníckych
stredísk.

(540) MOBILITY
(550) slovná

LAB

795-2022
11.4.2022
36
NCL (11)
36
Úrazové
poistenie;
sprostredkovanie
(maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkovanie
nehnuteľností;
sprostredkovanie
poistenia;
poisťovníctvo; bankovníctvo; kapitálové investície;
pôžičky (finančné úvery); zdravotné poistenie;
bankové hypotéky; služby sporiteľní; finančný lízing;
obchodovanie na burze s cennými papiermi; životné
poistenie; finančné poradenstvo; konzultačné služby
v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení;
investovanie do fondov; sprostredkovanie obchodu
s akciami a obligáciami.

(540)

797-2022
11.4.2022
15, 35, 37
NCL (11)
15 - Hudobné nástroje; akordeóny; bicie hudobné
nástroje; bicie nástroje; dychové nástroje (hudobné);
drevené dychové hudobné nástroje; drevené
dychové nástroje; elektrické a elektronické hudobné
nástroje; elektrické hudobné nástroje; elektronické
melodické nástroje; harmoniky ťahacie; hudobné
nástroje pre deti; klávesové hudobné nástroje;
mechanické elektrické a elektronické hudobné
nástroje; mechanické hudobné nástroje; strunové
hudobné nástroje.
35 - Maloobchodný predaj hudobných nástrojov;
maloobchodné služby s hudobnými súbormi
s možnosťou stiahnutia; maloobchodný predaj
audiovizuálneho zariadenia; maloobchodný predaj
svetiel; maloobchodný predaj záznamovej techniky;
maloobchodné služby v oblasti audiovizuálneho
vybavenia.
37 - Poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo
údržby hudobných nástrojov; informácie o opravách;
inštalácia systémov osvetlenia; opravy a údržba
elektronických zariadení; opravy hudobných nástrojov;
opravy nástrojov; opravy alebo údržba hudobných
nástrojov.

(550) obrazová
(591) čierna, oranžová

(731) TM Sound, s. r. o., Bytčianska 490/122, Žilina, SK;
(740) Advokátní kancelář Mgr. Petr Žižka, LL.M., Plzeň, CZ;
(210)
(220)
(511)
(511)

(540)

798-2022
12.4.2022
25, 41
NCL (11)
25 - Cyklistické oblečenie; športové tričká, dresy;
rukavice (oblečenie); tričká; čiapky; nákrčníky; spodná
bielizeň; odevy; spodná bielizeň pohlcujúca pot;
odevy so zabudovanými svetelnými diódami; ponožky;
nohavice; tvorba reklamných filmov; vyhľadávanie
sponzorov; podpora predaja tovarov a služieb
sponzorovaním športových podujatí; marketing;
obchodný manažment pre športovcov; písanie
reklamných textov; poradenské služby pri riadení
obchodnej činnosti; reklama; predvádzanie (služby
modeliek) na reklamné účely a podporu predaja;
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov
a služieb pre iné podniky); subdodávateľské služby
(obchodné služby).
41 - Produkcia filmov (nie reklamných); vydávanie
textov (okrem reklamných); poskytovanie športovísk;
organizovanie športových súťaží; tábory na
športové sústredenia; písanie textov scenárov
nie na reklamné účely; fotografické reportáže;
fotografovanie; písanie textov; prenájom športových
plôch; online poskytovanie videozáznamov (bez
možnosti kopírovania); režírovanie filmov (okrem
reklamných).

(550) obrazová
(731) MK sports & management, s.r.o., Juraja Fándlyho
2160/4, Žilina, SK;
(740) LALINSKÝ ADVOKÁT s.r.o., Žilina, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

804-2022
12.4.2022
16, 28, 35, 41
NCL (11)
16 - Papier a lepenka; tlačoviny; knihárske potreby;
fotografie; papiernický tovar, písacie a kancelárske
potreby (okrem nábytku); lepidlá na kancelárske
použitie alebo pre domácnosť; kresliarske potreby
a potreby pre výtvarných umelcov; štetce; učebné
a vyučovacie pomôcky; plastové fólie a vrecká na
balenie; typy (tlačové písmo), štočky.
28 - Hry, hračky; videohry; telocvičné a športové
potreby.
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná
administratíva; kancelárske práce.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna
činnosť.

(540) STARS
(550) slovná

FOR STARS
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(731) STARS FOR STARS, s. r. o., Pluhová 192/2, BratislavaNové Mesto, SK;
(740) KVASŇOVSKÝ & PARTNERS ǀ ADVOKÁTI s.r.o.,
Bratislava-Staré Mesto, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

806-2022
13.4.2022
16, 35, 41, 44
NCL (11)
16 - Knihy; vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov
a zariadení); tlačené publikácie; tlačoviny; plagáty;
pohľadnice; katalógy; fotografie (tlačoviny); kalendáre;
tlačené informačné letáky; periodické a neperiodické
publikácie a tlačené vyučovacie materiály súvisiace
s fyzickým a duševným zdravím, zdravou výživou,
zdravotnou starostlivosťou a ošetrovateľstvom
a pedagogikou.
35 - Administratívne spracovanie údajov v oblasti
zdravotnej
starostlivosti
(kancelárske
práce);
obchodná administratíva v odbore zdravotnej
starostlivosti; maloobchodné a veľkoobchodné
služby s farmaceutickými, hygienickými prípravkami
a
zdravotnými
potrebami;
maloobchodné
a veľkoobchodné služby s prístrojmi a zariadeniami na
terapeutickú stimuláciu svalov (tela), s elektronickými
svalovými stimulátormi na lekárske účely, so
stimulátormi svalov a nervov, s rehabilitačnými
prístrojmi na lekárske účely, s fyzioterapeutickými
a masážnymi prístrojmi, s lekárskymi diagnostickými
zariadeniami, s prístrojmi na použitie pri lekárskych
analýzach, s ortopedickými a pohybovými pomôckami,
s nafukovacími matracmi, vankúšmi a poduškami
na lekárske účely, s elektricky vyhrievanými
pokrývkami na lekárske účely, s vyhrievanými
vankúšmi a poduškami (podložkami) na liečebné
účely, s ohrievacími sáčkami na účely prvej
pomoci, s teplovzdušnými vibrátormi na lekárske
účely, s masážnymi rukavicami, s termoelektrickými
kompresnými obkladmi na lekárske použitie,
s ortopedickými bandážami, pásmi na lekárske
účely, s tehotenskými, brušnými, pupočnými,
hypogastrickými pásmi, s ortopedickými pásikmi,
korzetmi na liečebné účely, s podbrušnými vložkami,
s ortopedickými vložkami, s elastickými pančuchami
a ponožkami na lekárske účely, s elastickými
obväzmi, s pôrodníckymi matracmi, s pomôckami
na kojenie, s cumlíkmi pre novorodencov a dojčatá,
s krúžkami na uľahčenie prerezávania zubov,
s inhalátormi na lekárske použitie, s injekčnými
ihlami, s drenážami, s katétrami, s kanylami, so
sondami, s teplomermi, s pumpami, s rozprašovačmi,
s aerosólovými dávkovačmi na lekárske účely,
s urologickými a chirurgickými nástrojmi, s popruhmi
(podpornými obväzmi), s plachtami používaných počas
operácie, s ortopedickými a chirurgickými dlahami,
s hygienickými misami a miskami, s nádobami
na moč, s rúškami a rukavicami na lekárske
účely, so špeciálnymi posteľami na lekárske účely,
s nábytkom a lôžkovinami na lekárske účely,
so zariadeniami na manipuláciu s pacientmi, so
špeciálnym nábytkom na lekárske účely, s kreslami
na lekárske zákroky, so zubárskymi vyšetrovacími

kreslami, s hydrostatickými posteľami na lekárske
účely, s pojazdnými lôžkami a nosidlami, so
zariadeniami na premiestňovanie invalidných osôb,
s akupunktúrnymi pomôckami, s lampami a lasermi
na lekárske účely, s elektródami na lekárske
použitie, s elektrickými pásmi na lekárske účely,
s lekárskymi dýchacími prístrojmi, s resuscitačnými
prístrojmi, s prístrojmi na umelé dýchanie, s prístrojmi
na meranie krvného tlaku a so stetoskopmi;
vydávanie reklamných, inzertných a propagačných
textov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti,
fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy,
ošetrovateľstva a pedagogiky; predvádzanie tovaru
na reklamné účely; prenájom reklamných plôch;
prenájom reklamných materiálov; rozhlasová reklama
v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti,
fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy,
ošetrovateľstva a pedagogiky; televízna reklama
v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti,
fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy,
ošetrovateľstva a pedagogiky; on line reklama na
počítačovej komunikačnej sieti; reklama; marketing;
podpora predaja (pre tretie osoby); prieskum trhu;
vyhľadávanie sponzorov; podpora predaja tovarov
a služieb sponzorovaním športových a charitatívnych
akcií; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch
pre tretie osoby; zbieranie údajov do počítačových
databáz; vzťahy s verejnosťou (public relations);
organizovanie obchodných alebo reklamných výstav
v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti,
fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy,
ošetrovateľstva a pedagogiky.
41 - Vzdelávacie kurzy v oblasti ošetrovateľstva
a pedagogiky; školenia v oblasti zdravotnej
starostlivosti a výživy; lekárske vzdelávacie služby;
organizovanie a vedenie workshopov, školení,
seminárov, konferencií, kolokvií a sympózií v oblasti
poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického
a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva
a pedagogiky; koučovanie (školenie); organizovanie
kultúrnych výstav; organizovanie živých vystúpení;
organizovanie predstavení (manažérske služby);
vzdelávacie kurzy v oblasti poskytovania zdravotnej
starostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej
výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky; skúšanie,
preskúšavanie (pedagogická činnosť) v oblasti
poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického
a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva
a pedagogiky; vydávanie textov (okrem reklamných)
v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti,
fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy,
ošetrovateľstva a pedagogiky; písanie textov (okrem
reklamných); elektronická edičná činnosť v malom
(DTP služby); on line poskytovanie elektronických
publikácií (bez možnosti kopírovania); on line
vydávanie elektronických kníh a časopisov v oblasti
poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického
a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva
a pedagogiky; požičiavanie kníh a periodík; zvuková,
obrazová a multimediálna produkcia; fotografovanie;
reportérske služby; tlmočenie posunkovej reči; služby

(540)
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zdravotného a kondičného cvičenia; praktický výcvik
(ukážky); informácie o možnostiach zábavy.
44 - Zdravotnícka starostlivosť; služby starostlivosti
o seniorov; terapeutické služby; akupunktúra;
akupresúra; homeopatia; hydroterapia; terapeutické
masáže; alternatívna medicína; služby chiropraktikov;
aromaterapeutické služby; masáže; fyzioterapia;
paliatívna
starostlivosť;
pediatrické
služby;
logopedické služby; ošetrovateľské služby; lekárske
služby; služby pôrodných asistentiek; zdravotné
poradenstvo; farmaceutické poradenstvo; zdravotné
poradenstvo v oblasti diéty a výživy; behaviorálna
analýza na lekárske účely; služby lekárskej
analýzy týkajúce sa ošetrovania a liečenia
osôb s ťažkým zdravotným alebo mentálnym
postihnutím; lekárske služby v oblasti liečby chronickej
bolesti; psychologické služby; poskytovanie informácií
týkajúcich sa ošetrovateľských služieb; poskytovanie
informácií týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti
a služieb uvedených v triede 44 tohto zoznamu
prostredníctvom komunikačných médií, internetu
a SMS správ; informačné služby týkajúce sa
zdravotnej starostlivosti; poskytovanie cvičebných
priestorov na zdravotné rehabilitačné účely; prenájom
zdravotníckeho vybavenia; prenájom lekárskeho
vybavenia; telemedicínske služby; zotavovne;
sanatóriá; opatrovateľské ústavy; sociálne útulky
(hospice).

(550) obrazová
(591) modrá, oranžová
(731) INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA,
s.r.o., J. Opletala 680, 738 01 Místek, Frýdek-Místek,
CZ;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

807-2022
13.4.2022
16, 28, 41
NCL (11)
16 - Časopisy (periodiká); tlačoviny; knihy; knihárske
potreby; pohľadnice; školské potreby (papiernický
tovar); ročenky; kalendáre; komiksy; papierové alebo
lepenkové etikety; obežníky; letáky; plagáty.
28 - Spoločenské stolové hry; hry, hračky; telocvičné
a športové potreby.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna
činnosť; online poskytovanie elektronických publikácií
(bez možnosti kopírovania); elektronická edičná
činnosť v malom (DTP služby); online vydávanie
elektronických kníh a časopisov; organizovanie

(540)

a vedenie tvorivých dielní (výučba); tábory na športové
sústredenia; vydávanie kníh.

(550) obrazová
(591) Purpurová (RGB - 226/0/121; CMYK - 0, 100, 0, 0)
a modrá (RGB - 0/80/157; CMYK - 100, 70, 0, 0)
(731) Rozvoj Dieťaťa, Mokrohájska cesta 3392/3, BratislavaKarlova Ves, SK;
(740) A4 Legal, s.r.o., Bratislava-Ružinov, SK;
(210)
(220)
(300)
(511)
(511)

(540)

811-2022
14.4.2022
20220055.3, 28.1.2022, KG;
34
NCL (11)
34 - Tabak, spracovaný alebo nespracovaný;
tabakové produkty; tabakové náhradky s výnimkou
náhradiek na lekárske účely; cigarety; krátke
cigary; vreckové strojčeky na šúlanie cigariet;
cigaretové tuby; cigaretové filtre; cigaretový papier;
elektronické cigarety; kvapalné nikotínové náplne do
elektronických cigariet; zápalky a fajčiarske potreby.

(550) obrazová
(731) Yunnan Tobacco International Co., Ltd, 345 Panjing
Street, Panlong District, Kunming 650225 Yunnan, CN;
(740) JUDr. Eva Bušová, advokátka, Bratislava-Staré Mesto,
SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

817-2022
14.4.2022
36
NCL (11)
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie
(maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkovanie
nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; zriaďovanie
fondov; kapitálové investície; pôžičky (finančné
úvery); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo,
bankovníctvo, nehnuteľnosti); správcovstvo majetku

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

#~#

165 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (ochranné známky)

(pre
tretie
osoby);
financovanie
(služby);
finančné riadenie; správa nehnuteľností; správa
nájomných domov; prenájom bytov; prenájom
poľnohospodárskych fariem; obchodovanie na burze
s cennými papiermi; ubytovacie kancelárie (prenájom
bývania); finančné analýzy; finančné poradenstvo;
finančné informácie; vyberanie nájomného; vydávanie
cenných papierov; úschova cenností; prenájom
kancelárskych priestorov; konzervatívne fondy
(služby); sprostredkovanie na burze cenných papierov;
organizovanie financovania stavebných projektov;
poskytovanie finančných informácií prostredníctvom
webových stránok; investovanie do fondov;
sprostredkovanie obchodu s akciami a obligáciami.

(540) SANDBERG
(550) slovná
(731) Sandberg Capital, správ. spol., a.s., Dvořákovo nábrežie
8, Bratislava, SK;
(740) BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Bratislava-Staré Mesto,
SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

818-2022
14.4.2022
9, 16, 35, 38, 41
NCL (11)
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
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
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archívu s prístupom k elektronickým textom, audiovizuálnym 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.

(550) obrazová
(591) odtiene ružovej, purpurovej a fialovej
(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/A,
843 56 Bratislava-Záhorská Bystrica, SK;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava-Petržalka, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

820-2022
14.4.2022
36
NCL (11)
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie
(maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkovanie
nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; zriaďovanie
fondov; kapitálové investície; pôžičky (finančné
úvery); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo,
bankovníctvo, nehnuteľnosti); správcovstvo majetku
(pre
tretie
osoby);
financovanie
(služby);
finančné riadenie; správa nehnuteľností; správa
nájomných domov; prenájom bytov; prenájom
poľnohospodárskych fariem; obchodovanie na burze
s cennými papiermi; ubytovacie kancelárie (prenájom
bývania); finančné analýzy; finančné poradenstvo;
finančné informácie; vyberanie nájomného; vydávanie
cenných papierov; úschova cenností; prenájom
kancelárskych priestorov; konzervatívne fondy
(služby); sprostredkovanie na burze cenných papierov;
organizovanie financovania stavebných projektov;
poskytovanie finančných informácií prostredníctvom
webových stránok; investovanie do fondov;
sprostredkovanie obchodu s akciami a obligáciami.

(540) SANDBERG CAPITAL
(550) slovná
(731) Sandberg Capital, správ. spol., a.s., Dvořákovo nábrežie
8, Bratislava, SK;
(740) BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Bratislava-Staré Mesto,
SK;
(210) 824-2022
(220) 14.4.2022
(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
večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí;
zábavné parky; zábavné služby poskytované
prázdninovými tábormi; služby klubov zdravia
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(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, audiovizuálnym 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.

(550) obrazová
(591) žltá
(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)
(220)
(511)
(511)

827-2022
19.4.2022
6, 37, 40
NCL (11)
6 - Oceľové rúrky; oceľové rúry; kovové dýzy;
kovové dýzové nadstavce; kovové závory; kovové
stožiare; kovové vystužovacie materiály do betónu;
kovové zarážky okien; kovové zarážky dverí; kovové
podlahové dlaždice; tyče kovových zábradlí; kovové
príruby; bronzové náhrobky; kovové kostry stavieb;
kovové kolíky; kovové materiály na železničné trate;
kovové stĺpy pre stavebníctvo; kovové vodovodné
potrubia; kovové rohové lišty striech; kovové potrubné
kolená; kovové dvere; kovanie na okná; kovové
rúrkové výstuže; kovové drenážne rúry; biely plech
na balenie; kovové uholníky pre stavebníctvo; kovové
schodiská; kovové prvky na zatváranie okien; kovové
rúrky; kovové rúry; kovanie na okná; kovania pre
stavebníctvo; kovové veterníky; kovové mreže; kovové
lišty; kovové schodnice; kovové preklady; kovové
prenosné stavby; kovové objímky na potrubia;
kovové schody; kovové markízy (stavebníctvo); kovy
(suroviny alebo polotovary); kovové pamätníky;
kovové plášte budov (stavebníctvo); kovové okenice;
kovové palisády; kovové obklady stien a priečok
(stavebníctvo); kovové stĺpy; kovové stropy; kovové
podlahy; kovové obklady pre stavebníctvo; kovové
škridly; kovové brány; kovové výplne dverí;
kovové stropné nosníky; kovové nosníky; kovové
prefabrikované nástupištia; kovové spojky na potrubia;
kovové dverové prahy; kovové konštrukcie prenosných
skleníkov; kovové strechy; kovové potrubia; kovové
okenné krídla; objímky, prstence; kovové voliéry
(stavebné konštrukcie); oceľové stavebné konštrukcie;
kovové armatúry na potrubia na stlačený vzduch;
kovové vystužovacie materiály na potrubia; kovové
vystužovacie materiály pre stavebníctvo; kovové
umelecké diela; kovové sudy (barely); kovové sudy;
kovový stavebný materiál; kovová dlažba chodníkov;
kovové držadlá, kľučky; kovové okenné rámy;
kovové skleníkové rámy; kovové rošty; kovové kryty
komínov; kovové obkladačky pre stavebníctvo; kovové
podlahové dlažby; kovové nosné konštrukcie stavieb;
kovové zárubne; kovové komínové striešky; kovové
odkvapové žľaby; kovové klapky drenážnych rúrok;
kovové priečky; kovové stavebné konštrukcie; kovové
rímsy; kovové ozdobné lišty (rímsy); kovové rohové
lišty; kovové okná; kované dverové súčasti; kovové
poklopy; kovové strešné krytiny; kovové schodišťové
stupne; kovové odkvapové rúry; kovové rebríky;
mobilné kovové schody na nástup alebo výstup
cestujúcich; kovové prípojky a odbočky na potrubia;
kovové ploty; kovové vývesné štíty; kovové podpery;
kovanie na nábytok; kovové stavebné panely; kovové
zásteny ku kozubom; kovové komíny; kovové komínové
rúry; kovové potrubia ventilačných a klimatizačných
zariadení; kovové potrubné odbočky; kovové altánky
(stavebné konštrukcie); kovové obkladačky; kovové
dlaždice; kovové dlaždice pre stavebníctvo; kovové
schodíky; kovové strechy so zabudovanými solárnymi
článkami; kovové balustrády (stĺpikové zábradlia);
kovové plášte pre stavebníctvo; kovové skladacie
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dvere; kovové výlisky pre stavebníctvo; kovové
kozubové rímsy.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); antikorózne
úpravy; stavba a opravy skladov; izolovanie stavieb;
murárske práce; klampiarstvo a inštalatérstvo;
nitovanie; montovanie lešení; murovanie, murárske
práce; šmirgľovanie; výstavba obchodov a obchodných
stánkov.
40 - Obrusovanie; opracovávanie dreva; pokovovanie;
kováčstvo; obrábanie kovov; zváranie.

(540) Riinwa
(550) slovná
(731) EUCOS SK s.r.o., Kováčska 38, Medzev, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

831-2022
20.4.2022
30
NCL (11)
30 - Jemné pečivárske výrobky; slané trvanlivé pečivo;
pikantné trvanlivé pečivo; krekery.

(540) CARR'S
(550) slovná
(731) United Biscuits (UK) Limited, Building 3, Chiswick Park,
566 Chiswick High Road, W45 YA Chiswick, London, GB;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava-Petržalka, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)
(540)

832-2022
20.4.2022
45
NCL (11)
45 - Pohrebné služby; kremácia; pohrebné obrady;
vedenie pohrebných obradov.

(550) obrazová
(731) MEDIA REPORT s. r. o., Rázusova 2675/9, Poprad, SK;
(740) Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.,
Bratislava-Ružinov, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)
(540)

833-2022
21.4.2022
43
NCL (11)
43 - Stravovacie služby.

Samo Nebo

(550) slovná
(731) Samo Nebo s. r. o., Východná 616/14, Cífer, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

(540)

834-2022
20.4.2022
20, 24, 28, 35
NCL (11)
20 - Vankúše; rozkladacie ležadlá; taburetky.
24 - Cestovné deky; prikrývky; obliečky na vankúše;
piknikové deky.
28 - Hračkárske stany.
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými
v triede 20, 24 a 28 tohto zoznamu; Veľkoobchodné
služby s tovarmi uvedenými v triede 20, 24 a 28 tohto
zoznamu.

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

obrazová
biela, hnedá
L'FABRICA, s.r.o., Bratislavská 31, Žilina, SK;
MG LEGAL s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;

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

836-2022
20.4.2022
20, 24, 37
NCL (11)
20 - Drevené kostry postelí; nábytok; stoličky; chaise
longue (typ čalúneného kresla); hlavové opierky (časti
nábytku); kreslá; servírovacie stolíky; divány; postele;
drevené časti nábytku; nekovové kolieska na nábytok;
sofy; pohovky; rozkladacie ležadlá; podstavce, kostry,
stojany na počítače; pojazdné servírovacie stolíky;
taburetky; vozíky (nábytok); nohy na nábytok; nožičky
na nábytok.
24 - Čalúnnické textílie; tkaniny; textílie; čalúnnické
espartové textílie.
37 - Údržba nábytku; čalúnnické opravy; čalúnenie
nábytku; montovanie nábytku.

(540)
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5 - Výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; minerálne
vody na lekárske použitie; oleje na lekárske
použitie; posilňujúce prípravky (toniká); diétne
potraviny na lekárske použitie; biologické prípravky
na lekárske použitie; diétne nápoje na lekárske
použitie; liečivé nápoje; biologické prípravky na
zverolekárske použitie; potravinové alebo krmivové
prípravky so stopovými prvkami; minerálne výživové
doplnky; výživové doplnky; výživové doplnky pre
zvieratá; bielkovinové výživové doplnky; výživové
doplnky z obilných klíčkov; výživové doplnky
z kvasníc; enzýmové výživové doplnky; glukózové
výživové doplnky; lecitínové výživové doplnky;
alginátové výživové doplnky; kazeínové výživové
doplnky; proteínové výživové doplnky; proteínové
výživové doplnky pre zvieratá; rastlinné výťažky na
farmaceutické použitie; fytoterapeutické prípravky
na lekárske použitie; bylinkové výťažky na lekárske
použitie; výživové prípravky s liečivými účinkami na
terapeutické a lekárske použitie; výživové doplnky
s kozmetickými účinkami; výživové doplnky zo
srvátkových bielkovín; výživové doplnky s pivovarskými
kvasnicami; protizápalové prípravky.
29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie
a zelenina; mlieko, syry, maslo, jogurty a iné mliečne
výrobky; potravinársky olej z hroznových jadier.
30 - Chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; kakao;
náhradky kakaa; múka a obilninové výrobky; omáčky
a iné chuťové prísady; cestoviny a rezance; smotanové
zmrzliny, sorbety a ostatné zmrzliny; koreniny, korenie.
31 - Krmivo a nápoje pre zvieratá.
32 - Minerálne a sýtené vody; nealkoholické nápoje;
ovocné nápoje a ovocné džúsy; prípravky na
výrobu nealkoholických nápojov; príchute na výrobu
nealkoholických nápojov; vody (nápoje); mušty;
limonády; izotonické nápoje; nealkoholické nápoje
s aloou pravou; energetické nápoje.
35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia
a obchodná administratíva; reklama; pomoc pri riadení
obchodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní
a riadení obchodnej činnosti; poradenské služby pri
riadení obchodnej činnosti; marketing; obchodné
sprostredkovateľské služby; maloobchodné služby
s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5, 29, 30, 31 a 32
tohto zoznamu; online maloobchodné služby s tovarmi
uvedenými v triedach 3, 5, 29, 30, 31 a 32 tohto
zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými
v v triedach 3, 5, 29, 30, 31 a 32 tohto zoznamu.

(540) VÁĽANDOM
(550) slovná
(731) Mišura Ernest, Ing., Trieda SNP 1534/28, Banská
Bystrica, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

837-2022
21.4.2022
3, 5, 29, 30, 31, 32, 35
NCL (11)
3 - Oleje na kozmetické použitie; oleje na toaletné
použitie.
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(550) obrazová
(591) čierna, červená

(731) SLOVAK WINE, s. r. o., Kamenná 712/14, Žitavany, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská
Bystrica 1, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

(540)

840-2022
20.4.2022
41
NCL (11)
41 - Príprava, vedenie a režírovanie slávnostných
podujatí spojených s udeľovaním spoločenských
ocenení;
príprava,
organizovanie
ceremónií
s udeľovaním cien.

(550) obrazová
(591) tmavomodrá CMYK 94-67-37-32, bledomodrá CMYK
94-38-5-1, červená CMYK 2-96-91-0
(731) Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava,
SK;
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

841-2022
20.4.2022
29, 30, 31, 32, 33, 40
NCL (11)
29 - Bielkoviny na prípravu jedál; výťažky z rias
na potravinárske použitie; želatína; pokrmové tuky;
sardely (neživé); arašidové maslo; maslo; konzumné
kakaové maslo; kokosové maslo; maslové krémy;
vaječný bielok; krvavé jaternice; vývary (bujóny);
prípravky na vývary (bujóny); kaviár; konzervované
ovocie; údeniny; zemiakové lupienky; zemiakové
hranolčeky; kyslá kapusta; sušený kokos; potravinársky
repkový olej; koncentrované vývary; džemy; mrazené
ovocie; polievky; sušené hrozienka; nakladané uhorky;
konzervovaná zelenina; varená zelenina; sušená
zelenina; potravinárske oleje; smotana (mliečne
výrobky); syry; kandizované ovocie; krokety; kôrovce
(neživé); datle; mlieko; raky (neživé); rybie plátky
(filé); syridlá; dusené ovocie; nátierky z ovocného
želé; ovocná dreň; mäso; ryby (neživé); potravinárska
želatína; huspenina; divina; ďumbierový džem
(zázvorový); konzervované sójové bôby (potraviny);
tukové substancie na výrobu pokrmových tukov;
tukové nátierky na chlieb; slede (neživé); homáre
(neživé); potravinársky kukuričný olej; potravinársky
olej z palmových orechov; potravinársky sezamový
olej; ustrice (neživé); potravinárska želatína z rýb;
šunka; žĺtok; jogurt; prípravky na zeleninové polievky;
zeleninové šťavy na prípravu jedál; mäsové výťažky;
kefír (mliečny nápoj); kumys (mliečny nápoj);
mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka);
srvátka; mliečne výrobky; langusty (neživé); slanina;
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konzervovaná šošovica; margarín; marmelády; špik
(potraviny); mušle (neživé); mušle (slávka jedlá)
(neživé); potravinársky palmový olej; spracované
škrupinové ovocie; vajcia; sušené vajcia; pečeňová
paštéta; konzervovaná cibuľa; konzervované olivy;
potravinársky olivový olej; potravinársky kostný
olej; pektín na prípravu jedál; nakladaná zelenina;
konzervovaný hrach; klobásy, salámy, párky; solené
potraviny; prípravky na výrobu polievok; paradajkový
pretlak; zeleninové šaláty; bravčová masť; ovocné
šaláty; sardinky (neživé); lososy (neživé); konzumný loj;
tuniaky (neživé); paradajková šťava na prípravu jedál;
potravinársky slnečnicový olej; držky; konzervované
hľuzovky; hydina (mäso); ovocné šupky; algináty
na prípravu jedál; mleté mandle; spracované
arašidy; konzervované šampiňóny; kokosový tuk;
potravinársky kokosový olej; konzervovaná fazuľa;
pečeň; potraviny z rýb; plátky sušeného ovocia; mušle
jedlé (neživé); ovocie naložené v alkohole; spracovaný
peľ (potravina); garnáty (neživé); konzervované ryby;
konzervované mäso; morské raky (neživé); slimačie
vajcia (konzumné); tofu; šľahačka; bravčové mäso;
vtáčie hniezda (tradičná špecialita juhovýchodnej
Ázie); konzervy s rybami; rybia múčka (potraviny);
konzervy s ovocím; mäsové konzervy; zemiakové
placky; ryby v slanom náleve; holotúrie (morské
živočíchy) (neživé); chryzalídy (kukly motýľa priadky
morušovej) (potraviny); konzervy so zeleninou; párky
v cestíčku; zemiakové vločky; jablkový kompót;
brusnicový kompót; tahini (nátierka zo sezamových
jadier); hummus (cícerová kaša); konzervované
morské riasy; ovocné chuťovky; tvaroh; kimchi
(jedlo z kvasenej zeleniny); sójové mlieko; mliečne
koktaily; konzervovaná paprika; lúpané slnečnicové
semená; rybacia pena; vtáčie mlieko (nealkoholické);
zeleninová pena; rybie ikry (potraviny); lúpané
semená; aloa pravá (potraviny); konzervovaný cesnak;
mlieko obohatené bielkovinami; potravinársky ľanový
olej; nízkotučné zemiakové lupienky; nízkotučné
zemiakové hranolčeky; lecitín na prípravu jedál;
mliečne fermenty na prípravu jedál; kompóty;
kondenzované sladené mlieko; „smetana“ (ruská
kyslá smotana); tepelne upravené fermentované
mlieko; kyslé mlieko; paradajková pasta; pasta
z tekvicovej dužiny; baklažánová pasta; arašidové
mlieko na prípravu jedál; mandľové mlieko na
prípravu jedál; ryžové mlieko (náhradka mlieka);
konzervované artičoky; ovocné aranžmány na priamu
konzumáciu; sušené mlieko; yakitori (japonský kurací
špíz); bulgogi (kórejské jedlo z hovädzieho mäsa);
kandizované orechy; ochutené orechy; spracované
lieskové orechy; konzervované bobuľové ovocie;
guakamola (avokádová nátierka); vyprážané cibuľové
krúžky; falafel (tradičné arabské jedlo); citrónová
šťava na prípravu jedál; mrazom sušené mäso;
ovsené mlieko; rastlinná smotana; mrazom sušená
zelenina; potravinársky extra panenský olivový olej;
jedlé mravčie larvy (spracované); jedlý hmyz (neživý);
spracovaná sladká kukurica; orechové nátierky;
zemiakové knedle; párky na prípravu hotdogov; párky
v kukuričnom cestíčku (corn dogs); potravinársky

sójový olej; náhradky mlieka; mandľové mlieko;
arašidové mlieko; kokosové mlieko; kokosové mlieko
na prípravu jedál; nápoje z kokosového mlieka; ryžové
mlieko na prípravu jedál; nápoje z mandľového
mlieka; nápoje z arašidového mlieka; črevá na klobásy
(prírodné alebo umelé); solená a sušená treska
"klipfish"; vyprážané syrové guľôčky (syr cotagge);
lisovaná ovocná pasta; yuba (zo sójových bôbov);
sójové rezne; rezne z tofu; hotové jedlá typu "tajine";
spracovaná zelenina; spracované ovocie; jaternice;
omelety; kapustové rolky plnené mäsom; zeleninové
koncentráty na prípravu jedál; ovocné koncentráty
na prípravu jedál; zeleninové nátierky; agar-agar na
prípravu jedál; mäkkýše (neživé); čerstvé prírodné syry
(quark); čerstvé prírodné syry (cottage); kyslomliečne
nápoje; sušené jedlé kvety; kandizovaný ďumbier;
konzervovaný ďumbier; nakladaný ďumbier; polievky
z bobuľového ovocia; ovocné poháre so šľahačkou
a bobuľovým ovocím; zeleninové jedlá pre batoľatá;
verjus (mušt z nezrelého hrozna) na prípravu jedál.
30 - Riasy (chuťové prísady); cestoviny; mandľové
cesto; aníz (semená); badián; cukrovinky na zdobenie
vianočných stromčekov; bylinkové čaje (nie na lekárske
použitie); kávové príchute; aromatické prípravky
do potravín; koreniny; nekysnutý chlieb; soľ na
konzervovanie potravín; sucháre; sušienky, keksy;
sladové sušienky; mätové cukríky; cukríky; oblátky;
sladké žemle; kakao; káva; nepražená káva; rastlinné
prípravky (kávové náhradky); zákusky, koláče; škorica
(korenina); kapary; karamelky (cukríky); karí (korenie);
prípravky z obilnín; žuvačky; cigória (kávová náhradka);
čaj; čokoláda; marcipán; klinčeky (korenie); chuťové
prísady; cukrovinky; cukrárske výrobky; kukuričné
vločky; kukuričné pukance; stužovače šľahačky;
smotanové zmrzliny; palacinky; príchute do potravín
(okrem éterických esencií a esenciálnych olejov);
kuchynská soľ; zahusťovacie prípravky na varenie;
kurkuma (potravina); prírodné sladidlá; korenie;
perníky, medovníky; nové korenie; múka; fazuľová
múka; kukuričná múka; horčicová múčka; jačmenná
múka; sójová múka; pšeničná múka (výražková); škrob
(potraviny); droždie do cesta; fondán (cukrovinky);
keksy, zákusky; cukor; cukrárske aromatické prísady
(okrem esenciálnych olejov); prášok do pečiva;
cestá na koláče; mletý ďumbier (korenie); prísady
do zmrzlín (spojivá); ľad (prírodný alebo umelý);
ľad do nápojov; glukóza na prípravu jedál; glutén
(potraviny); krúpy (potraviny); ocot; kečup; mliečne
kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne
čokoládové nápoje; kvások; droždie; spojivá do
údenín; mandľové pusinky (jemné pečivo); makaróny;
mletá kukurica; pražená kukurica; chlieb; maltóza;
melasa; melasový sirup; cukrárenská mäta; med;
lúpaný jačmeň; horčica; muškátové orechy; rezance;
plnené koláče; mletý jačmeň; sendviče; pastilky
(cukrovinky); jemné pečivárske výrobky; sušienky;
pečivo (rožky); paprika (koreniny); pizza; čierne
korenie; zemiaková múčka (potraviny); pudingy;
pralinky; ravioly; sladké drievko (cukrovinky); ryža;
šafran (korenie); ságo; omáčky (chuťové prísady);
zelerová soľ; pšeničná krupica; šerbety (zmrzlinové
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nápoje); špagety; tapioka; tapioková múka; torty;
vanilkové príchute; vanilín (vanilková náhradka); zvitky
(cestoviny); pečivo s mäsovou náplňou; paštéty
zapekané v ceste; prípravky na zjemňovanie mäsa
na domáce použitie; zmrzliny; prášky na výrobu
zmrzlín; mandľové cukrovinky; arašidové cukrovinky;
potravinárske príchute okrem esenciálnych olejov;
aromatické prísady do nápojov (okrem esenciálnych
olejov); mletý ovos; lúpaný ovos; ovsené potraviny;
ovsené vločky; ovsený výražok (múka); tyčinky
so sladkým drievkom (cukrovinky); pivný ocot;
kávové nápoje; kakaové nápoje; čokoládové nápoje;
kávové náhradky; kandis (na povrch cukroviniek);
obilninové vločky; marináda (chuťové prísady); kuskus;
sladové výťažky (potraviny); slad (potraviny); propolis;
pikantné zeleninové omáčky (chuťové prísady);
včelia kašička; morská voda na prípravu jedál;
suši; paradajková omáčka; majonézy; slané pečivo
(krekery); anglický krém; ovocné želé (cukrovinky);
müsli; ryžové koláče; sójová omáčka; mrazené jogurty
(mrazené potraviny); chutneys (koreniny); jarné
závitky (ázijské predjedlo); tacos (mexické jedlo);
kukuričné placky (tortilly); ľadový čaj; čajové nápoje;
zálievky na šaláty; strúhanka; tabbouleh (libanonský
šalát); chalva; quiches (slaný koláč); mäsové šťavy;
pasta zo sójových bôbov (chuťové prísady); obilninové
chuťovky; ryžové chuťovky; instantná kukuričná kaša
(s vodou alebo s mliekom); kukuričná krupica;
práškové droždie; sóda bikarbóna na prípravu jedál;
konzervované záhradné bylinky (chuťové prísady);
jedlá z rezancov; polevy na koláče; čokoládové
peny; penové cukrovinky; ovocné omáčky; marinády;
syrové sendviče (cheeseburgers); pesto (bazalková
omáčka); polevy na šunku; ľanové semená na prípravu
jedál (koreniny); obilné klíčky (potraviny); cereálne
tyčinky s vysokým obsahom proteínov; vínny kameň
na prípravu jedál; gluténové prísady na kuchárske
použitie; omáčky na cestoviny; cereálne tyčinky;
palmový cukor; cestá na jedlá; kvety a listy rastlín
(náhradky čaju); cestá na zákusky; peľmene (ruské
mäsové knedličky); čokoládové cukrárske ozdoby;
cukrovinkové cukrárske ozdoby; orechy v čokoláde;
mliečna ryžová kaša; mleté orechy; posekaný cesnak
(chuťové prísady); baozi (čínske parené buchty); ryžové
cesto na prípravu jedál; jiaaozi (čínske pirohy); ramen
(japonské rezancové jedlá); okonomiyaki (japonské
obložené placky); zmesi na prípravu okonomiyaki
(japonské obložené placky); burritos (mexické plnené
placky); gimbap (kórejské ryžové jedlo); jedlý papier;
jedlý ryžový papier; čokoládové nátierky; čokoládovoorieškové nátierky; knedle; agávový sirup (prírodné
sladidlo); polevy na zákusky s vysokým leskom;
mrazom sušené ryžové jedlá; mrazom sušené
cestovinové jedlá; harmančekové nápoje; mliečny
karamel (dulce de leche); ryža zmiešaná so zeleninou
a hovädzím mäsom (bibimbap); onigiri (japonské
ryžové jedlo); instantná ryža; hotdogy (teplé párky
v rožku); ľadové kocky (konzumné); spracované
semená používané ako koreniny; sezamové semená
(koreniny); zelenina v štipľavom náleve; spracovaná
quinoa; predvarená celozrnná pšenica (bulgur);

spracovaná pohánka; pohánková múka; brusnicová
omáčka (chuťové prísady); jablková omáčka (chuťové
prísady); krutóny; chlebové placky zo zemiakmi
(lomper); ovocné cukrovinky; ryžové krekry; placky
z kimči; kórejský dezert "patbingsu"; cukríky na
osvieženie dychu; žuvačky na osvieženie dychu;
japonské rezance "udon"; japonské rezance "soba";
bezlepkový chlieb; čajové nápoje s mliekom;
zemiakové lupienky s čokoládovou polevou; bylinkové
čaje; čajové náhradky; čokoláda s likérom; náhradky
kakaa; pivovarské kvasnice; kombucha; dánske pečivo;
talianske zemiakové halušky (gnocchi); ochutené želé
kryštály na výrobu želé cukroviniek; kryštalizovaná
citrónová šťava (chuťové prísady); spracované
tekvicové semená (koreniny); spracované konopné
semená (koreniny); spracovaná špalda; cestovinové
jedlá pre batoľatá.
31 - Citrusové ovocie; nespracované riasy (potraviny
alebo krmivo); nespracované škrupinové ovocie;
zvieratá chované v zverincoch; živé zvieratá; krmivo
pre zvieratá; stromy; vianočné stromčeky; kmene
stromov; kríky; OVOS; čerstvé bobuľové ovocie;
soľ pre dobytok; čerstvá cvikla; otruby; nespílené
drevo; drevené triesky na výrobu drevotriesky; drevo
neočistené od kôry; nečistené kakaové bôby; cukrová
trstina; nečistené plody rohovníka (svätojánsky
chlieb); nespracované obilie; čerstvé šampiňóny;
šampiňónové podhubie na rozmnožovanie; pokrutiny;
čerstvé gaštany; vápno (krmivo pre zvieratá);
čakankové hľuzy; čakanka; psie sucháre; čerstvé
citróny; škrupiny kakaových orechov; kokosové orechy;
krmivo pre vtáky; repkové výlisky; čerstvé uhorky;
chmeľové šišky; otrubová kŕmna zmes pre zvieratá;
kopra; mäkkýše (živé); čerstvá zelenina; čerstvá tekvica
veľkoplodá; vence zo živých kvetov; násadové vajcia
(na liahnutie); slama na mulčovanie (materiál na
prikrytie pôdy); zvyšky z destilácie (krmivo pre
zvieratá); mláto; úžitkové domáce zvieratá; prípravky
na výkrm zvierat; ryžová múka (krmivo); čerstvá fazuľa;
živé kvety; sušené kvety (na dekoráciu); peľ (surovina);
seno; posilňujúce prípravky pre zvieratá; suché krmivo;
krmivo pre dobytok; krmivo pre rožný statok; pšenica;
čerstvé ovocie; prírodné trávniky; borievky (plody);
klíčky semien na botanické použitie; zrno (obilie); zrno
(krmivo pre zvieratá); zrno (osivo); semená na siatie;
krúpy pre hydinu; čerstvé záhradné bylinky; rastliny;
sadenice; chmeľ; kolové orechy; čerstvý hlávkový šalát;
čerstvá šošovica; droždie do krmív; surový korok;
ľanová múčka (suché krmivo); podstielky pre zvieratá;
rašelina (podstielka); kukurica; kukuričné výlisky pre
dobytok; slad na výrobu piva a liehovín; matoliny
(výlisky ovocia); čerstvé lieskové orechy; šrot pre
zvieratá; ikry; vajíčka priadky morušovej; kvetinové
cibule; kvetinové hľuzy; čerstvá cibuľa; čerstvé olivy;
pomaranče; jačmeň; žihľava; sépiové kosti pre vtákov;
slama (podstielka); slama (krmivo); palmové listy;
palmy; kŕmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat;
živé ryby; vinič (rastlina); borovicové šišky; paprika
(rastlina); sušené rastliny na dekoráciu; čerstvý pór;
čerstvý hrach; čerstvé zemiaky; prípravky pre nosnice;
jadrové krmivo; konzumné korene; čerstvé hrozno;
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rebarbora; ružové kríky; raž; priadka morušová;
nespracovaný konzumný sezam; čerstvé hľuzovky;
zvyšky po výrobe vína; živá hydina; algarovila (krmivo);
mandle (ovocie); čerstvé arašidy; mleté arašidy pre
zvieratá; arašidové výlisky pre zvieratá; vedľajšie
produkty spracovania obilnín (krmivo pre zvieratá);
vylisovaná cukrová trstina (surovina); živé rybárske
návnady; raky (živé); kôrovce (živé); homáre (živé);
mušle (slávka jedlá) (živé); ustrice (živé); krmivo
pre zvieratá chované v domácnosti; surová kôra;
langusty (živé); jedlé predmety na žuvanie pre
zvieratá; nápoje pre zvieratá chované v domácnosti;
rybia múčka na kŕmenie zvierat; nespracovaná ryža;
holotúrie (morské živočíchy) (živé); pieskovaný papier
pre domáce zvieratá (podstielka); aromatizovaný
piesok pre domáce zvieratá (podstielka); aloa pravá
(rastlina); čerstvý špenát; ľanové semená (krmivo
pre zvieratá); ľanová múčka (krmivo pre zvieratá);
obilné klíčky (krmivo pre zvieratá); čerstvé artičoky;
slede (živé); lososy (živé); sardinky (živé); tuniaky
(živé); čerstvý cesnak; čerstvá tekvica kríčková;
nespracované konzumné ľanové semená; ovocné
aranžmány, nie na priamu konzumáciu; sardely
(živé); jedlý hmyz (živý); nespracované klasy sladkej
kukurice (lúpané alebo nelúpané); nespracovaná
quinoa; nespracovaná pohánka; japonské kapry (živé);
mrazom sušené rybárske návnady; čerstvé jedlé
kvety; čerstvý ďumbier; čerstvé sójové bôby; konope
(rastlina); nespracované konope; brezové metličky do
sauny; nespracované tekvicové semená; nespracované
konopné semená; nespracovaná špalda; kocúrnik
obyčajný; nespracovaná malozrnná špalda; piesok do
toaliet pre zvieratá chované v domácnosti.
32 - Nealkoholické ovocné výťažky; pivo; ďumbierové
pivo (zázvorové); sladové pivo; pivná mladinka;
nealkoholické ovocné nápoje; srvátkové nápoje;
prípravky na výrobu nealkoholických nápojov;
príchute na výrobu nealkoholických nápojov; ovocné
džúsy; sirupy na výrobu nápojov; vody (nápoje);
prípravky na výrobu sýtenej vody; lítiová voda;
minerálne vody (nápoje); sódová voda (sifón);
stolové vody; mušty; limonády; chmeľové výťažky
na výrobu piva; zeleninové džúsy (nápoje); sirupy
na výrobu limonád; sladina (výluh sladu); hroznový
mušt (nekvasený); orgeada (nealkoholický nápoj);
sóda; šerbety (nápoje); paradajkový džús (nápoj);
nealkoholické nápoje; tablety na prípravu šumivých
nápojov; prášky na prípravu šumivých nápojov; sýtené
vody; sarsaparila (nealkoholický nápoj); nealkoholické
aperitívy; nealkoholické koktaily; ovocné nektáre;
izotonické nápoje; nealkoholický jablkový mušt;
kvas (nealkoholický nápoj); medové nealkoholické
nápoje; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje;
nealkoholické nápoje s aloou pravou; 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;
nealkoholické nápoje; jačmenné pivo; energetické
nápoje; nealkoholické nápoje zo sušeného ovocia;

ochutené pivo; suché škrobové zmesi na prípravu
nápojov.
33 - Mätový likér; alkoholické výťažky z ovocia;
horké likéry; anízový likér; anízovka; aperitívy; arak;
destilované nápoje; jablčné mušty (alkoholické);
koktaily; curaçao (pomarančový likér); digestíva (likéry
a liehoviny); víno; džin; likéry; medovina; griotka;
liehoviny; brandy, vínovica; vodnár (matolinové víno);
hruškový mušt (alkoholický); saké; whisky; liehové
esencie; alkoholové extrakty (tinktúry); alkoholické
nápoje okrem piva; alkoholické nápoje s ovocím;
alkoholické nápoje z ryže; rum; vodka; vopred
pripravené miešané alkoholické nápoje (nie s pivom);
alkoholické nápoje z cukrovej trstiny (nira); obilninové
destilované alkoholické nápoje; nápoje z vína.
40 - Obrusovanie; spracovanie kinematografických
filmov; čistenie vzduchu; magnetizácia; apretovanie
textílií; úprava papiera (apretovanie); postriebrovanie,
pokovovanie
striebrom;
bielenie
tkanín;
opracovávanie dreva; lemovanie alebo obšívanie
tkanín; spájkovanie; dámske krajčírstvo, šitie;
kadmiovanie; kalandrovanie tkanín; vypaľovanie
keramiky; farbenie obuvi; chrómovanie; pokovovanie;
farbenie kože; spracovanie kožušín; strihanie látok
(strihová služba); tlačenie vzorov; vyvolávanie
fotografických filmov; pozlacovanie; úprava vody;
elektrolytické pokovovanie; cínovanie, pokovovanie
cínom; zákazkové spracovanie kožušín; kováčstvo;
protimoľová úprava kožušín; frézovanie; lisovanie
ovocia; údenie potravín; galvanizácia, elektrolytické
pokovovanie; rytie, gravírovanie; vodovzdorná úprava
textilu; ohňovzdorná úprava tkanín; ohňovzdorná
úprava textilu; nekrčivá úprava šatstva; spracovanie
vlny; laminovanie; mletie; obrábanie kovov; kalenie
kovov; mlynárstvo; poniklovanie; súkanie; garbiarstvo;
leštenie trením; knihárstvo; hobľovanie; sedlárska
výroba; pílenie; krajčírstvo; garbiarstvo; preparovanie
živočíchov; čistiarne a farbiarne (služby); farbenie
textílií; úprava textílií; úprava tkanín; protimoľová
úprava textílií; farbenie tkanín; spracovanie papiera;
fúkanie skla; vyšívanie; spracovanie kože; tónovanie
skla povrchovým náterom; konzervovanie potravín
a nápojov; stínanie, pílenie a kálanie dreva; recyklácia
odpadu; úprava textilu proti zrážaniu; leštenie kožušín;
satinovanie kožušín; farbenie kožušín; odstraňovanie
pachov z ovzdušia; osviežovanie vzduchu; zostavovanie
tovarov na objednávku (pre tretie osoby); rámovanie
obrazov; pozlacovanie, pokovovanie zlatom; kreslenie,
rytie laserom; informácie o úprave a spracovaní
materiálov; leštenie optického skla; fototlač; hĺbkotlač
(fotografické leptanie); spracovanie ropy; prešívanie
(stehovanie) textílií; rafinácia ropy; porážka zvierat
na bitúnku; konečná úprava povrchov (mechanická
alebo chemická); spracovanie odpadu (transformácia);
úpravy a prešívanie oblečenia; kotlárstvo; odlievanie
kovov; vulkanizácia (úprava materiálov); služby
zubných laborantov; výroba energie; prenájom
elektrických
generátorov;
likvidácia
odpadu;
spaľovanie odpadu; oddeľovanie farieb; zhotovovanie
kópií kľúčov; dekontaminácia nebezpečných odpadov;
litografia (kameňotlač); tlač, tlačenie; prenájom

(540)
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pletacích strojov; ofsetová tlač; fotosadzba; sieťotlač,
serigrafia; triedenie odpadu a recyklovateľného
materiálu (transformácia); zmrazovanie potravín;
prenájom klimatizačných zariadení; prenájom
vykurovacích zariadení; valchovanie; kryokonzervácia;
tryskové pieskovanie; prenájom vykurovacích kotlov;
zhodnocovanie odpadu; zváranie; tónovanie okien
automobilov; trojrozmerná (3D) tlač na objednávku;
varenie piva pre tretie osoby; pečenie chleba na
objednávku; pasterizácia jedál a nápojov; výroba
vín pre tretie osoby; poradenstvo v oblasti výroby
vína; výroba lodí na objednávku; výroba jácht na
objednávku; destilovanie; prenájom priemyselných
robotov na použitie vo výrobnom procese;
montovanie lietadiel na objednávku; stolárske práce
(zhotovovanie drevených výrobkov na objednávku);
výroba syrov (zrenie, vyzrievanie a starnutie syrov);
drvenie betónu; ožarovanie potravín; prenájom
batérií.

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

obrazová
čierna, žltá
Fajne s. r. o., Štúrova 787/1, Košice-Staré Mesto, SK;
JUDr. Roman Frnčo, advokátka, Košice-Nad Jazerom,
SK;

(210)
(220)
(511)
(511)
(540)

849-2022
21.4.2022
36
NCL (11)
36 - Realitné kancelárie.

(550) obrazová
(591) čierna, biela, žltá
(731) REAL AUCTION, spol. s r.o., Kmeťkova 25, Nitra, SK;
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(210)
(220)
(511)
(511)

851-2022
22.4.2022
35, 44
NCL (11)
35 - Účtovníctvo; vedenie účtovných kníh;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prieskum
trhu; reklama; televízna reklama; marketingový
prieskum; príprava miezd a výplatných listín;
subdodávateľské
služby
(obchodné
služby);
marketing; maloobchodné služby s farmaceutickými,
zverolekárskymi
a
hygienickými
prípravkami
a so zdravotníckymi potrebami; maloobchodné
a veľkoobchodné služby s kozmetickými a toaletnými
prípravkami; maloobchodné a veľkoobchodné
služby s kozmetickými a toaletnými prípravkami
prostredníctvom internetu; online poskytovanie
obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov
tovarov a služieb.
44 - Salóny krásy; zdravotné strediská (služby);
kadernícke salóny; zdravotnícka starostlivosť; masáže;
fyzioterapia; zubné lekárstvo; manikúra; depilácia
voskom; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí;
aromaterapeutické služby; terapeutické služby.

(540) Birada
(550) slovná
(731) Barbora Barátová, Kadnárova 2512/17, BratislavaRača, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

(540)

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

852-2022
22.4.2022
35
NCL (11)
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 a veľkoobchodné služby
s regálmi a policami, stojanmi (nábytkom), skrinkami
na topánky, policami na topánky, kovovými
truhlicami, nekovovými truhlicami, skladovacími
debnami (nábytkom), kvetináčmi, drevenými
obkladmi, veternými zariadeniami na plašenie vtákov,
odpadkovými košmi.

obrazová
zelená, sivá, hnedá, biela
BERSICOMP s.r.o., Bartošovce 200, Bardejov, SK;
Law & Tech s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;

(210) 854-2022
(220) 22.4.2022
(511) 43
NCL (11)
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(511) 43 - Stravovacie služby; reštauračné (stravovacie)
služby; catering; poskytovanie jedla a nápojov
v reštauráciách a baroch; podávanie jedla a nápojov
v reštauráciách a baroch; informačné služby,
poradenské a rezervačné služby týkajúce sa
poskytovania jedál a nápojov.
(540)

(550) obrazová
(591) červená, sivá, biela
(731) Roxy Catering Group, s. r. o., Miletičova 5/B, BratislavaRužinov, SK;
(740) Law & Tech s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

855-2022
24.4.2022
16, 25, 41
NCL (11)
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu
alebo lepenky; ceruzky; brožúry; katalógy; písacie
potreby; fotografie; kancelárske potreby okrem
nábytku; pohľadnice; tlačoviny; perá (kancelárske
potreby); kalendáre; papierové alebo lepenkové
pútače; samolepky (papiernický tovar); letáky.
25 - Čiapky; košele; odevy, obuv, pokrývky hlavy;
nohavice; vrchné ošatenie; vesty; nepremokavé odevy;
športové tričká, dresy; bundy; tričká.
41 - Drezúra zvierat; vzdelávanie; školenia; produkcia
filmov (nie reklamných); organizovanie športových
súťaží; praktický výcvik (ukážky); organizovanie
a vedenie seminárov; fotografické reportáže;
fotografovanie; nahrávanie videopások; tvorba
videozáznamov na podujatiach

(540)

(540)

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

obrazová
sivá, oranžová, čierna
Pellegrini Ivana, Dolná Mičiná 90, Banská Bystrica, SK;
JUDr. Ingrid Maruniaková, Hviezdoslavov, SK;

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

856-2022
25.4.2022
16, 20, 24, 25, 26, 35, 36, 39, 41, 9, 42
NCL (11)
16 - Fotografie (tlačoviny); brožúry; mapy; tlačené
publikácie.
20 - Plastové alebo gumové nášivky na odevy.
24 - Textilné nášivky na odevy.
25 - Tričká; športové tričká, dresy; gamaše (doplnky
obuvi); čelenky (oblečenie); šilty (pokrývky hlavy);
tvárové rúška (odevy), nie na lekárske alebo hygienické
použitie.
26 - Odznaky na odevy, nie z drahých kovov.
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby.
36 - Organizovanie dobročinných zbierok;
organizovanie peňažných zbierok.
39 - Sprevádzanie turistov; turistické prehliadky
(doprava);
organizovanie
turistickej
dopravy;
sprostredkovanie dopravy; informácie o možnostiach
dopravy; sprostredkovanie osobnej dopravy pomocou
online aplikácií pre tretie osoby.
41 - Vzdelávanie; koučovanie (školenie); turistické
prehliadky so sprievodcom; online poskytovanie
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania);
fotografické reportáže; organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie športových
súťaží; organizovanie horolezeckých túr so
sprievodcom; organizovanie a vedenie športových
podujatí; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba
rozhlasových a televíznych programov; tvorba
videozáznamov na podujatiach; tvorba digitálnych
nahrávok (podcastov).
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9 - Elektronické publikácie (sťahovateľné);
sťahovateľné počítačové programy; počítačové
softvérové aplikácie (sťahovateľné).
42 - Tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie
počítačového
softvéru;
online
poskytovanie
zemepisných máp (bez možnosti stiahnutia).

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

obrazová
biela, zlatá
Duchovič Slavomír, Kolačno 297, Partizánske, SK;
Mgr. Kristína Kováčová, advokátka, Malé Uherce, SK;

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

863-2022
25.4.2022
30, 35
NCL (11)
30 - Čaj.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s čajom.

(540)

(550) obrazová
(591) čierna, biela, žltá, červená, oranžová, modrá, zelená,
zlatá, hnedá
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(731) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, Dunajská
Streda, SK;
(740) BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Bratislava-Staré Mesto,
SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

(540)

866-2022
26.4.2022
29, 30, 31
NCL (11)
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky;
konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie
a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; vajcia;
mlieko, syry, maslo, jogurty a iné mliečne výrobky;
potravinárske oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao a ich náhradky; Ryža, cestoviny
a rezance; tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky;
chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; čokoláda;
smotanové zmrzliny, šerbety a ostatné zmrzliny; cukor,
med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; soľ,
koreniny, korenie, konzervované bylinky; ocot, omáčky
a iné chuťové prísady; konzumný ľad.
31 - Poľnohospodárske a záhradnícke výrobky,
výrobky
lesného
a
rybného
hospodárstva
(surové, nespracované); zrná a semená (surové,
nespracované); čerstvé ovocie a zelenina čerstvé
bylinky; živé rastliny a kvety; osivá, sadenice a hľuzy
plodín; živé zvieratá; krmivo a nápoje pre zvieratá; slad.

(540)

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

koreniny, korenie, konzervované bylinky; ocot, omáčky
a iné chuťové prísady; konzumný ľad.
31 - Poľnohospodárske a záhradnícke výrobky,
výrobky
lesného
a
rybného
hospodárstva
(surové, nespracované); zrná a semená (surové,
nespracované); čerstvé ovocie a zelenina čerstvé
bylinky; živé rastliny a kvety; osivá, sadenice a hľuzy
plodín; živé zvieratá; krmivo a nápoje pre zvieratá; slad.

(550) obrazová
(591) čierna, červená
(731) AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124,
Rožňava, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)
(540)

868-2022
26.4.2022
33
NCL (11)
33 - Víno; vínne destilované nápoje.

(550) obrazová
(591) tmavohnedá (hex: #754C28) a svetlohnedá (hex:
#D1A053)
(731) ARSI-RS s.r.o., Štrkovec 129, Rimavská Sobota, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

867-2022
26.4.2022
29, 30, 31
NCL (11)
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky;
konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie
a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; vajcia;
mlieko, syry, maslo, jogurty a iné mliečne výrobky;
potravinárske oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao a ich náhradky; ryža, cestoviny
a rezance; tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky;
chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; čokoláda;
smotanové zmrzliny, šerbety a ostatné zmrzliny; cukor,
med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; soľ,

(550) obrazová
(731) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, Sereď, SK;
(740) JUDr. Miroslav Budaj, advokát, Bratislava-Ružinov, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)
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869-2022
26.4.2022
33
NCL (11)
33 - Víno; vínne destilované nápoje.

(540)

(550) obrazová
(591) ružová, fialová
(731) Jurena Dominika, Mgr., Scilová ulica
Hamuliakovo, SK;
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

(550) obrazová
(731) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, Sereď, SK;
(740) JUDr. Miroslav Budaj, advokát, Bratislava-Ružinov, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)
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(540)

949/5,

872-2022
25.4.2022
30, 35
NCL (11)
30 - Čaj.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s čajom.

870-2022
25.4.2022
32, 33, 35
NCL (11)
32 - Nealkoholické nápoje; mušty; hroznový mušt
(nekvasený).
33 - Víno; alkoholické nápoje okrem piva.
35 - Reklama; marketing.

(540) ÉÓS
(550) slovná
(731) VVD - Vinohradnícko vinárske družstvo, Branovská
cesta 1926, Dvory nad Žitavou, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

(540)

871-2022
25.4.2022
24, 25, 35
NCL (11)
24 - Prikrývky; spacie vaky; dojčenské spacie vaky;
textílie a ich náhradky; posteľné prikrývky; posteľné
plachty; posteľná bielizeň; dojčenské zavinovačky;
mantinely do detských postieľok (posteľná bielizeň).
25 - Obuv; baretky; čiapky; pleteniny; vysoká obuv;
nízke čižmy; šnurovacie topánky; pletené šály; krátke
kabátiky; pletené šatky; župany; svetre; pulóvre;
ponožky; košele; odevy; klobúky; kožušiny (oblečenie);
kombinézy (oblečenie); kostýmy; nohavice; vrchné
ošatenie; rukavice; šatky, šály; pleteniny (oblečenie);
vesty; kabáty; legíny; nepremokavé odevy; sukne;
oblečenie pre bábätká; športové tričká, dresy;
zástery; papuče; pyžamá; uniformy; bundy; plavky;
topánky; podpätky; topánky na športovanie; športová
obuv; čelenky (oblečenie); tričká; nohavicové sukne;
pokrývky hlavy; hokejová obuv; mikiny (oblečenie).
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými
v triede 24 a 25 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby
s tovarmi uvedenými v triede 24 a 25 tohto zoznamu.

(550) obrazová
(591) červená, čierna, biela, žltá, hnedá, oranžová, zelená
(731) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, Dunajská
Streda, SK;
(740) BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Bratislava-Staré Mesto,
SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

873-2022
26.4.2022
31, 39, 44
NCL (11)
31 - Živé kvety; sušené kvety; sušené kvety (na
dekoráciu); zrno (osivo); semená rastlín na siatie;
ovocné semená na siatie; semená kvetov; trávové
semená; semená na siatie; semená zeleniny na siatie;
rastliny; živé rastliny; kvitnúce rastliny; hľuzy rastlín;
kvetinové cibule.
39 - Balenie tovaru.
44 - Záhradníctvo; krajinotvorba; záhradkárske
služby; poradenské služby v oblasti záhradkárstva;
aranžovanie kvetov.
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(540)
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(540)

(550) obrazová
(591) zelená: CMYK - 100/0/78/42RGB - 0/105/68, žltá:
CMYK - 0/10/100/0RGB - 255/221/0
(731) SIMON seeds, s.r.o., Račianska 188, Bratislava, SK;
(740) BEDNÁR & Partners, s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)
(540)

875-2022
27.4.2022
32
NCL (11)
32 - Pivá; nealkoholické pivá; ochutené pivá.
(550) obrazová
(591) bordovo-červená, hnedá
(731) Szabó Zsolt, Ing., Zlievarenská ul. 28, 945 01 Komárno
1, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)
(540)

879-2022
27.4.2022
32
NCL (11)
32 - Pivá; nealkoholické pivá; ochutené pivá.

(550) obrazová
(591) biela, modrá, žltá, zelená, strieborná
(731) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary,
CZ;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava,
SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

878-2022
27.4.2022
33, 40, 41, 44
NCL (11)
33 - Víno, medovina, nápoje z vína.
40 - Výroba vín pre tretie osoby; poradenstvo v oblasti
výroby vína.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií;
organizovanie a vedenie kongresov.
44 - Vinohradníctvo a vinárstvo.

(550) obrazová
(591) biela, modrá
(731) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary,
CZ;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava,
SK;
(210) 880-2022
(220) 27.4.2022
(511) 35, 36, 37

NCL (11)

(511) 35 - Reklama; marketingový prieskum; marketing;
riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve;
poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom
webových stránok; cielený marketing; vonkajšia
reklama.
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) Southbank
(550) slovná
(731) Penta Real Estate, s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 25,
851 01 Bratislava-Petržalka, SK;
(740) Škubla & Partneri s. r. o., Bratislava-Petržalka, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)
(540)

881-2022
27.4.2022
42
NCL (11)
42 - Tvorba počítačového softvéru.

(540)

(550) obrazová
(591) biela, modrá
(731) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary,
CZ;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava,
SK;
(210)
(220)
(511)
(511)
(540)

(550) obrazová
(591) tyrkysová(CMYK 88/0/36/0), sivá (CMYK 53/62/29/60)
(731) Vision Systems, s.r.o., Odborárska 21, Bratislava-Nové
Mesto, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

886-2022
27.4.2022
32
NCL (11)
32 - Pivá; nealkoholické pivá; ochutené pivá.
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887-2022
27.4.2022
42
NCL (11)
42 - Technologický výskum; tvorba počítačového
softvéru.

(550) obrazová
(731) Vision Systems, s.r.o., Odborárska 21, Bratislava-Nové
Mesto, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

896-2022
29.4.2022
1, 5, 35
NCL (11)
1 - Záhradnícke chemikálie okrem fungicídov,
herbicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom;
poľnohospodárske chemikálie okrem fungicídov,
herbicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom;
chemikálie pre lesníctvo okrem fungicídov, herbicídov,
insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov;
hnojivá; prípravky na reguláciu rastu rastlín; chemické
prípravky na prevenciu chorôb viniča; chemické
prípravky proti sneti; chemické ochranné prípravky
proti sneti obilnej; chemické prípravky na prevenciu
chorôb obilnín počas rastu; biologické prípravky okrem
prípravkov na lekárske alebo zverolekárske použitie;
bakteriálne prípravky okrem prípravkov na lekárske
a zverolekárske použitie; zemina do kvetináčov;
zeminy na pestovanie; kompost; chemické prípravky

na zlepšenie pôdy; prípravky obsahujúce stopové
prvky na rastliny; prípravky z mikroorganizmov, nie
na lekárske a zverolekárske použitie; superfosfáty
(hnojivá); rašelina (hnojivá); fosfáty (hnojivá); troska
(hnojivá).
5 - Fungicídy; biocídy; insekticídy; sterilizačné
prípravky; prípravky na sterilizáciu pôd; antiseptické
prípravky; výživné látky pre mikroorganizmy; živné
pôdy pre bakteriologické kultúry.
35 - Organizovanie obchodných alebo reklamných
výstav;
organizovanie
obchodných
veľtrhov;
predvádzanie tovaru; prieskum trhu; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; marketingový prieskum;
kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; online
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; obchodné
informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov
a služieb; marketing; poskytovanie obchodných
informácií prostredníctvom webových stránok;
reklama; televízna reklama; rozhlasová reklama;
zásielkové reklamné služby; prenájom predajných
stánkov; aranžovanie výkladov; zásobovacie služby pre
tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky);
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
maloobchod; rozširovanie vzoriek tovarov; vydávanie
reklamných textov; písanie reklamných textov;
rozširovanie reklamných materiálov.

(540) FITOBACT
(550) slovná
(731) Limited Liability Company "Company "BTU-Center",
Ivana Mazepy Street, 3, office, 174, 010 10 Kyiv, UA;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

897-2022
28.4.2022
35, 37, 42
NCL (11)
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií; sprostredkovateľne práce; reklama;
organizovanie obchodných veľtrhov; online reklama
na počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia
výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod;
obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri
výbere tovarov a služieb; subdodávateľské služby
(obchodné služby); fakturácie; písanie reklamných
textov; vyhľadávanie sponzorov; tvorba reklamných
filmov; platené reklamné služby typu „klikni
sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; riadenie
obchodnej činnosti v stavebníctve; rozvíjanie
reklamných nápadov; písanie textov scenárov na
reklamné účely; cielený marketing; vytváranie identity
značky pre tretie osoby (reklamné služby); reklama
na výrobky prostredníctvom influencerov; marketing
prostredníctvom influencerov.
37 - Prenájom stavebných strojov a zariadení;
inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; čistenie
komínov; inštalácie a opravy klimatizačných
zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); podmorské
staviteľstvo; stavebný dozor; inštalácie kuchynských
zariadení; demolácie budov; stavba a opravy
skladov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo);
prenájom bagrov a rýpadiel; inštalácie a opravy

(540)
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pecí; výstavba tovární; izolovanie stavieb; inštalácie,
údržba a opravy strojov; murárske práce; budovanie
prístavných hrádzí; výstavba a údržba ropovodov;
klampiarstvo a inštalatérstvo; budovanie prístavov;
montovanie lešení; murovanie, murárske práce;
stavebné informácie; banské dobývanie; povrchové
dobývanie; kladenie povrchov komunikácií; vŕtanie
studní; prenájom stavebných žeriavov; pokrývačské
práce; inštalácie okien a dverí; stavebné poradenstvo;
hĺbkové vŕtanie ropných ložísk a ložísk plynu;
kladenie káblov; inštalácie inžinierskych sietí
na stavenisku; elektroinštalačné služby; inštalácie
a opravy protipovodňových zariadení; vykopávky ruín,
nie na výskumné účely; kladenie umelých trávnikov;
krajinné úpravy pomocou stavebných materiálov.
42 - Architektonické služby; architektonické
poradenstvo; vypracovanie stavebných výkresov;
technologický výskum; kontrola ropných vrtov;
priemyselné dizajnérstvo; skúšky materiálov; štúdie
technických projektov; geologický výskum; prieskum
ropných polí; inžinierska činnosť; geodézia
(zememeračstvo); ropný prieskum; geologický
prieskum; geologický výskum; kontroly kvality;
navrhovanie
vzhľadu
výrobkov
(priemyselné
dizajnérstvo); expertízy (inžinierske práce); tvorba
a udržiavanie webových stránok pre tretie
osoby; hosťovanie na webových stránkach;
rozbory vody; poradenstvo pri tvorbe webových
stránok; vedecký výskum; technologické poradenstvo;
navrhovanie interiérov; tvorba a navrhovanie
zoznamov informácií z webových stránok pre
tretie osoby (informačnotechnologické služby);
kartografické a termografické merania pomocou
dronov; navrhovanie počítačovej grafiky na
videomapovanie; geotechnické prieskumy; geologické
prieskumné vrty; navrhovanie golfových ihrísk.

(550) obrazová
(591) červená,tmavomodrá, biela
(731) LUTON development s. r. o., Hlavná 2919/97, Prešov,
SK;
(210) 914-2022
(220) 2.5.2022
(511) 2, 6, 7, 9, 16, 19, 20, 27, 28, 31, 35, 37, 39, NCL (11)
40, 42
(511) 2 - Farby; tlačiarenské farby (atrament).
6 - Ferochróm; feromolybdén; feromsilícium; ferotitán;
ferovolfrám; kovové kolieska na nábytok; kovové
výplne dverí.
7 - Tlačiarenské stroje.
9 - Magnety; magnetické pásky; fluorescenčné
obrazovky;
zobrazovacie
dosky
(fotografia);
dekoratívne magnety.

16 - Fotografie; papier; reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky; obrazy; obrazy (maľby)
zarámované alebo nezarámované; vyučovacie
pomôcky okrem prístrojov a zariadení; číslice
(tlačiarenské typy); tlačiarenské typy (písmená
a číslice); fotografie (tlačoviny); grafické reprodukcie;
grafické zobrazenia; papierové alebo lepenkové
baliace materiály (výplňové, tlmiace).
19 - Drevené obloženie; preglejka; spracované
drevo; dyhové drevo; drevené stenové obloženia;
výplne dverí (nekovové); dosky, latky; dverové rámy
(nekovové).
20 - Kancelársky nábytok; nábytok; kartotékové skrinky
(nábytok); priehradkové skrine; vystavovacie stojany;
police do registračných skríň (nábytok); školský
nábytok; postele; police (samostatne stojaci nábytok);
nekovové dverové vybavenie; kovový nábytok; stojany
na knihy; drevené časti nábytku; nekovové kolieska
na nábytok; bytové zariadenie (dekoračné predmety);
stolové dosky; dvierka na nábytok; nábytkové police;
plastové lišty na nábytok; písacie stoly; rámy postelí;
police; vitríny (nábytok); rámy na obrazy; skrinky
na hračky; sklenené tabule na zrkadlá; samostatne
stojace deliace priečky (nábytok); nafukovací nábytok;
police (nábytok); nekovové uholníky na nábytok;
knižnice (nábytok); šatníky; nekovové otvárače dverí
(nie elektrické); skrinky pod umývadlo (prázdne).
27 - Závesné nástenné dekorácie okrem textilných;
papierové tapety; textilné tapety.
28 - Skladacie modely (hračky).
31 - Drevené triesky na výrobu drevotriesky.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti;
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií; reklamné plagátovanie; rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov;
obchodný alebo podnikateľský výskum; aranžovanie
výkladov; reklamné agentúry; marketing; platené
reklamné služby typu „klikni sem“; online
poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov
a predajcov tovarov a služieb; vonkajšia reklama.
37 - Údržba nábytku.
39 - Doprava nábytku.
40 - Magnetizácia; rámovanie obrazov; fototlač.
42 - Navrhovanie interiérov.
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(540)

(550) obrazová
(731) Geschwandtner Vladimír, Dolná ulica 1050/65, Zohor,
SK;
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;
(210) 917-2022
(220) 2.5.2022
(511) 2, 6, 7, 9, 16, 19, 20, 27, 28, 31, 35, 37, 39, NCL (11)
40, 42
(511) 2 - Farby; tlačiarenské farby (atrament).
6 - Ferochróm; feromolybdén; feromsilícium; ferotitán;
ferovolfrám; kovové kolieska na nábytok; kovové
výplne dverí.
7 - Tlačiarenské stroje.
9 - Magnety; magnetické pásky; fluorescenčné
obrazovky;
zobrazovacie
dosky
(fotografia);
dekoratívne magnety.
16 - Fotografie; papier; reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky; obrazy; obrazy (maľby)
zarámované alebo nezarámované; vyučovacie
pomôcky okrem prístrojov a zariadení; číslice
(tlačiarenské typy); tlačiarenské typy (písmená
a číslice); fotografie (tlačoviny); grafické reprodukcie;
grafické zobrazenia; papierové alebo lepenkové
baliace materiály (výplňové, tlmiace).
19 - Drevené obloženie; preglejka; spracované
drevo; dyhové drevo; drevené stenové obloženia;
výplne dverí (nekovové); dosky, latky; dverové rámy
(nekovové).
20 - Kancelársky nábytok; nábytok; kartotékové skrinky
(nábytok); priehradkové skrine; vystavovacie stojany;
police do registračných skríň (nábytok); školský
nábytok; postele; police (samostatne stojaci nábytok);
nekovové dverové vybavenie; kovový nábytok; stojany
na knihy; drevené časti nábytku; nekovové kolieska
na nábytok; bytové zariadenie (dekoračné predmety);
stolové dosky; dvierka na nábytok; nábytkové police;
plastové lišty na nábytok; písacie stoly; rámy postelí;
police; vitríny (nábytok); rámy na obrazy; skrinky
na hračky; sklenené tabule na zrkadlá; samostatne
stojace deliace priečky (nábytok); nafukovací nábytok;
police (nábytok); nekovové uholníky na nábytok;

(540)

knižnice (nábytok); šatníky; nekovové otvárače dverí
(nie elektrické); skrinky pod umývadlo (prázdne).
27 - Závesné nástenné dekorácie okrem textilných;
papierové tapety; textilné tapety.
28 - Skladacie modely (hračky).
31 - Drevené triesky na výrobu drevotriesky.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti;
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií; reklamné plagátovanie; rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov;
obchodný alebo podnikateľský výskum; aranžovanie
výkladov; reklamné agentúry; marketing; platené
reklamné služby typu „klikni sem“; online
poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov
a predajcov tovarov a služieb; vonkajšia reklama.
37 - Údržba nábytku.
39 - Doprava nábytku.
40 - Magnetizácia; rámovanie obrazov; fototlač.
42 - Navrhovanie interiérov.

(550) obrazová
(731) Geschwandtner Vladimír, Dolná ulica 1050/65, Zohor,
SK;
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;
(210) 919-2022
(220) 2.5.2022
(511) 2, 6, 7, 9, 16, 19, 20, 27, 28, 31, 35, 37, 39, NCL (11)
40, 42
(511) 2 - Farby; tlačiarenské farby (atrament).
6 - Ferochróm; feromolybdén; feromsilícium; ferotitán;
ferovolfrám; kovové kolieska na nábytok; kovové
výplne dverí.
7 - Tlačiarenské stroje.
9 - Magnety; magnetické pásky; fluorescenčné
obrazovky;
zobrazovacie
dosky
(fotografia);
dekoratívne magnety.
16 - Fotografie; papier; reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky; obrazy; obrazy (maľby)
zarámované alebo nezarámované; vyučovacie
pomôcky okrem prístrojov a zariadení; číslice
(tlačiarenské typy); tlačiarenské typy (písmená
a číslice); fotografie (tlačoviny); grafické reprodukcie;
grafické zobrazenia; papierové alebo lepenkové
baliace materiály (výplňové, tlmiace).
19 - Drevené obloženie; preglejka; spracované
drevo; dyhové drevo; drevené stenové obloženia;
výplne dverí (nekovové); dosky, latky; dverové rámy
(nekovové).
20 - Kancelársky nábytok; nábytok; kartotékové skrinky
(nábytok); priehradkové skrine; vystavovacie stojany;
police do registračných skríň (nábytok); školský
nábytok; postele; police (samostatne stojaci nábytok);
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nekovové dverové vybavenie; kovový nábytok; stojany
na knihy; drevené časti nábytku; nekovové kolieska
na nábytok; bytové zariadenie (dekoračné predmety);
stolové dosky; dvierka na nábytok; nábytkové police;
plastové lišty na nábytok; písacie stoly; rámy postelí;
police; vitríny (nábytok); rámy na obrazy; skrinky
na hračky; sklenené tabule na zrkadlá; samostatne
stojace deliace priečky (nábytok); nafukovací nábytok;
police (nábytok); nekovové uholníky na nábytok;
knižnice (nábytok); šatníky; nekovové otvárače dverí
(nie elektrické); skrinky pod umývadlo (prázdne).
27 - Závesné nástenné dekorácie okrem textilných;
papierové tapety; textilné tapety.
28 - Skladacie modely (hračky).
31 - Drevené triesky na výrobu drevotriesky.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti;
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií; reklamné plagátovanie; rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov;
obchodný alebo podnikateľský výskum; aranžovanie
výkladov; reklamné agentúry; marketing; platené
reklamné služby typu „klikni sem“; online
poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov
a predajcov tovarov a služieb; vonkajšia reklama.
37 - Údržba nábytku.
39 - Doprava nábytku.
40 - Magnetizácia; rámovanie obrazov; fototlač.
42 - Navrhovanie interiérov.

(540) VARIODOOR
(550) slovná
(731) Geschwandtner Vladimír, Dolná ulica 1050/65, Zohor,
SK;
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)
(540)

936-2022
3.5.2022
30, 43
NCL (11)
30 - Cukrovinky; cukrárske výrobky.
43 - Rýchle občerstvenie (snackbary).

(550) obrazová
(591) hnedá, ružová, červená, biela

(731) Peter Kmec - Bardfa Cakes, Komenského 569/44,
Bardejov, SK;
(740) Boldiz Law Firm s.r.o., Nové Zámky, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

950-2022
4.5.2022
43
NCL (11)
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov
na objednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné
jedálne;
reštauračné
(stravovacie)
služby;
samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie
(snackbary); informácie a poradenstvo pri príprave
jedál; služby reštaurácií "jedlo so sebou".

(540)
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pečivo (krekery); jemné pečivárske výrobky; zmesi na
výrobu pečiva; cukrárske výrobky; zákusky, koláče;
plnené koláče; cestá na koláče; strúhanka; ovsené
a obilninové vločky; pšeničná a kukuričná krupica;
múka.
31 - Múka (krmivo pre zvieratá); vedľajšie produkty
spracovania obilnín (krmivo pre zvieratá).
35 - Maloobchodné služby a veľkoobchodné služby
s tovarmi uvedenými v triede 30 a 31 tohto zoznamu;
online maloobchodné služby s tovarmi uvedenými
v triede 30 a 31 tohto zoznamu.

(540) KEBABIZŇA
(550) slovná
(731) Hradil Miloslav, Trenčianske Stankovce 916, Trenčín,
SK;
(740) MÚDRY & MINÁRIKOVÁ advokátska kancelária s. r. o.,
Trenčín, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)
(540)

956-2022
5.5.2022
33
NCL (11)
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; víno; alkoholické
koktaily; šumivé víno; perlivé víno.

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

obrazová
modrá, sivá, žltá, biela
Képeš Eugen, Kosihovce 133, Veľký Krtíš, SK;
BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Bratislava-Staré Mesto,
SK;

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

960-2022
6.5.2022
10, 41, 44
NCL (11)
10 - Ortopedické pomôcky; fyzioterapeutické
zariadenia.
41 - Vzdelávanie; telesná výchova; školenia;
vyučovanie; fitnes kluby (zdravotné a kondičné
cvičenia); organizovanie a vedenie seminárov; služby
osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného
cvičenia.
44 - Zdravotné strediská (služby); zdravotnícka
starostlivosť; masáže; fyzioterapia; prenájom
zdravotníckeho vybavenia; terapeutické služby;
zdravotné poradenstvo; lekárske poradenstvo pre
zdravotne postihnuté osoby; poradenstvo v oblasti
stravovania a výživy.

(540)

(550) obrazová
(591) čierna, biela, zlatá, tmavozlatá
(731) VIŇA VINICOLA SK s.r.o., Nábrežie mládeže 553/19,
Nitra, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská
Bystrica 1, SK;
(210)
(220)
(511)
(511)

958-2022
5.5.2022
30, 31, 35
NCL (11)
30 - Chlieb; bezlepkový chlieb; nekysnutý chlieb;
pečivo (rožky); pečivo s mäsovou náplňou; slané

(550) obrazová
(591) biela, modrá, čierna
(731) Klinika ReFit s. r. o., Gagarinova 18694/5B, BratislavaRužinov, SK;
(740) MÚDRY & MINÁRIKOVÁ advokátska kancelária s. r. o.,
Trenčín, SK;
(210) 963-2022
(220) 6.5.2022
(511) 5, 44
NCL (11)
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(511) 5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske prípravky;
výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; výživové doplnky;
výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické
a lekárske použitie; výživové doplnky s kozmetickými
účinkami.
44 - Starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat;
terapeutické služby; poradenstvo v oblasti stravovania
a výživy.

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

(540)

(550) obrazová
(591) biela, zelená, tyrkysová
(731) Klinika ReFit s. r. o., Gagarinova 18694/5B, BratislavaRužinov, SK;
(740) MÚDRY & MINÁRIKOVÁ advokátska kancelária s. r. o.,
Trenčín, SK;
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Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky
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(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

700-2018
28-2021
904-2021
1152-2021
1463-2021
1525-2021
1970-2021
2008-2021
2235-2021
2290-2021
2309-2021
2391-2021
2428-2021
2430-2021
2432-2021
2434-2021
2464-2021
2465-2021
2698-2021
2714-2021
2734-2021
2739-2021
2752-2021
2911-2021
3053-2021
3085-2021

257746
257715
257644
257716
257717
257741
257718
257719
257742
257720
257745
257740
257721
257722
257723
257724
257743
257744
257739
257725
257726
257727
257728
257729
257730
257731

3087-2021
3106-2021
3107-2021
3110-2021
3111-2021
3113-2021
3126-2021
3127-2021
3129-2021
3130-2021
3131-2021
3137-2021
3142-2021
3155-2021
3160-2021
3162-2021
3169-2021
3177-2021
3178-2021
3183-2021
3192-2021
3196-2021
3203-2021
3205-2021
3209-2021

257732
257733
257734
257735
257736
257737
257692
257693
257694
257695
257696
257697
257700
257698
257699
257701
257702
257703
257705
257706
257707
257708
257709
257704
257712

3211-2021
3212-2021
3218-2021
3220-2021
3222-2021
3223-2021
3225-2021
3230-2021
3231-2021
3235-2021
3236-2021
3237-2021
3238-2021
3239-2021
3240-2021
3241-2021
3245-2021
3248-2021
3249-2021
3250-2021
3251-2021
3252-2021
3254-2021
3256-2021
3257-2021

257711
257713
257714
257710
257670
257671
257672
257673
257674
257675
257676
257677
257678
257679
257681
257682
257738
257684
257685
257686
257687
257688
257683
257680
257689

3258-2021
3271-2021
3272-2021
3275-2021
3276-2021
3278-2021
3280-2021
3288-2021
3292-2021
3293-2021
3294-2021
3295-2021
3298-2021
3299-2021
3300-2021
3301-2021
3302-2021
1-2022
2-2022
3-2022
4-2022
5-2022
9-2022
14-2022
33-2022

257690
257691
257655
257651
257656
257646
257669
257654
257665
257666
257667
257668
257647
257648
257652
257649
257650
257658
257659
257660
257661
257662
257663
257653
257657

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257644
27.4.2022
30.3.2031
904-2021
30.3.2021
12.5.2021
Zirek group, s.r.o., Nábrežie slobody 538/33, Púchov,
SK;
(740) Advokátska kancelária JUDr. Jaroslav Čibenka s.r.o.,
Púchov, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 27.4.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257646
3.5.2022
27.12.2031
3278-2021
27.12.2021
26.1.2022
Bendík Štefan, Sídlisko SNP 1162/10, 056 01 Gelnica,
SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111) 257647
(151) 3.5.2022
(180) 30.12.2031

(210)
(220)
(442)
(732)

3298-2021
30.12.2021
26.1.2022
Kondratyuk Kristína, Ing., Jozefská 2991/2, 811 06
Bratislava, SK;
(740) Benčík Ivan, JUDr., Budmerice, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257648
3.5.2022
30.12.2031
3299-2021
30.12.2021
26.1.2022
Kondratyuk Kristína, Ing., Jozefská 2991/2, 811 06
Bratislava-Staré Mesto, SK;
(740) Benčík Ivan, JUDr., Budmerice, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

257649
3.5.2022
30.12.2031
3301-2021
30.12.2021
26.1.2022

#~#
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(732) Kondratyuk Kristína, Ing., Jozefská 2991/2, 811 06
Bratislava-Staré Mesto, SK;
(740) Benčík Ivan, JUDr., Budmerice, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(732) Pepso s. r. o., Panenská 24, Bratislava-Staré Mesto, SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.,
Bratislava, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257650
3.5.2022
30.12.2031
3302-2021
30.12.2021
26.1.2022
Kondratyuk Kristína, Ing., Jozefská 2991/2, 811 06
Bratislava-Staré Mesto, SK;
(740) Benčík Ivan, JUDr., Budmerice, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

257651
3.5.2022
23.12.2031
3275-2021
23.12.2021
26.1.2022
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: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257652
3.5.2022
30.12.2031
3300-2021
30.12.2021
26.1.2022
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: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

257653
3.5.2022
5.1.2032
14-2022
5.1.2022
26.1.2022
ERFOLG s.r.o., Hlavná 686/114, Kráľovský Chlmec, SK;
Hronček & Partners, s. r. o., Žilina, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

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

257654
3.5.2022
29.12.2031
3288-2021
29.12.2021
26.1.2022

257655
3.5.2022
23.12.2031
3272-2021
23.12.2021
26.1.2022
ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava-Nové Mesto, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
257656
3.5.2022
27.12.2031
3276-2021
27.12.2021
26.1.2022
Bruno Paul, a.s., Fáblovka 586, 533 52 Pardubice, CZ;
Mgr. Richard Wild, Praha, CZ;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257657
3.5.2022
11.1.2032
33-2022
11.1.2022
26.1.2022
Swiss Pharma International AG, Lindenstrasse 22, 8008
Zurich, CH;
(740) Rott, Růžička & Guttmann, v.o.s., Bratislava-Staré
Mesto, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257658
3.5.2022
3.1.2032
1-2022
3.1.2022
26.1.2022
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: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)

257659
3.5.2022
3.1.2032
2-2022

(220) 3.1.2022
(442) 26.1.2022
(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: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257660
3.5.2022
3.1.2032
3-2022
3.1.2022
26.1.2022
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: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257661
3.5.2022
3.1.2032
4-2022
3.1.2022
26.1.2022
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: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257662
3.5.2022
3.1.2032
5-2022
3.1.2022
26.1.2022
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: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257663
3.5.2022
3.1.2032
9-2022
3.1.2022
26.1.2022
N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava mestská časť Staré Mesto, SK;

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

#~#

187 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (ochranné známky)

(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava,
SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257665
3.5.2022
30.12.2031
3292-2021
30.12.2021
26.1.2022
Goleňová Renáta, Švábovce 216, 059 12 Švábovce, SK;
Goleňa Michal Benjamín, Mgr., Dolný Smokovec
16061, 059 81 Vysoké Tatry, SK;
(740) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Banská Bystrica,
SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257666
3.5.2022
30.12.2031
3293-2021
30.12.2021
26.1.2022
Goleňová Renáta, Švábovce 216, 059 12 Švábovce, SK;
Goleňa Michal Benjamín, Mgr., Dolný Smokovec
16061, 059 81 Vysoké Tatry, SK;
(740) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Banská Bystrica,
SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257667
3.5.2022
30.12.2031
3294-2021
30.12.2021
26.1.2022
Goleňová Renáta, Švábovce 216, 059 12 Švábovce, SK;
Goleňa Michal Benjamín, Mgr., Dolný Smokovec
16061, 059 81 Vysoké Tatry, SK;
(740) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Banská Bystrica,
SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257668
3.5.2022
30.12.2031
3295-2021
30.12.2021
26.1.2022
Goleňová Renáta, Švábovce 216, 059 12 Švábovce, SK;
Goleňa Michal Benjamín, Mgr., Dolný Smokovec
16061, 059 81 Vysoké Tatry, SK;

(740) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Banská Bystrica,
SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(442)
(732)

257669
3.5.2022
28.12.2031
3280-2021
28.12.2021
90/845,960, 23.7.2021, US;
26.1.2022
ADP, Inc., One ADP Boulevard, 070 68 Roseland, New
Jersey, US;
(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., BratislavaPetržalka, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257670
3.5.2022
17.12.2031
3222-2021
17.12.2021
26.1.2022
Juhás Vlastimil, Ing., Hlinkova 12, 040 01 Košice-Sever,
SK;
(740) JUDr. Martin Staroň, advokát, Prešov, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

257671
3.5.2022
17.12.2031
3223-2021
17.12.2021
26.1.2022
TCM ART s.r.o., Jelačičova 8, Bratislava-Ružinov, SK;
JUDr. Ivana Halahijová, Bratislava 1, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257672
3.5.2022
17.12.2031
3225-2021
17.12.2021
26.1.2022
Mint Investments a.s., Václavské náměstí 773/4,
110 00 Praha Nové Město, CZ;
(740) Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová
a súdnoznalecká kancelária, Banská Bystrica, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)

257673
3.5.2022
20.12.2031
3230-2021
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(220) 20.12.2021
(442) 26.1.2022
(732) TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bratislava Petržalka, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257674
3.5.2022
20.12.2031
3231-2021
20.12.2021
26.1.2022
TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bratislava Petržalka, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257675
3.5.2022
18.12.2031
3235-2021
18.12.2021
26.1.2022
Hrubý Tomáš, Mgr. PhD., Alekšince 186, 951 22
Alekšince, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

257676
3.5.2022
20.12.2031
3236-2021
20.12.2021
26.1.2022
ViaJur, s. r. o., Prostredná 13/49, 900 21 Svätý Jur, SK;
Slezák Dominik, Mgr., Pezinok, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257677
3.5.2022
20.12.2031
3237-2021
20.12.2021
26.1.2022
PROXENTA a. s., Mýtna 50, 811 07 Bratislava-Staré
Mesto, SK;
(740) Advokátska kancelária HPP s. r. o., Bratislava-Ružinov,
SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

257678
3.5.2022
20.12.2031
3238-2021
20.12.2021
26.1.2022
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(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: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257679
3.5.2022
20.12.2031
3239-2021
20.12.2021
26.1.2022
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: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257680
3.5.2022
20.12.2031
3256-2021
20.12.2021
26.1.2022
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: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257681
3.5.2022
20.12.2031
3240-2021
20.12.2021
26.1.2022
LUMARKT, s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice-Staré
Mesto, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257682
3.5.2022
20.12.2031
3241-2021
20.12.2021
26.1.2022
Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, 821 09
Bratislava-Ružinov, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

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

257683
3.5.2022
20.12.2031
3254-2021
20.12.2021
26.1.2022
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(732) Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, 821 09
Bratislava-Ružinov, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

257684
3.5.2022
20.12.2031
3248-2021
20.12.2021
26.1.2022
KRUP s.r.o., Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica 4, SK;
JUDr. Andrej Staroň, advokát, Staroň Andrej, JUDr.,
Banská Bystrica 1, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257685
3.5.2022
20.12.2031
3249-2021
20.12.2021
26.1.2022
JUDr. Peter Schmidl- JUNIOR & CO, Chotárna 45, 851 10
Bratislava-Jarovce, SK;
(740) JUDr. Peter Schmidl, advokát, Malacky, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257686
3.5.2022
21.12.2031
3250-2021
21.12.2021
26.1.2022
VIŇA VINICOLA SK s.r.o., Nábrežie mládeže 553/19,
Nitra, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská
Bystrica 1, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257687
3.5.2022
21.12.2031
3251-2021
21.12.2021
26.1.2022
VIŇA VINICOLA SK s.r.o., Nábrežie mládeže 553/19,
Nitra, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská
Bystrica 1, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)

257688
3.5.2022
21.12.2031
3252-2021

(220) 21.12.2021
(442) 26.1.2022
(732) VIŇA VINICOLA SK s.r.o., Nábrežie mládeže 553/19,
Nitra, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská
Bystrica 1, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257689
3.5.2022
21.12.2031
3257-2021
21.12.2021
26.1.2022
VIŇA VINICOLA SK s.r.o., Nábrežie mládeže 553/19,
Nitra, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská
Bystrica 1, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257690
3.5.2022
21.12.2031
3258-2021
21.12.2021
26.1.2022
HOOMI s.r.o., Doležalova 3424/15C, 821 04 BratislavaRužinov, SK;
(740) Law & Tech s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257691
3.5.2022
23.12.2031
3271-2021
23.12.2021
26.1.2022
ROY.SK s.r.o., Vlkanovská 127, 976 31 Vlkanová, SK;
Ing. Róbert Porubčan EDING, Ivanka pri Dunaji, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

257692
3.5.2022
7.12.2031
3126-2021
7.12.2021
26.1.2022
EUROVIA SAS, á 1973, boulevard de la Défense á,
92000 Nanterre, FR;
(740) LALINSKÝ ADVOKÁT s.r.o., Advokátska kancelária, JUDr.
Andrej Lalinský, advokát a konateľ, Žilina 1, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257693
3.5.2022
7.12.2031
3127-2021
7.12.2021
26.1.2022
EUROVIA SAS, á 1973, boulevard de la Défense á,
92000 Nanterre, FR;
(740) LALINSKÝ ADVOKÁT s.r.o., Advokátska kancelária, JUDr.
Andrej Lalinský, advokát a konateľ, Žilina 1, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257694
3.5.2022
7.12.2031
3129-2021
7.12.2021
26.1.2022
EUROVIA SAS, á 1973, boulevard de la Défense á,
92000 Nanterre, FR;
(740) LALINSKÝ ADVOKÁT s.r.o., Advokátska kancelária, JUDr.
Andrej Lalinský, advokát a konateľ, Žilina 1, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257695
3.5.2022
7.12.2031
3130-2021
7.12.2021
26.1.2022
EUROVIA SAS, á 1973, boulevard de la Défense á,
92000 Nanterre, FR;
(740) LALINSKÝ ADVOKÁT s.r.o., Advokátska kancelária, JUDr.
Andrej Lalinský, advokát a konateľ, Žilina 1, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257696
3.5.2022
7.12.2031
3131-2021
7.12.2021
26.1.2022
EUROVIA SAS, á 1973, boulevard de la Défense á,
92000 Nanterre, FR;
(740) LALINSKÝ ADVOKÁT s.r.o., Advokátska kancelária, JUDr.
Andrej Lalinský, advokát a konateľ, Žilina 1, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

257697
3.5.2022
8.12.2031
3137-2021
8.12.2021
26.1.2022

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

(732) COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
Bajkalská 25, Bratislava, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(740) Stentors advokátska kancelária s.r.o., Bratislava-Staré
Mesto, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

257698
3.5.2022
9.12.2031
3155-2021
9.12.2021
26.1.2022
SAVENCIA SA, 42 rue Rieussec, 782 20 Viroflay, FR;
ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava-Staré Mesto,
SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

257699
3.5.2022
9.12.2031
3160-2021
9.12.2021
26.1.2022
SAVENCIA SA, 42 rue Rieussec, 782 20 Viroflay, FR;
ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava-Staré Mesto,
SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257700
3.5.2022
8.12.2031
3142-2021
8.12.2021
26.1.2022
B. Braun Medical s.r.o., Hlučínska 3, Bratislava, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257701
3.5.2022
10.12.2031
3162-2021
10.12.2021
26.1.2022
NEHERA SK s.r.o., Štefánikova 6, 811 09 BratislavaStaré Mesto, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257702
3.5.2022
13.12.2031
3169-2021
13.12.2021
26.1.2022
Fight Night Challenge s. r. o., Zadunajská cesta 1190/1,
851 01 Bratislava-Petržalka, SK;
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257703
3.5.2022
14.12.2031
3177-2021
14.12.2021
26.1.2022
HOOMI s.r.o., Doležalova 3424/15C, 821 04 BratislavaRužinov, SK;
(740) Law & Tech s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
257704
3.5.2022
16.12.2031
3205-2021
16.12.2021
26.1.2022
upvest s.r.o., Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha,
CZ;
(740) Law & Tech s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
257705
3.5.2022
14.12.2031
3178-2021
14.12.2021
26.1.2022
Tomáš Hršel, Gočárova třída 516/18, 500 02 Hradec
Králové, CZ;
(740) JUDr. Lucia Hatalová, Trenčín 1, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

257706
3.5.2022
14.12.2031
3183-2021
14.12.2021
26.1.2022
iKO CAPITAL s. r. o., Na Močiare 210, Svätoplukovo, SK;
Laca Marek, Mgr., Bratislava-Rača, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

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

257707
3.5.2022
15.12.2031
3192-2021
15.12.2021
26.1.2022

(732) PALUAN, s.r.o., Radlinského 1710/30, 026 01 Dolný
Kubín 1, SK;
(740) Advokátska kancelária JUDr. ŠKERDA, s.r.o, Dolný
Kubín, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

257708
3.5.2022
16.12.2031
3196-2021
16.12.2021
26.1.2022
Elite Therapy s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, CZ;
Sklenár Richard, Tesárske Mlyňany, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257709
3.5.2022
16.12.2031
3203-2021
16.12.2021
26.1.2022
RISO - R, s.r.o., Košická cesta 2074, Rimavská Sobota,
SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská
Bystrica 1, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257710
3.5.2022
17.12.2031
3220-2021
17.12.2021
26.1.2022
GLOBAL AG, s.r.o., Vajkovce 182, 044 43 Vajkovce, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257711
3.5.2022
16.12.2031
3211-2021
16.12.2021
26.1.2022
BOOB, s.r.o., Horná Mičiná 102, 974 01 Banská Bystrica
1, SK;
(740) Havaba Management s.r.o., Prievidza 1, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

257712
3.5.2022
16.12.2031
3209-2021
16.12.2021
26.1.2022
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(732) Havaba Management s.r.o., Ulica stavbárov 55/5,
971 01 Prievidza 1, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257713
3.5.2022
17.12.2031
3212-2021
17.12.2021
26.1.2022
Mylan Ireland Limited, Unit 35/36, Grange Parade,
Baldoyle Industrial Estate, DUBLIN 13, IE;
(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., BratislavaPetržalka, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257714
3.5.2022
17.12.2031
3218-2021
17.12.2021
26.1.2022
365.bank, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257715
3.5.2022
8.1.2031
28-2021
8.1.2021
26.1.2022
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava-Ružinov, SK;
(740) Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária,
Bratislava-Ružinov, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

257716
3.5.2022
22.4.2031
1152-2021
22.4.2021
26.1.2022
CELEBRITKA s.r.o., Jesenná 3238/9, Poprad, SK;
MG LEGAL s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

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

257717
3.5.2022
25.5.2031
1463-2021
25.5.2021
26.1.2022

(732) ZENCO Corp. a.s., Provozní 5492/3, Třebovice, 722 00
Ostrava, CZ;
(740) Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová
a známková kancelária, Bratislava-Staré Mesto, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

257718
3.5.2022
28.7.2031
1970-2021
28.7.2021
26.1.2022
Mikulík Ján, Ulica Čajkovského 6332/43, Trnava, SK;
Ing. Róbert Porubčan EDING, Ivanka pri Dunaji, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257719
3.5.2022
2.8.2031
2008-2021
2.8.2021
26.1.2022
LABORATOIRES BAILLEUL INTERNATIONAL SA, rue de
Lyon 109, CH-1203 GENEVE, CH;
(740) Hörmann & Partners s.r.o., Bratislava 37, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(442)
(732)
(740)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

257720
3.5.2022
6.9.2031
2290-2021
6.9.2021
572655, 10.6.2021, CZ;
26.1.2022
TOPNATUR s.r.o., K Teplinám 679, 763 15 Slušovice, CZ;
Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská
Bystrica 1, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
257721
3.5.2022
23.9.2031
2428-2021
23.9.2021
CZ 571558, 22.4.2021, CZ;
26.1.2022
BZENEC SEKT a.s., Potoční 1630, 696 85 Bzenec, CZ;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
257722
3.5.2022
23.9.2031
2430-2021
23.9.2021
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(300) CZ 571546, 22.4.2021, CZ;
(442) 26.1.2022
(732) BZENEC SEKT a.s., Potoční 1630, 696 85 Bzenec, CZ;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(442)
(732)

257723
3.5.2022
23.9.2031
2432-2021
23.9.2021
CZ 571803, 4.5.2021, CZ;
26.1.2022
BZENEC SEKT a.s., Potoční 1630, 696 85 Bzenec, CZ;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(442)
(732)

257724
3.5.2022
23.9.2031
2434-2021
23.9.2021
CZ 571557, 22.4.2021, CZ;
26.1.2022
BZENEC SEKT a.s., Potoční 1630, 696 85 Bzenec, CZ;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

257725
3.5.2022
25.10.2031
2714-2021
25.10.2021
26.1.2022
DIAMOND-H s.r.o., Mostná 42, Nitra, SK;
JUDr. Jozef Kóša, advokát, Nitra 1, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257726
3.5.2022
26.10.2031
2734-2021
26.10.2021
26.1.2022
Kalivoda Rudolf, Velký Beranov 403, 588 21 Velký
Beranov, CZ;
(740) Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT, Trenčín, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257727
3.5.2022
27.10.2031
2739-2021
27.10.2021
26.1.2022
SALUS SK, s.r.o., Mlynská 814/14, 930 21 Jahodná, SK;
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(740) Žižka Petr, Mgr. LL.M., Plzeň, CZ;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(740) Law & Tech s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

257728
3.5.2022
27.10.2031
2752-2021
27.10.2021
26.1.2022
Richard Šáfár, Hlavná ulica 307/25A, Veľký Cetín, SK;
Žižka Petr, Mgr. LL.M., Plzeň, CZ;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

257733
3.5.2022
3.12.2031
3106-2021
3.12.2021
26.1.2022
HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, Sereď, SK;
JUDr. Miroslav Budaj, advokát, Bratislava-Ružinov, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

257729
3.5.2022
12.11.2031
2911-2021
12.11.2021
26.1.2022
HUDAC s. r. o., Račianska 24/H, Bratislava - Nové
mesto, SK;
(740) Žižka Petr, Mgr. LL.M., Plzeň, CZ;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

257734
3.5.2022
3.12.2031
3107-2021
3.12.2021
26.1.2022
HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, Sereď, SK;
JUDr. Miroslav Budaj, advokát, Bratislava-Ružinov, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

257735
3.5.2022
3.12.2031
3110-2021
3.12.2021
26.1.2022
HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, Sereď, SK;
JUDr. Miroslav Budaj, advokát, Bratislava-Ružinov, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257736
3.5.2022
6.12.2031
3111-2021
6.12.2021
26.1.2022
Ozániková Monika, Bôrická cesta 1972/48, Žilina, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257730
3.5.2022
29.11.2031
3053-2021
29.11.2021
26.1.2022
JB SANITARY s.r.o., Potácelova 2702/33, 636 00 Brno,
CZ;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257731
3.5.2022
1.12.2031
3085-2021
1.12.2021
26.1.2022
Zdút Ladislav, Mgr., Pod Rovnicami 3474/67, 841 01
Bratislava, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257732
3.5.2022
2.12.2031
3087-2021
2.12.2021
26.1.2022
KLM real estate a.s., Žižkova 7801/15, Bratislava-Staré
Mesto, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
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257737
3.5.2022
6.12.2031
3113-2021
6.12.2021
26.1.2022
MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BratislavaNové Mesto, SK;
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava-Nové Mesto, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257738
5.5.2022
20.12.2031
3245-2021
20.12.2021
26.1.2022
ViaJur, s. r. o., Prostredná 13/49, 900 21 Svätý Jur, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 5.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257739
5.5.2022
21.10.2031
2698-2021
21.10.2021
10.11.2021
Munzur s.r.o., Obchodná 37, Bratislava-Staré Mesto,
SK;
(740) Šramelová Natália, JUDr., Bratislava-Ružinov, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 5.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257740
5.5.2022
17.9.2031
2391-2021
17.9.2021
20.12.2021
YUCON, s.r.o., Bezručova 2531/5, Bratislava-Staré
Mesto, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 5.5.2022

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257741
5.5.2022
30.5.2031
1525-2021
30.5.2021
23.6.2021
Timer s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06
Bratislava-Rača, SK;
(740) Brunovský Ľubomír, Bratislava-Rača, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 5.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257742
5.5.2022
26.8.2031
2235-2021
26.8.2021
20.12.2021
Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK;

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

(740) Ing. Róbert Porubčan EDING, Ivanka pri Dunaji, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 5.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257743
5.5.2022
28.9.2031
2464-2021
28.9.2021
27.10.2021
MATADOR HOLDING, a.s., Bojnická 3, 831 04
Bratislava-Nové Mesto, SK;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava-Petržalka, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 5.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257744
5.5.2022
28.9.2031
2465-2021
28.9.2021
27.10.2021
MATADOR HOLDING, a.s., Bojnická 3, 831 04
Bratislava-Nové Mesto, SK;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava-Petržalka, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 5.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

257745
5.5.2022
7.9.2031
2309-2021
7.9.2021
13.10.2021
Realdealcyclephile, s. r. o., Nábrežie slobody 524/5,
Púchov, SK;
(740) Vojčík & Partners, s.r.o., Košice-Juh, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 5.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

257746
12.5.2022
29.3.2028
700-2018
29.3.2018
3.12.2018
Malý gazda s. r. o., Hradisko 46, Radoma, SK;
TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava,
SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 12.5.2022

#~#
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(210)

(111)

775-2020
1667-2020
1210-2021
13-2022

257747
257643
257645
257664

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

257643
27.4.2022
29.7.2030
1667-2020
29.7.2020
2.10.2020
18, 25, 28
NCL (11)
18 - Imitácie kože; kožušiny; koženka; školské tašky
(aktovky); plecniaky; torby; cestovné tašky; lodné
kufre; športové tašky; náprsné tašky; kufre; kožené
cestovné tašky (kožená galantéria); kufrík na toaletné
potreby (prázdny); puzdrá na vizitky; puzdrá na
kľúče; kožené ozdoby na nábytok; kožené remienky;
dáždniky; turistické palice; oblečenie pre zvieratá
chované v domácnosti; žiadne uvedené tovary nie sú
určené pre cyklistov, cyklistické účely a / alebo aktivity
spojené s cyklistikou.
25 - Odevy; nohavice; kabáty; športové tričká, dresy;
tričká; športové tielka; oblečenie pre bábätká; plavky;
telocvičné úbory; nepremokavé odevy; obuv na
basketbal; maškarné kostýmy; topánky na šport;
topánky; klobúky; pleteniny; rukavice; šatky, šály;
šnurovačky; masky na spanie; žiadne uvedené tovary
nie sú určené pre cyklistov, cyklistické účely a / alebo
aktivity spojené s cyklistikou.
28 - Hry; hračky; hracie karty; hracie lopty; lopty na
hranie; posilňovacie stroje; náradie na lukostreľbu;
upínacie pásy pre horolezcov; chrániče na lakte
(športové potreby); chrániče na kolená (športový
tovar); hracie rukavice; snežnice; ozdoby na vianočné
stromčeky (okrem osvetľovacích telies a cukroviniek);
rybárske náradie; siete (športové potreby); stroje
na telesné cvičenia; ochranné vypchávky (časti
športových úborov); kriketové rukavice; boxerské
rukavice; žiadne uvedené tovary nie sú určené pre
cyklistov, cyklistické účely a / alebo aktivity spojené
s cyklistikou.

(540)

(550) obrazová
(732) ANTA (CHINA) CO., LTD., Dongshan Industrial Zone,
Chidian Town, Jinjiang City, Fujian Province, CN;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava-Petržalka, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 27.4.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(511)
(511)

257645
27.4.2022
27.4.2031
1210-2021
27.4.2021
26.5.2021
9, 35, 36
NCL (11)
9 - Počítačový softvér pre oblasť finančných služieb.
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení
obchodnej činnosti.
36 - Finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo,
bankovníctvo, nehnuteľnosti); poisťovacie služby;
sprostredkovanie (maklérstvo); úverové agentúry;
financovanie (služby); finančné analýzy; finančné
poradenstvo; finančné informácie; bankové hypotéky;
konzultačné služby v oblasti poisťovníctva.

(540) Pytagoras
(550) slovná
(732) Winners Group, a. s., Mlynské nivy 73, 821 05
Bratislava-Ružinov, SK;

(740) Vojčík & Partners, s.r.o., Košice-Juh, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 27.4.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(511)
(511)

257664
3.5.2022
5.1.2032
13-2022
5.1.2022
26.1.2022
5, 35
NCL (11)
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
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

(540)
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umeleckých činností; zásobovacie služby pre tretie
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky);
obchodné sprostredkovateľské služby.

(550) obrazová
(732) Kyselicová Monika, PharmDr., Znievska 16, 851 06
Bratislava-Petržalka, SK;
(740) Vojčík & Partners BA, s.r.o., Bratislava-Karlova Ves, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 3.5.2022
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(511)
(511)

(540)

257747
12.5.2022
6.4.2030
775-2020
6.4.2020
4.5.2020
41, 42
NCL (11)
41 - Organizovanie a vedenie konferencií v oblasti
stavebníctva; organizovanie a vedenie kongresov
v oblasti stavebníctva; organizovanie a vedenie
seminárov v oblasti stavebníctva; školenia v oblasti
stavebníctva; vyučovanie v oblasti stavebníctva;
vzdelávanie v oblasti stavebníctva.
42 - Expertízy (inžinierske práce) v oblasti stavebníctva;
kontroly kvality v oblasti stavebníctva; posudzovanie
a certifikácia systémov manažérstva v oblasti
stavebníctva.

(550) obrazová
(591) červená, modrá
(732) Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená
967/3, Bratislava-Ružinov, SK;

(740) Pálka Dušan, JUDr., Bratislava, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre
používanie ochrannej známky: 12.5.2022
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Obnovené ochranné známky
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(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

27169
27481
52627
52670
52734
67100
67423
67471
67734
67735
67813
67824
67983
67996
67999
68069
68311
68347
68358
68422
68555
68804
68840
68883
68884
68885
68897
69612
69804
70169
70170
70172
70178
70185
70258
70261
70266

155297
155298
165103
165585
165572
173044
173982
175434
170319
170320
174139
185817
173442
176170
178829
176780
172996
177379
173910
174367
173805
179486
176728
173259
173260
173261
174958
175248
177473
176036
176035
176124
176029
176024
175404
175402
175608

70267
70269
70270
70271
70273
70274
70275
70280
70283
70331
70332
70334
70335
70336
70337
70339
70341
70343
70344
70345
70348
70352
70354
71774
72199
2881-2001
2884-2001
199-2002
541-2002
799-2002
1041-2002
1080-2002
1123-2002
1124-2002
1125-2002
1126-2002
1175-2002

175469
175471
175472
175473
175642
175640
175641
175637
175634
173360
173385
173387
173388
173389
173778
173993
173308
173730
173731
173992
173729
175684
175682
175487
176462
201847
202465
202786
202905
203592
203191
204862
203673
203674
204167
203675
204594

1183-2002
1255-2002
1256-2002
1314-2002
1363-2002
1382-2002
1429-2002
1447-2002
1570-2002
1864-2002
1914-2002
1915-2002
1916-2002
1958-2002
2015-2002
2052-2002
2053-2002
2083-2002
2094-2002
2095-2002
2163-2002
2293-2002
2295-2002
2296-2002
2297-2002
2300-2002
2301-2002
2470-2002
2477-2002
2555-2002
2790-2002
2884-2002
3131-2002
3234-2002
265-2012
293-2012
576-2012

204168
203320
204169
203331
218458
208172
203871
204257
200748
204623
219373
219374
204634
203966
204002
204093
204094
204099
219675
204100
204641
204994
204730
204731
204732
204735
204736
220631
220150
201793
213874
205627
205240
205264
233877
233816
233643

601-2012
631-2012
642-2012
678-2012
689-2012
735-2012
910-2012
990-2012
1122-2012
1174-2012
1211-2012
1216-2012
1217-2012
1318-2012
1405-2012
1406-2012
1500-2012
1611-2012
1677-2012
1793-2012
1961-2012
5214-2012
5254-2012
5322-2012
5342-2012
5349-2012
5380-2012
5381-2012
5534-2012
5643-2012
5655-2012
5665-2012
128-2013
129-2013
130-2013
1898-2013

233323
233329
233724
233333
233338
234130
233761
234019
234148
234324
233941
234332
234333
236788
234287
235048
234589
234601
234757
235091
234978
233701
233387
233686
233858
234162
235182
234236
234179
234618
235273
234542
235129
235130
235131
238036

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

155297
21.11.1962
3.9.2022
3.9.2032
27169
3.9.1962
7
NCL (7)
7 - Pluhy, melioračné pluhy, kultivátory, diskové
brány, sekačky, stroje na obrábanie pôdy, stroje na
sadenie zemiakov, stroje na pletie, vysávače zemiakov,
nakladače, hĺbiace stroje, všetky poľnohospodárske
stroje a väčšie poľnohospodárske náradie, prevody
na prácu s traktormi, zdviháky (nie ručné náradie),
strojové píly, kombinované zberové a mlátiace
stroje, samoviazače, sekačky, hrable, obracače sena,
nakladače sena, stroje na sadenie, brány na jarné
práce, zberové stroje na obilie, šrotovníky, sadzače na

silážovanie, rozmetače hnoja, odstredivky, miešačky,
kultivačné stroje na hĺbenie brázd na sadenie, semená
a na umelé hnojivá.

(540) MASSEY FERGUSON
(550) slovná
(732) Massey Ferguson Corporation, 4205 River Green
Parkway, Duluth, Georgia 30096 - 2584, US;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

155298
21.11.1962
3.9.2022
3.9.2032
27481
3.9.1962

(511) 12
NCL (7)
(511) 12 - Traktory, vlečné stroje (vozidlá) a klopné vozidlá
na používanie s traktormi, súčiastky a príslušenstvo
uvedeného tovaru, pumpy na vzduch.

(540) MASSEY FERGUSON
(550) slovná
(732) Massey Ferguson Corporation, 4205 River Green
Parkway, Duluth, Georgia 30096 - 2584, US;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(511)
(511)

165103
4.6.1982
30.3.2022
30.3.2032
52627
30.3.1982
39
NCL (7)
39 - Služby týkajúce sa nájmu a prenájmu automobilov,
osobných a rekreačných vozidiel.

piva, vína a
v pohostinstve.

165572
20.1.1984
30.6.2022
30.6.2032
52734
30.6.1982
28
NCL (7)
28 - Hry a hračky, tenisové rakety a rámy, tenisové
loptičky, obaly na tenisové rakety, puzdrá na tenisové
rakety, stoly na stolný tenis, rakety na stolný tenis,
loptičky na stolný tenis, príslušenstvo na stolný tenis,
rakety a rámy na loptové hry, lopty na tieto hry,
bedmintonové rakety, golfové palice, golfové vaky,
golfové príslušenstvo, šípky a terčové dosky na tieto
šípky, futbalové lopty.

(540) DUNLOP
(550) slovná
(732) Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, 3-chome,
Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe 651-0072, JP;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(510)
(510)

165585
9.2.1984
11.5.2022
11.5.2032
52670
11.5.1982
3.4.1996
29, 30, 32, 33, 42
NCL (7)
Hotové jedlá, potravinárske výrobky a lahôdky
poskytované v reštauračných zariadeniach vrátane

liehovín,

služby

poskytované

(540) WIMPY
(550) slovná
(732) Wimpy Limited, 2 The Listons, Liston Road, Marlow,
Buckinghamshire, GB;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(510)
(510)

(540) THRIFTY
(550) slovná
(732) Thrifty Rent-A-Car System, LLC, 8501 Williams Road,
Estero, Florida 33928, US;
(740) TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.,
Bratislava-Dúbravka, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(511)
(511)
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(540)

170319
15.6.1992
3.4.2022
3.4.2032
67734
3.4.1992
7, 8, 9, 10, 35, 42
NCL (7)
Stroje, frézky, technické nástroje, nástroje diamantové
alebo vybavené diamantovým hrotom, uvádzané do
činnosti mechanicky; frézy, technické nástroje ručné
a ručné nástroje s diamantom alebo s diamantovým
hrotom, uvádzané do činnosti ručne; prístroje
a nástroje vedeckého výskumu do laboratórií, prístroje
a nástroje meracie; prístroje, nástroje a náradie
zdravotnícke, chirurgické, veterinárne a pre zubnú
chirurgiu, zdravotníckotechnické zariadenie vrátane
špeciálneho nábytku pre uvedené odbory, mechanické
antikoncepčné pomôcky; dovoz, vývoz a marketing
výrobkov v uvedenom odbore; výskum a vývoj
uvedených výrobkov.

(550) obrazová
(732) MEDIN, a. s., Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na
Moravě, CZ;
(740) CHSH Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář, JUDr.
Petr Kališ, Ph.D, Praha 1, CZ;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(510)
(510)

170320
15.6.1992
3.4.2022
3.4.2032
67735
3.4.1992
7, 8, 9, 10, 35, 42
NCL (7)
Stroje, frézky, technické nástroje, nástroje diamantové
alebo vybavené diamantovým hrotom, uvádzané do
činnosti mechanicky; frézy, technické nástroje ručné
a ručné nástroje s diamantom alebo s diamantovým
hrotom, uvádzané do činnosti ručne; prístroje
a nástroje vedeckého výskumu do laboratórií, prístroje
a nástroje meracie; prístroje, nástroje a náradie

(540)

zdravotnícke, chirurgické, veterinárne a pre zubnú
chirurgiu, zdravotníckotechnické zariadenie vrátane
špeciálneho nábytku pre uvedené odbory, mechanické
antikoncepčné pomôcky; dovoz, vývoz a marketing
výrobkov v uvedenom odbore; výskum a vývoj
uvedených výrobkov.

(550) obrazová
(732) MEDIN, a. s., Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na
Moravě, CZ;
(740) CHSH Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář, JUDr.
Petr Kališ, Ph.D, Praha 1, CZ;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(510)
(510)

172996
6.12.1994
30.4.2022
30.4.2032
68311
30.4.1992
8.3.1995
35, 36
NCL (7)
Oceňovanie škôd na vozidlách v súvislosti s poistením,
znalecké služby pri oceňovaní škôd na vozidlách.

(540) AUDATEX
(550) slovná
(732) Audatex Luxembourg Sàrl, 1, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg, LU;
(740) JUDr. Eva Bušová, advokátka, Bratislava-Staré Mesto,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(510)
(510)

173044
7.12.1994
6.3.2022
6.3.2032
67100
6.3.1992
8.3.1995
9, 11, 17, 19
NCL (7)
Polotovary z plastických hmôt v tvare profilov
a tvarovaných kusov pre automobilový a nábytkársky
priemysel a na výrobu okien; rúrky z plastických hmôt
na stavbu ciest vrátane ochrany káblov, ako aj pre
vodné hospodárstvo, zavlažovanie a odvodňovanie;
časti lekárskych a zdravotníckych prístrojov, najmä
hadice, tvarované diely, profily vždy úplne alebo
čiastočne z plastických hmôt; polotovary z plastických
hmôt pre elektrotechnický a elektronický priemysel
a výrobu lietadiel; hadice z plastických hmôt pre
priemysel a domácnosť.

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

(540)

(550) obrazová
(732) REHAU Industries SE & Co. KG, Otto-Hahn-Straβe 2,
95111 Rehau, DE;
(740) JUDr. Eva Bušová, advokátka, Bratislava-Staré Mesto,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(511)
(511)

173259
23.12.1994
28.5.2022
28.5.2032
68883
28.5.1992
8.3.1995
5
NCL (7)
5 - Farmaceutické prípravky.

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

173260
23.12.1994
28.5.2022
28.5.2032
68884
28.5.1992
8.3.1995
5
NCL (7)
5 - Farmaceutické prípravky.

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

173261
23.12.1994
28.5.2022
28.5.2032
68885
28.5.1992
8.3.1995
5
NCL (7)
5 - Farmaceutické prípravky.

(540) DEPO- MEDROL
(550) slovná
(732) PFIZER INC., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017-5755, US;

(540) DEPO-PROVERA
(550) slovná
(732) PFIZER INC., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017-5755, US;

(540) PREPIDIL
(550) slovná
(732) PFIZER INC., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017-5755, US;

#~#
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(510)
(510)

(540)

173308
23.12.1994
17.7.2022
17.7.2032
70341
17.7.1992
8.3.1995
16, 41
NCL (7)
Súbor materiálov vrátane kníh a brožúr týkajúcich
sa pochopenia gramatiky a jazyka; výchovná
a vzdelávacia činnosť, najmä v odbore filozofie,
týkajúca sa pochopenia gramatiky a jazyka.

(550) obrazová
(732) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, 1710 Ivar Avenue,
Los Angeles, California, US;
(740) Hörmannová,
Tomeš,
Patentová,
technická
a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing., Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(510)
(510)

173360
5.1.1995
17.7.2022
17.7.2032
70331
17.7.1992
12.4.1995
16, 41, 42
NCL (7)
Tlačoviny, periodiká, knihy, inštrukčné a učebné
materiály (iné ako prístroje), brožúry, letáky, činnosť
výchovná, vzdelávacia, najmä v odbore filozofie,
poradenské služby na zvýšenie osobných schopností,
duchovného uvedomenia a vedomostí jednotlivca.

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

(540)

(550) obrazová
(732) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu California, 1710 Ivar
Avenue, Los Angeles, California, US;
(740) TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.,
Bratislava-Dúbravka, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(510)
(510)

173385
5.1.1995
17.7.2022
17.7.2032
70332
17.7.1992
12.4.1995
16, 41, 42
NCL (7)
Tlačoviny, periodiká, knihy, inštrukčné a učebné
materiály (iné ako prístroje), brožúry, letáky, činnosť
výchovná, vzdelávacia, najmä v odbore filozofie,
poradenské služby na zvýšenie osobných schopností,
duchovného uvedomenia a vedomostí jednotlivca.

#~#
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(540)

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

(732) Religious technology Center, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu California, 1710 Ivar Avenue, Los
Angeles, California, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(510)
(510)
(540)

173388
5.1.1995
17.7.2022
17.7.2032
70335
17.7.1992
12.4.1995
16, 41
NCL (7)
Tlačoviny, periodiká, knihy, inštrukčné a učebné
materiály (iné ako prístroje), brožúry, letáky, riadenie
náboženských, výchovných a filozofických organizácií.

(550) obrazová
(732) Religious technology Center, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu California, 1710 Ivar Avenue, Los
Angeles, California, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(511)
(511)
(540)

173387
5.1.1995
17.7.2022
17.7.2032
70334
17.7.1992
12.4.1995
16
NCL (7)
16 - Tlačoviny, periodiká, knihy, inštrukčné a učebné
materiály (iné ako prístroje), brožúry, letáky.

(550) obrazová

(550) obrazová
(732) Religious technology Center, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu California, 1710 Ivar Avenue, Los
Angeles, California, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(511)
(511)

173389
5.1.1995
17.7.2022
17.7.2032
70336
17.7.1992
12.4.1995
16
NCL (7)
16 - Tlačoviny, periodiká, knihy, inštrukčné a učebné
materiály (iné ako prístroje), brožúry, letáky.
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(540)

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

(540)

(550) obrazová
(732) Elbex
Video
Kabushiki
Kaisha,
11-51,
Tsunashimahigashi 6-chome, Kohoku-ku, Yokohamashi, Kanagawa-ken, JP;
(740) JUDr. Eva Bušová, advokátka, Bratislava-Staré Mesto,
SK;

(550) obrazová
(732) Religious technology Center, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu California, 1710 Ivar Avenue, Los
Angeles, California, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(510)
(510)

173442
19.1.1995
15.4.2022
15.4.2032
67983
15.4.1992
12.4.1995
6, 9
NCL (7)
Elektrické a elektronické výrobky, ako televízne
projektory,
testovacie
zariadenia,
adaptéry
k analógovým počítačom, jednotky na prívod energie,
kazetové magnetofóny, páskové magnetofóny,
hifiprístroje, reproduktory, rádiá, televízory, televízne
kamery, televízne šošovky, interkomunikačné
systémy, diktafóny, videoprístroje, videokamery,
video a audioprehrávače, videopásky, videokazety,
feritové súčiastky, monokryštálové ferity, videohlavy
a audiohlavy, hlavy počítačov, televízia s uzavretými
okruhmi, kamery pre televíziu s uzavretými
okruhmi, súčasti a príslušenstvá týchto výrobkov;
elektrické a elektronické súčiastky ako CB-konektory,
audiokonektory, rezistory, kondenzátory, monitory,
audiozástrčky, integrované obvody, tranzistory,
vypínače, skrutky, matice, podložky, elektrónky,
vidikóny, obrazovky, jarmá obrazovky, transformátory,
káble, spojovacie šnúry, predlžovacie káble, šnúry
na diaľkové ovládanie, trojnožky na videokamery,
konektory na televíziu s uzavretými okruhmi
a príslušenstvá.

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

173729
9.2.1995
17.7.2022
17.7.2032
70348
17.7.1992
10.5.1995
42
NCL (7)
42
Príprava,
vykonávanie,
posudzovanie
a vyhodnocovanie testov na určovanie vlastností
osobnosti.

(540) OCA
(550) slovná
(732) Religious technology Center, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu California, 1710 Ivar Avenue, Los
Angeles, California, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(510)
(510)

173730
9.2.1995
17.7.2022
17.7.2032
70343
17.7.1992
10.5.1995
16, 41
NCL (7)
Tlačoviny; periodiká; knihy; inštrukčné materiály
a učebné materiály (iné než prístroje); brožúry; letáky;
vzdelávacia a výchovná činnosť, najmä v odbore
filozofie.

#~#
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(540)

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

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022
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173778
10.2.1995
17.7.2022
17.7.2032
70337
17.7.1992
10.5.1995
16
NCL (7)
16 - Tlačoviny; periodiká, knihy, inštrukčné a učebné
materiály (iné ako prístroje); brožúry; letáky.

(540) CELEBRITY
(550) slovná
(732) Religious technology Center, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu California, 1710 Ivar Avenue, Los
Angeles, California, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(550) obrazová
(732) Religious technology Center, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu California, 1710 Ivar Avenue, Los
Angeles, California, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(510)
(510)

(540)

173731
9.2.1995
17.7.2022
17.7.2032
70344
17.7.1992
10.5.1995
16, 41
NCL (7)
Súbor materiálu vrátane kníh, pracovných príručiek
a brožúriek týkajúcich sa etiky; organizácia
a sebazdokonaľovanie; výchovná a vzdelávacia
činnosť, najmä v odbore filozofie.

(550) obrazová
(732) Religious technology Center, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu California, 1710 Ivar Avenue, Los
Angeles, California, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

173805
10.2.1995
14.5.2022
14.5.2032
68555
14.5.1992
10.5.1995
3
NCL (7)
3 - Mydlá, parfumériové výrobky, éterické oleje,
kozmetika, prípravky na vlasy; zubné pasty a prášky.

(540) PAMPERS
(550) slovná
(732) The Procter & Gamble Company, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Ohio, One Procter & Gamble
Plaza, Cincinnati, Ohio, US;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(510)
(510)

173910
23.2.1995
5.5.2022
5.5.2032
68358
5.5.1992
10.5.1995
7, 11, 20, 21
NCL (7)
Umývacie stroje, stroje na prípravu a rozdeľovanie
jedál a nápojov, časti a výbava uvedeného tovaru,
vykurovacie, variace, chladiace a vetracie zariadenia
a montáže, rozdeľovače jedla a nápojov, diely
a výbava uvedeného tovaru, nábytok, vystavovacie
a uskladňovacie jednotky a diely, vybavenie na
uvedený tovar, domáce potreby a nádoby, izolačné
nádoby.

(540) PALUX
(550) slovná
(732) Palux Aktiengesellschaft, Bad Mergentheim, Nemecko,
DE;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť,
Bratislava, SK;

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

173982
7.3.1995
20.3.2022
20.3.2032
67423
20.3.1992
7.6.1995
5
NCL (7)
5 - Farmaceutické prostriedky pre humánnu
a veterinárnu oblasť, dietetické výrobky pre deti
a chorých, náplasti a prostriedky na ošetrenie rán,
dezinfekčné prostriedky.

(540) SECNIL
(550) slovná
(732) ETYPHARM Société par actions simplifiée, 194 Bureaux
de la Colline, Bât D, 92 213 Saint Cloud cedex, FR;
(740) Komerčno-právna a patentová kancelária, HASPEL
Ladislav, JUDr., CSc., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(511)
(511)
(540)

173992
7.3.1995
17.7.2022
17.7.2032
70345
17.7.1992
7.6.1995
9
NCL (7)
9 - Kinematografické filmy; videopásky; videokazety;
kazetové prehrávače a premietacie zariadenie.

(210)
(220)
(450)
(511)
(511)

(111)
(151)
(156)
(180)

173993
7.3.1995
17.7.2022
17.7.2032

70339
17.7.1992
7.6.1995
16
NCL (7)
16 - Tlačoviny; periodiká; knihy; inštrukčné a učebné
materiály (iné než prístroje); brožúry, letáky.

(540) PURIFICATION
(550) slovná
(732) Religious technology Center, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu California, 1710 Ivar Avenue, Los
Angeles, California, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(510)
(510)

(540)

(550) obrazová
(732) Religious technology Center, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu California, 1710 Ivar Avenue, Los
Angeles, California, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022
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174139
27.3.1995
8.4.2022
8.4.2032
67813
8.4.1992
7.6.1995
5, 9, 16, 35, 36, 39, 42
NCL (7)
Farmaceutické
výrobky,
výpočtová
technika,
najmä počítače, počítačové klávesnice, pamäte,
záznamy, tlačiarne, periférne zariadenia, disky,
diskety, kancelárske stroje, prístroje a zariadenia,
kancelárske náradie, kancelárske potreby, kancelárske
písacie potreby, nehnuteľnosti; prenájom najmä
kancelárskych strojov a zariadení, nehnuteľností,
garáží, skladíšť, áut, vozidiel a automobilov;
obchodné, finančné a investičné poradenstvo, vedenie
účtovníctva, evidencia pohľadávok a ich preberanie,
evidencia záväzkov a ich úhrada, investovanie
a sprostredkovanie investovania do podielov rôznych
spoločností a projektov, obstarávanie know-how a ich
financovanie.

(550) obrazová
(591) žltá, modrá
(732) COOPEX HOLD, a.s., Bajkalská 18/A, 821 08 Bratislava,
SK;
(740) Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária,
Bratislava-Ružinov, SK;
(111) 174367
(151) 2.5.1995
(156) 7.5.2022

(180)
(210)
(220)
(450)
(511)
(511)

7.5.2032
68422
7.5.1992
11.7.1995
3
NCL (7)
3 - Kozmetické výrobky.

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

174958
15.6.1995
29.5.2022
29.5.2032
68897
29.5.1992
14.9.1995
34
NCL (7)
34 - Cigary.

(540) ASTRA
(550) slovná
(732) The Gillette Company LLC, One Gillette Park, Boston,
Massachusets 02127, US;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;

(540) KRÁTKE
(550) slovná
(732) Imperial Tobacco Slovakia a. s., Galvaniho 7/A, 824 53
Bratislava, SK;
(740) Jurková Michaela, Mgr. Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(511)
(511)

(540)

175248
18.7.1995
25.6.2022
25.6.2032
69612
25.6.1992
11.10.1995
1
NCL (7)
1 - Epoxidové živice v kvapalnej alebo gélovej forme
na použitie na kovové alebo betónové plochy s cieľom
zlepšiť chemickú odolnosť alebo opotrebovanie
priemyselného vybavenia a podláh.

(550) obrazová
(732) A. W. Chesterton Company, 860 Salem Street,
Groveland, MA 01834, US;
(740) JUDr. Eva Bušová, advokátka, Bratislava-Staré Mesto,
SK;

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

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

175402
15.8.1995
15.7.2022
15.7.2032
70261
15.7.1992
8.11.1995
14
NCL (7)
14 - Klenoty.

(550) obrazová
(732) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, 1710 Ivar Avenue,
Los Angeles, California, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(511)
(511)
(540)

175404
16.8.1995
15.7.2022
15.7.2032
70258
15.7.1992
8.11.1995
41
NCL (7)
41 - Činnosť výchovná, vzdelávacia, najmä v odbore
filozofie.

(550) obrazová
(732) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, 1710 Ivar Avenue,
Los Angeles, California, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

175434
17.8.1995
25.3.2022
25.3.2032
67471
25.3.1992

#~#
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(450) 8.11.1995
(510) 25, 40
NCL (7)
(510) Dámska elastická bielizeň, plavky, zhotovovanie
modelových výrobkov v malých výrobných sériách
v uvedenom sortimente, zákazková výroba dámskeho
elastického oblečenia a bielizne.
(540)

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

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

175472
18.8.1995
15.7.2022
15.7.2032
70270
15.7.1992
8.11.1995
16
NCL (7)
16 - Tlačoviny, periodiká, knihy, inštrukčné a učebné
materiály (iné ako prístroje), brožúry, letáky.

(540) FREEWINDS
(550) slovná
(732) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, 1710 Ivar Avenue,
Los Angeles, California, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(550) obrazová
(732) TIMO s.r.o., Podvinný mlýn 1418/2, Libeň, 190 00
Praha 9, CZ;
(740) Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT, Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(511)
(511)

175469
18.8.1995
15.7.2022
15.7.2032
70267
15.7.1992
8.11.1995
42
NCL (7)
42 - Poradenské služby na zvýšenie osobných
schopností, duchovného uvedomenia a vedomostí
jednotlivca.

(540) ARC STRAIGHTWIRE
(550) slovná
(732) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, 1710 Ivar Avenue,
Los Angeles, California, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(511)
(511)

175471
18.8.1995
15.7.2022
15.7.2032
70269
15.7.1992
8.11.1995
42
NCL (7)
42 - Poradenské služby na zvýšenie osobných
schopností, duchovného uvedomenia a vedomostí
jednotlivca.

(540) CLEAR CERTAINTY RUNDOWN
(550) slovná
(732) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, 1710 Ivar Avenue,
Los Angeles, California, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

175473
18.8.1995
15.7.2022
15.7.2032
70271
15.7.1992
8.11.1995
41
NCL (7)
41 - Výchovná, vzdelávacia činnosť najmä, v odbore
filozofia, týkajúca sa pochopenia gramatiky a jazyka.

(540) KEY TO LIFE
(550) slovná
(732) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, 1710 Ivar Avenue,
Los Angeles, California, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(510)
(510)

175487
18.8.1995
22.9.2022
22.9.2032
71774
22.9.1992
8.11.1995
7, 8, 9, 10, 35
NCL (7)
Technické frézy a nástroje, nástroje diamantové
a diamantované, jednoúčelové stroje a zariadenia,
prístroje a nástroje na laboratórne účely,
prístroje na meranie, prístroje a nástroje
záchranné a pomôcky z plastov, prístroje, nástroje
a pomôcky lekárske, chirurgické, zubolekárske
a zverolekárske, zdravotnícke zariadenia vrátane
špeciálneho nábytku pre dané odbory, laboratóriá,
mechanické antikoncepčné pomôcky a pomôcky
z plastov; export - import, marketing v uvedenej
oblasti.

(540) MEDIN
(550) slovná
(732) MEDIN, a. s., Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na
Moravě, CZ;
(740) CHSH Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář, JUDr.
Petr Kališ, Ph.D, Praha 1, CZ;

#~#
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(511)
(511)

175608
24.8.1995
15.7.2022
15.7.2032
70266
15.7.1992
8.11.1995
16
NCL (7)
16 - Tlač vrátane periodík.

(540) ADVANCE!
(550) slovná
(732) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, 1710 Ivar Avenue,
Los Angeles, California, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(511)
(511)

175634
7.9.1995
15.7.2022
15.7.2032
70283
15.7.1992
6.12.1995
42
NCL (7)
42 - Poradenské služby na zvýšenie osobných
schopností, duchovného uvedomenia a vedomostí
jednotlivca.

(540) SUNSHINE RUNDOWN
(550) slovná
(732) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu California, 1710 Ivar
Avenue, Los Angeles, California, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(511)
(511)

175637
8.9.1995
15.7.2022
15.7.2032
70280
15.7.1992
6.12.1995
41
NCL (7)
41 - Činnosť vzdelávacia, vyučovacia, najmä v odbore
filozofie.

(540) SAINT HILL
(550) slovná
(732) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu California, 1710 Ivar
Avenue, Los Angeles, California, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(511)

175640
8.9.1995
15.7.2022
15.7.2032
70274
15.7.1992
6.12.1995
42
NCL (7)

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

(511) 42 - Poradenské služby na zvýšenie osobných
schopností, duchovného uvedomenia a vedomostí
jednotlivca.

(540) L 11
(550) slovná
(732) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu California, 1710 Ivar
Avenue, Los Angeles, California, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(511)
(511)

175641
8.9.1995
15.7.2022
15.7.2032
70275
15.7.1992
6.12.1995
42
NCL (7)
42 - Poradenské služby na zvýšenie osobných
schopností, duchovného uvedomenia a vedomostí
jednotlivca.

(540) L 12
(550) slovná
(732) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu California, 1710 Ivar
Avenue, Los Angeles, California, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(511)
(511)

175642
8.9.1995
15.7.2022
15.7.2032
70273
15.7.1992
6.12.1995
42
NCL (7)
42 - Poradenské služby na zvýšenie osobných
schopností, duchovného uvedomenia a vedomostí
jednotlivca.

(540) L 10
(550) slovná
(732) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu California, 1710 Ivar
Avenue, Los Angeles, California, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(510)
(510)

175682
18.9.1995
17.7.2022
17.7.2032
70354
17.7.1992
6.12.1995
16, 41, 42
NCL (7)
Tlačoviny, periodiká, knihy, inštrukčné a učebné
materiály (okrem prístrojov), brožúry, letáky, činnosť
výchovná, vzdelávacia, najmä v odbore filozofie,
poradenské služby na zvýšenie osobných schopností,
duchovného uvedomenia a vedomostí jednotlivca.

#~#

209 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (ochranné známky)

(540) FLAG
(550) slovná
(732) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu California, 1710 Ivar
Avenue, Los Angeles, California, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(510)
(510)

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022
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(540)

175684
18.9.1995
17.7.2022
17.7.2032
70352
17.7.1992
6.12.1995
16, 41, 42
NCL (7)
Tlačoviny, periodiká, knihy, inštrukčné a učebné
materiály (okrem prístrojov), brožúry, letáky, činnosť
výchovná, vzdelávacia, najmä v odbore filozofie,
poradenské služby na zvýšenie osobných schopností,
duchovného uvedomenia a vedomostí jednotlivca.

(540) FALSE PURPOSE RUNDOWN
(550) slovná
(732) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu California, 1710 Ivar
Avenue, Los Angeles, California, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(550) obrazová
(591) bordová, oranžová
(732) NBA Properties, Inc., Olympic Tower Building, 645 Fifth
Avenue, New York, New York 10022, US;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava-Petržalka, SK;

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

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

176024
24.10.1995
14.7.2022
14.7.2032
70185
14.7.1992
10.1.1996
9, 14, 16, 25, 28, 29, 30
NCL (7)
Prístroje a nástroje na záznam a reprodukciu zvuku
alebo obrazu; magnetické nosiče dát; nahrávacie
disky, najmä vopred nahrané videopásky. Bižutéria,
najmä pracky na opasky, ihlice, náušnice, náhrdelníky,
prstene, manžetové gombíky a náramkové hodinky.
Tlačoviny; časopisy; periodiká; knihy; brožúry. Odevy,
najmä športové odevy a odevy na chvíle voľna, obuv,
topánky, šľapky. Hračky a hry; športové potreby. Mäso,
ryby vrátane mäkkýšov a kôrovcov, hydina, zverina;
mäsové výťažky; konzervovaná, sušená a varená
zelenina a ovocie; rôsoly; zaváraniny; vajcia; mlieko
a iné mliečne výrobky vrátane mliečnych nápojov;
jedlé oleje a tuky; konzervované potraviny; zelenina
naložená v octe. Cukrovinky, bonbóny, čokolády,
žuvacie gumy (žuvačky).

176029
24.10.1995
14.7.2022
14.7.2032
70178
14.7.1992
10.1.1996
9, 14, 16, 25, 28, 29, 30
NCL (7)
Prístroje a nástroje na záznam a reprodukciu zvuku
alebo obrazu; magnetické nosiče dát; nahrávacie
disky, najmä vopred nahrané videopásky. Bižutéria,
najmä pracky na opasky, ihlice, náušnice, náhrdelníky,
prstene, manžetové gombíky a náramkové hodinky.
Tlačoviny; časopisy; periodiká; knihy; brožúry. Odevy,
najmä športové odevy a odevy na chvíle voľna, obuv,
topánky, šľapky. Hračky a hry; športové potreby. Mäso,
ryby vrátane mäkkýšov a kôrovcov, hydina, zverina;
mäsové výťažky; konzervovaná, sušená a varená
zelenina a ovocie; rôsoly; zaváraniny; vajcia; mlieko
a iné mliečne výrobky vrátane mliečnych nápojov;
jedlé oleje a tuky; konzervované potraviny; zelenina
naložená v octe. Cukrovinky, bonbóny, čokolády,
žuvacie gumy (žuvačky).

(540)

(540)

(550) obrazová
(591) modrá, červená
(732) NBA Properties, Inc., Olympic Tower Building, 645 Fifth
Avenue, New York, New York 10022, US;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava-Petržalka, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(510)
(510)

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022
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176035
27.10.1995
14.7.2022
14.7.2032
70170
14.7.1992
10.1.1996
9, 14, 16, 25, 28, 29, 30
NCL (7)
Prístroje a nástroje na záznam a reprodukciu zvuku
alebo obrazu; magnetické nosiče dát; nahrávacie
disky, najmä vopred nahrané videopásky. Bižutéria,
najmä pracky na opasky, ihlice, náušnice, náhrdelníky,
prstene, manžetové gombíky a náramkové hodinky.
Tlačoviny; časopisy; periodiká; knihy; brožúry. Odevy,
najmä športové odevy a odevy na chvíle voľna, obuv,
topánky, šľapky. Hračky a hry; športové potreby. Mäso,
ryby vrátane mäkkýšov a kôrovcov, hydina, zverina;
mäsové výťažky; konzervovaná, sušená a varená
zelenina a ovocie; rôsoly; zaváraniny; vajcia; mlieko
a iné mliečne výrobky vrátane mliečnych nápojov;
jedlé oleje a tuky; konzervované potraviny; zelenina
naložená v octe. Cukrovinky, bonbóny, čokolády,
žuvacie gumy (žuvačky).

(550) obrazová
(591) biela, modrá, červená
(732) NBA Properties, Inc., Olympic Tower Building, 645 Fifth
Avenue, New York, New York 10022, US;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava-Petržalka, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(510)
(510)

176036
27.10.1995
14.7.2022
14.7.2032
70169
14.7.1992
10.1.1996
9, 14, 16, 25, 28, 29, 30
NCL (7)
Prístroje a nástroje na záznam a reprodukciu zvuku
alebo obrazu; magnetické nosiče dát; nahrávacie
disky, najmä vopred nahrané videopásky. Bižutéria,
najmä pracky na opasky, ihlice, náušnice, náhrdelníky,
prstene, manžetové gombíky a náramkové hodinky.
Tlačoviny; časopisy; periodiká; knihy; brožúry. Odevy,
najmä športové odevy a odevy na chvíle voľna, obuv,
topánky, šľapky. Hračky a hry; športové potreby. Mäso,
ryby vrátane mäkkýšov a kôrovcov, hydina, zverina;
mäsové výťažky; konzervovaná, sušená a varená
zelenina a ovocie; rôsoly; zaváraniny; vajcia; mlieko
a iné mliečne výrobky vrátane mliečnych nápojov;
jedlé oleje a tuky; konzervované potraviny; zelenina
naložená v octe. Cukrovinky, bonbóny, čokolády,
žuvacie gumy (žuvačky).

(540) NBA
(550) slovná
(732) NBA Properties, Inc., Olympic Tower Building, 645 Fifth
Avenue, New York, New York 10022, US;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava-Petržalka, SK;
(111) 176124
(151) 15.11.1995
(156) 14.7.2022

(180)
(210)
(220)
(450)
(510)
(510)

(540)

14.7.2032
70172
14.7.1992
7.2.1996
9, 14, 16, 25, 28, 29, 30
NCL (7)
Prístroje a nástroje na záznam a reprodukciu zvuku
alebo obrazu; magnetické nosiče dát; nahrávacie
disky, najmä vopred nahrané videopásky. Bižutéria,
najmä pracky na opasky, ihlice, náušnice, náhrdelníky,
prstene, manžetové gombíky a náramkové hodinky.
Tlačoviny; časopisy; periodiká; knihy; brožúry. Odevy,
najmä športové odevy a odevy na chvíle voľna, obuv,
topánky, šľapky. Hračky a hry; športové potreby. Mäso,
ryby vrátane mäkkýšov a kôrovcov, hydina, zverina;
mäsové výťažky; konzervovaná, sušená a varená
zelenina a ovocie; rôsoly; zaváraniny; vajcia; mlieko
a iné mliečne výrobky vrátane mliečnych nápojov;
jedlé oleje a tuky; konzervované potraviny; zelenina
naložená v octe. Cukrovinky, bonbóny, čokolády,
žuvacie gumy (žuvačky).

ústne vody a prostriedky na osvieženie dychu
neobsahujúce liečivá, prostriedky a látky používané
v zubnom lekárstve a na účely hygieny ústnej dutiny,
zubné amalgámy, ústne vody a osviežovače dychu
obsahujúce liečivá, diagnostické činidlá a diagnostické
látky in vivo, zubné vosky a prostriedky určené na
snímanie odtlačkov zubov, prostriedky určené na
plombovanie zubov, prostriedky na detekciu zubného
kazu a ochorení ďasien, prípravky a látky s obsahom
fluoridu, zubné prístroje a nástroje, diagnostické
materiály, zubné flosy, držiaky a zásobníky na zubné
flosy, zubné zrkadlá, inštrukčné a učebné potreby,
periodiká, letáky, prospekty a brožúry, papierové
obrúsky, papierové utierky a iné výrobky z papiera,
zubné kefky, ich súčasti a príslušenstvo, kefky
a materiál na ich výrobu, zubné špáradlá, materiály
a nástroje na čistenie a leštenie prirodzeného
a umelého chrupu, nádoby, držiaky a misky.

(540) ORAL - B
(550) slovná
(732) The Gillette Company LLC, One Gillette Park, Boston,
Massachusets 02127, US;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(510)
(510)

(550) obrazová
(591) zelená, čierna
(732) NBA Properties, Inc., Olympic Tower Building, 645 Fifth
Avenue, New York, New York 10022, US;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava-Petržalka, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(510)
(510)

176170
17.11.1995
15.4.2022
15.4.2032
67996
15.4.1992
7.2.1996
1, 3, 5, 10, 16, 21
NCL (7)
1,3,5,10,16,21 - Diagnostické činidlá a diagnostické
prostriedky na použitie in vitro, chemické prostriedky
a látky používané v zubnom lekárstve, zubné pasty,
zubné čistiace prostriedky, prípravky a látky na
čistenie a leštenie prirodzeného a umelého chrupu,

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

176462
30.1.1996
8.10.2022
8.10.2032
72199
8.10.1992
3.4.1996
7, 12, 16, 36, 37, 39, 42
NCL (7)
Stroje a obrábacie stroje, poľnohospodárske stroje,
žacie stroje na trávnik, vozidlá, zariadenia na dopravu
na zemi, vo vzduchu a na vode, vozidlá na
prenájom, najmä automobily, kamióny, autobusy,
lode, lietadlá, veľkokapa- citné lietadlá, leteckokozmické motory, papier, lepenka, výrobky z papiera
a lepenky (nezahrnuté do iných tried), akreditívne
karty na prenájom vozi- diel, tlačoviny, časopisy
a periodiká, knihy, výrobky na kníhviazačstvo, fotografie, papiernický tovar, lepidlá na papiere,
hracie karty, tlačiarenské písmená, polygrafické
štočky, katalógy, publikácie, obežníky, obchodné papiere, dekoračné motívy na stenu, samolepiace
motívy na vozidlá, plagáty, obálky, etikety, reklamné
papiere, kalendáre, záznamníky, zoznamy, finančné
transakcie v odbore motorových vozidiel pozemných,
leteckých alebo námor- ných, akvizícia, prenájom
a nájom akýchkoľvek priemyselných a obchodných
podnikov v súvislosti s prenájmom vozidiel, úverový
prenájom, poisťovacie služby pri prenájme vozidiel,
konštrukcia a opravy, služby poskytované v súvislosti s technickou konštrukciou, s prenájmom
náradia, aparatúr alebo konštrukčného materiálu,
služby týkajúce sa udržovania a opráv motorových
vozidiel alebo predmetov pri doprave tovaru alebo
osôb, doprava a sklado- vanie, služby poskytované
pri prevádzke staníc prenajímajúcich vozidlá, garáže, služby súvisiace s prenájmom dopravných
vozidiel,automobilov, kamió- nov, autobusov, lodí,
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(540)

lietadiel, krátkodobý a dlhodobý prenájom, služby
tý- kajúce sa námorných remorkáží, vykladanie
a prevádzka letísk, prístavov a dokov, služby
súvisiace s prevádzkou letísk, rezervovanie vozidiel
v prísta- voch, na staniciach a na letiskách,
služby týkajúce sa obalovej techniky, testovania
a dopravy tovaru, informácie o tarifách, cestovných
poriadkoch a spôsoboch dopravy, služby týkajúce sa
prehliadok vozidiel alebo tovaru pred dopravou a po
doprave, prenájmu zariadení pre poľnohospodárstvo
a záhradníctvo.

(550) obrazová
(591) zelená
(732) Europcar International, 13 Ter Boulevard Berthier,
F-75017 Paris, FR;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(511)
(511)

(540)

176728
26.3.1996
27.5.2022
27.5.2032
68840
27.5.1992
3.7.1996
9
NCL (7)
9 - Počítačový hardvér, najmä procesory a pamäte,
videodispleje, klávesnice, myši a káble; počítačový
softvér, najmä programy nahrané na magnetických
diskoch a páskach.

(732) Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood
Shores, California 94065, US;
(740) Mgr. Jaroslav Guniš, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(511)
(511)

176780
9.4.1996
21.4.2022
21.4.2032
68069
21.4.1992
3.7.1996
12
NCL (7)
12 - Bicykle, rámy bicyklov, súčiastky a príslušenstvo.

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

177379
16.1.1997
5.5.2022
5.5.2032
68347
5.5.1992
9.4.1997
5, 30
NCL (7)
Dietetické potraviny; dietetické výrobky obilné,
kukuričné a sójové a ich zmesi; dietetické cereálne
výrobky. Sójové potraviny; potraviny z obilnín; výrobky
obilné, kukuričné a sójové a ich zmesi; cereálne
výrobky.

(540) TREK
(550) slovná
(732) TREK Bicycle Corporation, 801 West Madison Street,
Waterloo, Wisconsin 53594, US;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť,
Bratislava, SK;

(540) BONAVITA
(550) slovná
(732) BONAVITA, spol. s r.o., Hlavní 32, Vidovice, 251 63
Kunice, CZ;
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava-Nové Mesto, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
(511)
(511)

(550) obrazová
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177473
6.2.1997
30.6.2022
30.6.2032
69804
30.6.1992
7.5.1997
33
NCL (7)
33 - Vína, liehoviny, likéry.

(540)
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zeleninu, zemiaky, ryžu, cestoviny a upravené ovocie,
pekárske výrobky s náplňami pozostávajúcimi hlavne
z mäsa, rýb alebo údenín, cestoviny, chlebové výrobky
a pekárske výrobky pripravené s použitím mäsa, ako
i kombinované produkty z mäsa, cestovín a/alebo
pekárskych výrobkov, najmä sekané mäsá v obale
z cesta, hamburgery v žemli, párky v rožku (hot dogs).

(540) HITBURGER
(550) slovná
(732) Salomon Hitburger GmbH, Nordring 13, 8754
Grossostheim-Ringheim, DE;
(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., BratislavaPetržalka, SK;

(550) obrazová
(732) SOCIEDAD ANONIMA VIŇA SANTA RITA, Av. Apoquindo
3669, Piso 6, Las Condes, Santiago, CL;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

178829
18.12.1997
15.4.2022
15.4.2032
67999
15.4.1992
10.9.1997
4.3.1998
29, 30
NCL (7)
29 - Mäso, ryby a výrobky z nich pripravené
vrátane čerstvých, zmrazených, varených, pečených
alebo predpečených a/alebo údených, alebo na
vzduchu sušených mäsových výrobkov, najmä pečene,
šunky a trvanlivé výrobky z mäsa, údeniny, najmä
v podobe varenej, pečenej a/alebo údenej, a/alebo
na vzduchu sušenej vrátane mäsových a rybích paštét,
mäsové konzervy, konzervy z mäsových výrobkov, rybie
konzervy a konzervy údenín, ako i konzervy mäsových
výrobkov vo vlastnej šťave, konzervy obsahujúce
zmesi mäsa a zeleniny, mäsové, údeninové, rybie
a zeleninové šaláty v čerstvej a konzervovanej podobe,
polievky a omáčky vrátane šalátových omáčok
s prípadným podielom mäsa, pevné a kvapalné
extrakty z mäsa, extrakty z mäsového vývaru a výrobky
z mäsového vývaru, mäsové a údeninové huspeniny,
ako i z nich pripravené mäsové výrobky a údeninové
výrobky, rôsoly z mäsa, jedlé tuky vrátane tukov
na vyprážanie, karbonátky, diétne mäsové výrobky
neurčené na lekárske účely, upravený tovar vyrobený
z mäsa a/alebo rýb neurčený na lekárske účely.
30 - Polotovary a kuchynské hotové jedlá, ako
i hotové pokrmy pozostávajúce hlavne z mäsa,
rýb a/alebo údenín vrátane príloh obsahujúcich

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

179486
22.1.1998
26.5.2022
26.5.2032
68804
26.5.1992
8.10.1997
8.4.1998
9
NCL (7)
9 - Programy na riadenie bázou dát, ukladanie,
kontrolu a spracovanie dát, programovacie nástroje na
uľahčenie rozvoja aplikácie.

(540) INGRES
(550) slovná
(732) Actian Corporation, 330 Potrero Avenue, Sunnyvale,
California 94085, US;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)
(540)

185817
21.6.1999
8.4.2022
8.4.2032
67824
8.4.1992
12.3.1999
10.9.1999
2, 16
NCL (9)
2 - Farby a laky; moridlá, tmely, farebné pasty.
16 - Lepidlá, fólie (plastové, priľnavé, naťahovacie) na
paletizáciu, fólie z regenerovanej celulózy na balenie.

(550) obrazová
(732) Vašina Josef, Bedřicha Václavka 39/2, 674 01 Třebíč, CZ;

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

200748
8.11.2002
27.5.2022
27.5.2032
1570-2002
27.5.2002
6.8.2002
4.2.2003
12
NCL (8)
12 - Pneumatiky.

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

201793
10.2.2003
6.9.2022
6.9.2032
2555-2002
6.9.2002
6.11.2002
2.5.2003
39
NCL (8)
39 - Sprostredkovanie prepravy; dopravné a prepravné
služby; nákladná doprava (kamiónová).

9 - Faxy, telefóny, kalkulačky, tlačiarne, diktafóny,
pokladnice, počítačové príslušenstvo a doplnky (filter
na monitor, podložka pod myš, stojany a monitory,
klávesnice, ochranné kryty na klávesnicu, myši),
kopírovacie stroje.
16 - Papier a výrobky z papiera, tlačoviny, neperiodické
publikácie, ponukové listy, katalógy, reklamné letáky,
propagačné materiály, kancelárske potreby, najmä
pásky do tlačiarní a písacích strojov, kazety na
tlač do faxov, počítačová literatúra, kancelárske
súpravy, podložky na stôl, papierové servítky
a vreckovky, toaletný papier, papierové uteráky,
hygienické vrecká, xerografický papier, pauzovací
papier, tabelačný papier, faxový papier, obálky,
samolepiace etikety, samolepiace bločky, bločky na
poznámky, bloky a samostatné hárky, krúžkové
záznamníky, telefónne zápisníky, diáre, záznamové
knihy, knihy pošty, tlačivá, mapy, kalendáre, opravné
prostriedky (laky, papieriky, ceruzky, strojčeky),
gumy, strúhadlá, ceruzky, mikroceruzky, písacie
potreby, náplne, tuhy, zvýrazňovače, popisovače,
kancelárske etikety, kancelárske lepidlá a lepiace
pásky, zošívačky, dierovačky, rezačky, pravítka, sponky,
klipsy, pripináčiky, dátumovky a číslovačky, stojany na
pečiatky, papierové dosky a rýchloviazače, plastové
dosky, priehľadné obaly, rozlišovače, zaraďovače,
podpisové a triediace knihy, papierové kapsy, archívne
boxy a škatule, vizitkáre a kartotéky, menovky,
katalógové knihy, magnetické tabule, stroje na viazanie
kníh.
32 - Nealkoholické nápoje.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, informačný
servis o dodávanom tovare, propagácia predaja,
publikovanie reklamných a propagačných textov,
rozširovanie propagačných materiálov zákazníkom,
televízna reklama.

(540) MATADOR IZZARDA MATADOR 4x4
(550) slovná
(732) Continental Matador Rubber, s. r. o., Terézie Vansovej
1054, 020 01 Púchov, SK;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava-Petržalka, SK;

(540)
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(540) VŠETKO PRE KANCELÁRIU
(550) slovná
(732) OFFICE DEPOT s. r. o., Floriánova 2461, 253 01
Hostivice, CZ;
(740) Ing. Viera Mešková, Bratislava, SK;
(550) obrazová
(591) čierna, sivá, červená
(732) DeutschMann Internationale
Dopravná 1907/3, Trebišov, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

Spedition

s.r.o.,

201847
10.2.2003
1.10.2021
1.10.2031
2881-2001
1.10.2001
6.11.2002
2.5.2003
2, 7, 9, 16, 32, 35
NCL (7)
2 - Tonery do laserových tlačiarní, tonery do
atramentových tlačiarní, tonery do kopírovacích
strojov.
7 - Skartovacie stroje.

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

202465
15.4.2003
1.10.2021
1.10.2031
2884-2001
1.10.2001
9.1.2003
1.7.2003
2, 7, 16, 32, 35
NCL (7)
2 - Tonery do laserových tlačiarní, tonery do
atramentových tlačiarní, tonery do kopírovacích
strojov.
7 - Skartovacie stroje.
16 - Papier a výrobky z papiera, tlačoviny, neperiodické
publikácie, ponukové listy, katalógy, reklamné letáky,
propagačné materiály, kancelárske potreby, najmä
pásky do tlačiarní a písacích strojov, kazety na
tlač do faxov, počítačová literatúra, kancelárske
súpravy, podložky na stôl, papierové servítky

(540)

a vreckovky, toaletný papier, papierové uteráky,
hygienické vrecká, xerografický papier, pauzovací
papier, tabelačný papier, faxový papier, obálky,
samolepiace etikety, samolepiace bločky, bločky na
poznámky, bloky a samostatné hárky, krúžkové
záznamníky, telefónne zápisníky, diáre, záznamové
knihy, knihy pošty, tlačivá, mapy, kalendáre, opravné
prostriedky (laky, papieriky, ceruzky, strojčeky),
gumy, strúhadlá, ceruzky, mikroceruzky, písacie
potreby, náplne, tuhy, zvýrazňovače, popisovače,
kancelárske etikety, kancelárske lepidlá a lepiace
pásky, zošívačky, dierovačky, rezačky, pravítka, sponky,
klipsy, napináčiky, dátumovky a číslovačky, stojany na
pečiatky, papierové dosky a rýchloviazače, plastové
dosky, priehľadné obaly, rozlišovače, zaraďovače,
podpisové a triediace knihy, papierové kapsy, archívne
boxy a škatule, vizitkáre a kartotéky, menovky,
katalógové knihy, magnetické tabule, stroje na viazanie
kníh.
32 - Nealkoholické nápoje.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, informačný
servis o dodávanom tovare, propagácia predaja,
publikovanie reklamných a propagačných textov,
rozširovanie propagačných materiálov zákazníkom,
televízna reklama.

(550) obrazová
(732) OFFICE DEPOT s. r. o., Floriánova 2461, 253 01
Hostivice, CZ;
(740) Ing. Viera Mešková, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

202786
13.5.2003
28.1.2022
28.1.2032
199-2002
28.1.2002
4.2.2003
5.8.2003
33, 35
NCL (8)
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamná činnosť v súvislosti s výrobou
alkoholických nápojov.

(540) VINUM DONAU
(550) slovná
(732) Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., Cintorínska 31,
951 93 Topoľčianky, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)
(540)
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202905
14.5.2003
25.2.2022
25.2.2032
541-2002
25.2.2002
4.2.2003
5.8.2003
39
NCL (8)
39 - Prenájom automobilov, sprostredkovanie
prepravy, prepravné služby, osobná doprava.

(550) obrazová
(732) LIMOUSINE SERVICE, s.r.o., Hodžovo námestie 568/2,
Bratislava-Staré Mesto, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

203191
9.6.2003
12.4.2022
12.4.2032
1041-2002
12.4.2002
4.3.2003
11.9.2003
5, 10
NCL (8)
5 - Lekárske diagnostické reakčné činidlá a skúšky/
skúšobné súbory na testovanie telesných tekutín.
10 - Lekárske diagnostické prístroje na analýzu
telesných tekutín, diagnostické prístroje na odber
vzoriek krvi, prístroje na lancetovanie, kazety
obsahujúce reakčné činidlá.

(540) ASCENSIA
(550) slovná
(732) Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter MerianStrasse 90, 4052 Basel, CH;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

203320
3.7.2003
26.4.2022
26.4.2032
1255-2002
26.4.2002
1.4.2003
7.10.2003
10
NCL (8)
10 - Lekárske diagnostické prístroje na analýzu
telesných tekutín, lekárske prístroje na lancetovanie,
kazety obsahujúce reakčné činidlá.

(540) CONTOUR
(550) slovná
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(732) Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter MerianStrasse 90, 4052 Basel, CH;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

203331
3.7.2003
3.5.2022
3.5.2032
1314-2002
3.5.2002
1.4.2003
7.10.2003
10
NCL (8)
10 - Lekárske diagnostické prístroje na analýzu
telesných tekutín, lekárske prístroje na lancetovanie,
kazety obsahujúce reakčné činidlá.

(540) ENTRUST
(550) slovná
(732) Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter MerianStrasse 90, 4052 Basel, CH;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

(540)

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

203592
6.8.2003
19.3.2022
19.3.2032
799-2002
19.3.2002
2.5.2003
4.11.2003
6, 35, 37, 40
NCL (8)
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny, stavebný materiál
z kovu, prenosné stavby z kovu, iné výrobky z kovov,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, dielce (kovové),
plechy, stavebný materiál (kovový), strešné krytiny
(kovové), škridly (kovové).
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment,
obchodná
správa,
obchodná
administratíva,
kancelárske práce.
37 - Stavebníctvo, opravy, montážne a inštalatérske
práce.
40 - Spracovanie a úprava materiálu.

obrazová
červená, čierna
MASLEN s. r. o., Badín č. 655, 976 32 Badín, SK;
Ing. Róbert Porubčan EDING, Ivanka pri Dunaji, SK;

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

(540)
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203673
7.8.2003
17.4.2022
17.4.2032
1123-2002
17.4.2002
2.5.2003
4.11.2003
35, 41
NCL (8)
35 - Vydávanie reklamných materiálov.
41 - Prezentácia kultúry (slovenskej, európskej,
svetovej) prostredníctvom organizovania festivalov,
prehliadok, výstav, kurzov, súťaží, workshopov,
spoločenských večerov, vydavateľská a publikačná
činnosť s výnimkou vydávania reklamných
a náborových textov.

(550) obrazová
(732) Ars Nova, Grösslingová 2481/14, Bratislava-Staré
Mesto, SK;
(740) Magdaléna Bachratá, Zálesie, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

203674
7.8.2003
17.4.2022
17.4.2032
1124-2002
17.4.2002
2.5.2003
4.11.2003
35, 41
NCL (8)
35 - Vydávanie reklamných materiálov.
41 - Prezentácia kultúry (slovenskej, európskej,
svetovej) prostredníctvom organizovania festivalov,
prehliadok, výstav, kurzov, súťaží, workshopov,
spoločenských večerov, vydavateľská a publikačná
činnosť s výnimkou vydávania reklamných
a náborových textov.
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(511) 3 - Voňavkárske výrobky a kozmetika.
5 - Farmaceutické a zdravotnícke prípravky; dietetické
substancie na lekárske použitie.
(540)

(550) obrazová
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d. d., Danica 5, 48000
Koprivnica, HR;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava-Petržalka, SK;

(550) obrazová
(732) Ars Nova, Grösslingová 2481/14, Bratislava-Staré
Mesto, SK;
(740) Magdaléna Bachratá, Zálesie, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

203675
7.8.2003
17.4.2022
17.4.2032
1126-2002
17.4.2002
2.5.2003
4.11.2003
35, 41
NCL (8)
35 - Vydávanie reklamných materiálov.
41 - Prezentácia kultúry (slovenskej, európskej,
svetovej) prostredníctvom organizovania festivalov,
prehliadok, výstav, kurzov, súťaží, workshopov,
spoločenských večerov, vydavateľská a publikačná
činnosť s výnimkou vydávania reklamných
a náborových textov.

(540) MFF Bratislava
(550) slovná
(732) Ars Nova, Grösslingová 2481/14, Bratislava-Staré
Mesto, SK;
(740) Magdaléna Bachratá, Zálesie, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)

203871
8.9.2003
15.5.2022
15.5.2032
1429-2002
15.5.2002
3.6.2003
2.12.2003
3, 5
NCL (8)

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

203966
8.9.2003
3.7.2022
3.7.2032
1958-2002
3.7.2002
3.6.2003
2.12.2003
5
NCL (8)
5 - Zmrazená býčia sperma.

(550) obrazová
(732) WORLD WIDE SIRES, LTD, 11740 U. S. Rt. 42, Plain City,
Ohio 43064, US;
(740) ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková
a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

204002
8.9.2003
11.7.2022
11.7.2032
2015-2002
11.7.2002
3.6.2003
2.12.2003
36
NCL (8)
36 - Finančné služby ponúkané cez internet, najmä
obchodovanie s finančnými inštrumentami v reálnom
čase vrátane devízových trhov, inštrumentov s fixným
výnosom, finančných derivátov a účtov peňažného
trhu a on-line obstarávanie informácií týkajúcich sa
uvedeného.

(540) CITITREASURY
(550) slovná
(732) Citigroup Inc., a Delaware corporation, 388 Greenwich
Street, New York, New York 10013, US;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava-Petržalka, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)
(540)
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(540)

204093
7.10.2003
15.7.2022
15.7.2032
2052-2002
15.7.2002
1.7.2003
8.1.2004
29
NCL (8)
29 - Mliečne výrobky, najmä syry.

(550) obrazová
(591) červená, zelená, modrá, žltá, biela, sivá
(732) Savencia Fromage & Dairy SK, a. s., 1. mája 124, 031 80
Liptovský Mikuláš, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

204099
7.10.2003
17.7.2022
17.7.2032
2083-2002
17.7.2002
1.7.2003
8.1.2004
33
NCL (8)
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(550) obrazová
(591) červená, zelená, modrá, žltá, biela, sivá, čierna
(732) Savencia Fromage & Dairy SK, a. s., 1. mája 124, 031 80
Liptovský Mikuláš, SK;

(540) Renmar
(550) slovná
(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)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

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

204100
7.10.2003
17.7.2022
17.7.2032
2095-2002
17.7.2002
1.7.2003
8.1.2004
33
NCL (8)
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

204094
7.10.2003
15.7.2022
15.7.2032
2053-2002
15.7.2002
1.7.2003
8.1.2004
29
NCL (8)
29 - Syry, najmä parený polomäkký syr.

(540) Gin Billinsgate
(550) slovná

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

(540)

204167
7.10.2003
17.4.2022
17.4.2032
1125-2002
17.4.2002
1.7.2003
8.1.2004
35, 41
NCL (8)
35 - Vydávanie reklamných materiálov.
41 - Prezentácia kultúry (slovenskej, európskej,
svetovej) prostredníctvom organizovania festivalov,
prehliadok, výstav, kurzov, súťaží, workshopov,
spoločenských večerov, vydavateľská a publikačná
činnosť s výnimkou vydávania reklamných
a náborových textov.

Medzinárodný filmový festival
Bratislava

(550) slovná
(732) Ars Nova, Grösslingová 2481/14, Bratislava-Staré
Mesto, SK;
(740) Magdaléna Bachratá, Zálesie, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

204168
7.10.2003
22.4.2022
22.4.2032
1183-2002
22.4.2002
1.7.2003
8.1.2004
14, 20, 21, 28, 42
NCL (8)
14 - Ozdoby, šperky, náušnice, brošne ako šperky,
hodiny.
20 - Dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou
textilných, kazety na šperky s výnimkou z drahých
kovov, uzávery na fľaše okrem kovových, zrkadlá.
21 - Čajníky, čaše, držiaky na sviečky, koreničky, misy,
ozdobné stolové misy, vázy, taniere, tanieriky, tácne,
podnosy s výnimkou z drahých kovov; držiaky na
kvety a rastliny, fľaše, keramické nádoby na použitie
v domácnosti, umelecké diela z keramiky, figúrky
z terakoty, držiaky na mydlo, držiaky na jedálny lístok,
príklopy na jedlo, stojany na vajíčka.
28 - Ozdoby na vianočný stromček s výnimkou
osvetľovacích telies a cukroviniek, zvončeky na
vianočný stromček.
42 - Priemyselný dizajn, umelecký dizajn, výzdoba
interiérov.
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(540)

(550) obrazová
(732) Kosečková Gabriela, Donovalova 1, 811 01 Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)
(540)

204169
7.10.2003
26.4.2022
26.4.2032
1256-2002
26.4.2002
1.7.2003
8.1.2004
13
NCL (8)
13 - Strelné zbrane, strelivo, náboje, výbušniny,
ohňostroje
vrátane
všetkých
výrobkov
na
pyrotechnické účely.

(550) obrazová
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(732) TAURUS ARMAS S.A., Avenida São Borja, 2181 Prédio
A, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, CEP 93035-411,
BR;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

(540)

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

odstraňovače uhlíkových usadenín a laku; všetko pre
použitie v priemysle.
2 - Syntetické laky, kompozity v rozsahu triedy 2,
glejoživice, vosky ako prírodné živice a prírodné
živice ako surovina, emailové farby a emailové
laky, preventívne a ochranné nátery proti korózii
a hrdzi vrátane náterov na odstraňovanie hrdze a na
stabilizáciu povrchu proti hrdzi; nátery vzdorujúce
účinkom morskej vody, kvapalné, tvarovateľné
a nastrekovacie plasty ako ochranné povlaky;
emailové, epoxidové, kompozitové a polymérové
ochranné nátery; vystužené kompozitové a epoxidové
nátery; všetko na všeobecné použitie v priemysle.
7 - Čerpadlá a ich súčasti a čerpadlá ako časti strojov
a ich súčasti, najmä mechanické tesnenie, hydraulické
a rotačné tesnenia a tesniace upchávky.
17 - Tesniaci materiál, najmä vonkajšie tesniace
a vložkové materiály; vonkajšie tesnenia a tesniace
vložky; tesniace krúžky; tesnenia, krúžky a trecie
tesnenia na hydraulické valce, piesty, ojnice a súpravy
na opravy obsahujúce také tesnenia, krúžky a trecie
tesnenia; vláknité izolačné pasty a pásky; pásy
vyrobené celkom alebo sčasti z gumy, azbestu
a vulkanických vlákien; syntetické epoxidové živice
ako polotovar obsahujúce plnivá, najmä kovové
a nekovové plnivá, na použitie ako tesnenie; tesniace
tmely, všetko na všeobecné použitie v priemysle.

204257
11.11.2003
17.5.2022
17.5.2032
1447-2002
17.5.2002
5.8.2003
3.2.2004
30
NCL (8)
30 - Cukrovinky a automaty na cukrovinky; pudingy
a nákypy; vaječné krémy; žuvačky; čokoláda; chlieb;
koláče; sušienky; oblátky; cukrársky tovar; cereálne
potraviny; potravinárske ozdoby na torty; pampúchy;
zmrzlina; mrazené cukrovinky.

(550) obrazová
(732) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION,
spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California
90035, US;
(740) JUDr. Eva Bušová, advokátka, Bratislava-Staré Mesto,
SK;
204594
15.12.2003
22.4.2022
22.4.2032
1175-2002
22.4.2002
11.9.2003
2.3.2004
1, 2, 7, 17
NCL (8)
1 - Prostriedky na utesnenie povrchu betónu,
odhrdzovacie prípravky; vo vode rozpustné čistiace
prípravky a čistiace prípravky na báze kyselín;
odstraňovače starých náterov a čistiace prípravky na
natreté, voskované a polymérom potiahnuté povrchy;
čistiace prípravky s dezinfekčnými a baktericídnymi
účinkami; čistiace prípravky na sklo a nehrdzavejúcu
oceľ, prípravky na čistenie podláh, prípravky na
leštenie podláh; odmasťovacie prípravky; prípravky
na čistenie elektromotorov a elektrických kontaktov;
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(540) CHESTERTON
(550) slovná
(732) A. W. Chesterton Company, 860 Salem Street,
Groveland, MA 01834, US;
(740) JUDr. Eva Bušová, advokátka, Bratislava-Staré Mesto,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

204623
15.12.2003
21.6.2022
21.6.2032
1864-2002
21.6.2002
11.9.2003
2.3.2004
5
NCL (8)
5 - Dietetické potraviny a substancie upravené na
medicínske a klinické použitie; potrava a potravinové
substancie pre dojčatá, deti a chorých; potrava
a potravinové substancie pre dojčiace matky; doplnky
výživy na lekárske účely.

(540) NUTREN
(550) slovná
(732) Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey,
Švajčiarsko, CH;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

204634
15.12.2003
27.6.2022
27.6.2032
1916-2002
27.6.2002
11.9.2003
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(450) 2.3.2004
(511) 4, 11, 16, 34
NCL (8)
(511) 4 - Palivá a knôty do zapaľovačov.
11 - Zapaľovače, kresadlové zapaľovače na vznietenie
plynu, plynové zapaľovače.
16 - Písacie potreby zaradené v triede 16.
34 - Fajčiarske zapaľovače, zapaľovače pre fajčiarov,
bloky cigaretového papiera, byliny na fajčenie;
cigaretové vreckové strojčeky na plnenie cigariet,
náustky na cigaretové špičky, čističe fajok, cigarové
orezávače (kutery); puzdrá na cigary, dózy na tabak,
držiaky na zápalky, popolníky, tabatierky s výnimkou
z drahých kovov; škatuľky na zápalky s výnimkou
škatuliek z drahých kovov, kresadlá, zásobníky
s plynom do zapaľovačov, stojany na fajky, zápalky,
tabak, žuvací tabak, cigarety.
(540) ROYCE
(550) slovná
(732) Kadláček Jan, Pod skalkou 26, 751 24 Přerov Předmostí, CZ;
(740) Ing. Miroslav Labudík - Patentový zástupca, Kysucké
Nové Mesto, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)
(540)

204641
15.12.2003
25.7.2022
25.7.2032
2163-2002
25.7.2002
11.9.2003
2.3.2004
29
NCL (8)
29 - Syry, najmä parený polomäkký syr.
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(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

7.8.2002
11.9.2003
2.3.2004
33
NCL (8)
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

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

204731
15.12.2003
7.8.2022
7.8.2032
2296-2002
7.8.2002
11.9.2003
2.3.2004
33
NCL (8)
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

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

204732
15.12.2003
7.8.2022
7.8.2032
2297-2002
7.8.2002
11.9.2003
2.3.2004
33
NCL (8)
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

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

204735
15.12.2003
7.8.2022
7.8.2032
2300-2002
7.8.2002
11.9.2003
2.3.2004
33
NCL (8)
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(540) Tequila Orita Silver
(550) slovná
(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;

(540) Tequila Orita Gold
(550) slovná
(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;

(540) Vodka White Collar
(550) slovná
(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;

(550) obrazová
(591) červená, zelená, modrá, žltá, biela, sivá
(732) Savencia Fromage & Dairy SK, a. s., 1. mája 124, 031 80
Liptovský Mikuláš, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)

204730
15.12.2003
7.8.2022
7.8.2032
2295-2002

(540) Amaretto
(550) slovná

Caporetta
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(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)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

204736
15.12.2003
7.8.2022
7.8.2032
2301-2002
7.8.2002
11.9.2003
2.3.2004
33
NCL (8)
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

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

204862
12.1.2004
15.4.2022
15.4.2032
1080-2002
15.4.2002
7.10.2003
6.4.2004
36
NCL (8)
36 - Poisťovacia činnosť pre odvetvie životného
poistenia a odvetvie neživotného poistenia;
sprostredkovateľská činnosť súvisiaca s poisťovacou
činnosťou; zaisťovacia činnosť; činnosť súvisiaca
s poistením slúžiaca na podporu a rozvoj
poisťovníctva; činnosť zameraná na predchádzanie
škodám (zábranná činnosť); poistenie zahraničných
záujmov; poisťovanie všetkých druhov majetku,
zodpovednosti za škody fyzických a právnických
osôb; podnikanie na finančnom trhu; vykonávanie
investičnej činnosti; nemocenské a dôchodkové
pripoistenie.

(540) Amaretto Mare Nostro
(550) slovná
(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;

(540)

(550) obrazová
(591) červenofialová, čierna
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(732) KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group,
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, SK;
(740) Ing. Mária Holoubková, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

204994
12.1.2004
7.8.2022
7.8.2032
2293-2002
7.8.2002
7.10.2003
6.4.2004
41
NCL (8)
41 - Služby poskytovania zábavy a vzdelávania
prostredníctvom vysielania televíznych a rozhlasových
programov v priamom prenose týkajúcich sa
basketbalu a vysielania basketbalových zápasov,
a exhibičných vystúpení; produkcia a distribúcia
rozhlasových a televíznych prenosov basketbalových
zápasov, basketbalových súťaží a programov v oblasti
basketbalu; vedenie a organizovanie basketbalových
kurzov a trénerských kurzov, vedenie a organizovanie
basketbalových podujatí; poskytovanie internetového
obsahu nekopírovateľných webových stránok
obsahujúcich najdôležitejšie udalosti odvysielané
v televízii, najdôležitejšie interaktívne udalosti
odvysielané v televízii, videonahrávky, video
prúdové nahrávky, najdôležitejšie interaktívne výbery
videozáznamov, rozhlasové programy, najdôležitejšie
udalosti odvysielané v rozhlase a rozhlasové nahrávky
týkajúce sa basketbalu; poskytovanie internetového
obsahu nekopírovateľných webových stránok
obsahujúcich informácie, štatistické informácie,
bázy dát informácií, bazy dát štatistických
informácií, informácií o výsledkoch prieskumu
verejnej mienky a interaktívne zisťovaných verejných
názorov týkajúcich sa basketbalu; poskytovanie
internetového obsahu nekopírovateľných webových
stránok obsahujúcich počítačové hry, videohry,
interaktívne videohry, hry preverujúce schopnosť
pohotového konania, arkádové hry, spoločenské hry
pre deti a dospelých, pultové hry, jednoduché
hry, všetko na hranie v reálnom čase, maľovanky
a obrázkové knihy typu kresieb a obrázkov;
poskytovanie informácií týkajúcich sa basketbalu
prostredníctvom internetu.

(540)
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(540)

(550) obrazová
(591) čierna,hnedá, oranžová, zelená, modrá, sivá, biela,
žltá, červená
(732) Palm Corp s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, SK;

(550) obrazová
(591) modrá, červená, biela
(732) NBA Properties, Inc., 645 Fifth Avenue, New York, New
York 10022, US;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava-Petržalka, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

205240
10.2.2004
31.10.2022
31.10.2032
3131-2002
31.10.2002
4.11.2003
4.5.2004
39, 41
NCL (8)
39 - Parkovanie motorových vozidiel na odstavných
plochách s poskytovaním služieb filmových,
kinematografických a audiovizuálnych predstavení;
prevádzkovanie autokina na odstavných plochách pre
motorové vozidlá.
41 - Organizovanie filmových, kinematografických
a audiovizuálnych predstavení pre užívateľov
motorových vozidiel parkovaných na odstavných
plochách.

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

205264
10.2.2004
12.11.2022
12.11.2032
3234-2002
12.11.2002
4.11.2003
4.5.2004
35, 36, 38, 41, 42, 45
NCL (8)
35 - Reklamné agentúry, dražby, hospodárske,
ekonomické predpovede, informácie v počítačových
súboroch (vyhľadávanie pre zákazníkov), informácie
(podnikateľské alebo obchodné), marketingové
štúdie, nábor zamestnancov, odkazovacie telefónne
služby (pre neprítomných predplatiteľov), počítačové
databázy (zbieranie údajov), počítačové databázy
(zoraďovanie údajov), podpora predaja (pre tretie
osoby), predplatné pre tretie osoby (zaobstarávanie),
predvádzanie tovaru, prenájom reklamného času
vo všetkých komunikačných médiách, prenájom
reklamných materiálov, prieskum verejnej mienky,
prieskum (obchodný), reklama, reklama (on line)
na počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie
reklamných oznamov, uverejňovanie reklamných
textov, testovanie (psychologické) na účely výberu,
vedenie kartoték v počítači, vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov, služby zaoberajúce sa
zhromažďovaním výstrižkov z časopisov.
36 - Finančné informácie.
38 - Elektronická pošta, informačné kancelárie,
počítačová komunikácia, posielanie správ, prenosy
správ a obrazových informácií pomocou počítača,
výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými
komunikačnými prostriedkami).
41 - Elektronická edičná činnosť v malom
(DTP služby), informácie o možnostiach rekreácie,
informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie
o možnostiach zábavy, informácie o výchove
a vzdelávaní, organizovanie súťaží (vedomostných
alebo zábavných), pomoc pri výbere povolania

(540)

(poradenstvo v oblasti vzdelávania), poskytovanie
elektronických publikácií on line, poskytovanie
počítačových hier z počítačových sietí, prekladateľské
služby, rekreácia (služby pre oddych), zverejňovanie
textov okrem reklamných, vydávanie (on line) kníh
a časopisov v elektronickej forme.
42 - Aktualizovanie počítačových programov,
hosťovanie na počítačových stránkach (webových
stránkach), inštalácia počítačových programov, licencie
práv duševného vlastníctva, návrh počítačových
systémov, obnovovanie počítačových databáz,
počítačové programovanie, počítačové programy
(zhotovovanie kópií), počítačový hardvér (poradenské
služby), prenájom počítačového softvéru, prevod
a konverzia počítačových programov a údajov,
prieskum v oblasti využitia počítačov, servis
počítačových programov, tvorba softvéru, udržiavanie
(vytváranie) webových stránok pre zákazníkov.
45 - Zoznamovacie služby.

(540)

(591) tmavomodrá, sivá
(732) MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01
Nitra - Dražovce, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(300)
(442)
(450)
(511)
(511)

208172
14.12.2004
10.5.2022
10.5.2032
1382-2002
10.5.2002
02138/2002, 8.3.2002, CH;
2.5.2003
4.3.2005
5
NCL (8)
5 - Výrobky na dámsku hygienu, najmä slipové
vložky, vložky a tampóny, menštruačné nohavičky,
interlabiálne vložky na dámsku hygienu, nohavičky
na dámsku hygienu; inkontinentné plienky a vložky,
inkontinentné nohavičky.

(540) DISCREET
(550) slovná
(732) The Procter & Gamble Company, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Ohio, One Procter & Gamble
Plaza, Cincinnati, Ohio, US;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;

(550) obrazová
(591) čierna, červená
(732) Zoznam, s. r. o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)
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205627
8.3.2004
10.10.2022
10.10.2032
2884-2002
10.10.2002
2.12.2003
8.6.2004
35, 36, 37, 39
NCL (8)
35 - Konzultačná, poradenská a sprostredkovateľská
činnosť v obchode s tovarom.
36 - Faktoring a forfajting.
37 - Servis zdravotníckej techniky.
39 - Zásobovanie liečivami, zdravotníckymi
pomôckami a zdravotníckymi potrebami.

(550) obrazová

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

213874
9.5.2006
2.10.2022
2.10.2032
2790-2002
2.10.2002
8.6.2004
3.8.2006
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, NCL (8)
19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34
(511) 1 - Priemyselné chemikálie; chemikálie pre lesníctvo
okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov
na ničenie parazitov; umelé živice v surovom stave;
plastické hmoty ako suroviny; poľnohospodárske
hnojivá; hasiace zmesi; štiepateľné chemické prvky;
lepidlá na priemyselné účely; chemické látky na
konzervovanie potravín; prípravky na kalenie kovov;
chemické prípravky na zváranie.
2 - Farby; nátery; laky; ochranné prípravky na kovy;
prípravky na konzervovanie dreva; farbivá; moridlá;
prírodné živice; kovové fólie pre maliarov, dekoratérov,
tlačiarov a umelcov; kovy vo forme práškov pre
maliarov, dekoratérov a umelcov.
3 - Bieliace prípravky; bieliace prípravky (na čistenie
bielizne a šatstva); pracie prípravky; prípravky na
čistenie povrchov, leštiace prípravky; odmasťovacie
prípravky s výnimkou prípravkov na použitie vo
výrobnom procese; mydlá, dezodoranty na osobnú
potrebu; parfumovaná voda; oleje do parfumov
a vôní; oleje na kozmetické účely, oleje na toaletné
účely; kozmetické prípravky; kozmetické prípravky
(kozmetika); vlasové vody; prípravky na čistenie zubov;
čistiace prípravky.

4 - Prípravky na odstraňovanie prachu; zmesi
na viazanie prachu; zmesi na odprašovanie;
palivá; benzín; osvetľovacie prostriedky; sviečky (na
svietenie); knôty (lampové); knôty (sviečkové).
5 - Farmaceutické prípravky; zverolekárske prípravky;
prípravky na osvieženie vzduchu; prípravky na
čistenie vzduchu; hygienické nohavičky, hygienické
vložky; menštruačné nohavičky; menštruačné vložky;
menštruačné tampóny; vonné soli; dietetické
potraviny prispôsobené na lekárske účely; diabetický
chlieb; diabetické potraviny; potrava pre dojčatá;
náplasti; obväzový materiál; materiály na plombovanie
zubov; materiály na zubné odtlačky; dezinfekčné
prípravky na hygienické účely; chemické dezinfekčné
prípravky na WC; prípravky na ničenie škodcov;
fungicídy; herbicídy.
6 - Zliatiny obyčajných kovov; obyčajné kovy, surové
alebo ako polotovary; stavebný kovový materiál;
kovový materiál pre železnice; bezpečnostné schránky;
kovové tyče; kovové rúry; klampiarske a zámočnícke
potreby; kovové neelektrické káble; kovové výrobky,
ktoré nie sú uvedené v iných triedach; rudy kovové.
7 - Elektrické kuchynské stroje; hadice do vysávačov;
elektrické kuchynské roboty; elektrické ručné vŕtačky;
elektrické mlynčeky pre domácnosť; mlynčeky na
korenie s výnimkou ručných; umývačky riadu; kosačky
na trávniky (stroje); elektrické lisy na ovocie, pre
domácnosť; elektrické kefy ako časti strojov; bicyklové
dynamá; elektrické miešače na použitie v domácnosti;
elektrické mlynčeky na použitie v domácnosti;
elektrické nože; elektrické šľahače pre domácnosť;
vysávače prachu a podobných nečistôt.
8 - Ručné nástroje a náradie na ručný pohon; nože;
vidličky; lyžice; sečné a bodné zbrane; britvy, holiace
strojčeky elektrické aj neelektrické.
9 - Optické prístroje a nástroje; stroje na
váženie; meracie prístroje; signalizačné zariadenie;
kontrolné a regulačné prístroje elektrické; záchranné
zariadenia a prístroje na záchranu; vyučovacie
prístroje; zvukové nahrávacie zariadenia; zariadenia
na prenášanie zvuku; zvukové prehrávacie zariadenia,
prehrávače; magnetické nosiče údajov; gramofónové
platne; počítacie stroje; počítače; hasiace prístroje;
mechanizmy na mincové zariadenia; registračné
pokladnice; prístroje a nástroje vedecké, námorné,
geodetické, elektrické, fotografické a filmové zaradené
v triede 9.
11 - Osvetľovacie prístroje a zariadenia; vyhrievacie
telesá; zariadenia na výrobu pary; varné prístroje
a zariadenia; chladiace prístroje a zariadenia; prístroje
a zariadenia na sušenie; ventilátory (klimatizácia);
vodovodné zariadenia, vodovody; sanitárne (toaletné)
prístroje a zariadenia.
14 - Zliatiny drahých kovov; zlato v surovom stave
alebo ako polotovar; striebro ako surovina alebo
polotovar; klenoty; drahé kovy ako surovina alebo
polotovar; výrobky z týchto látok, pokiaľ nie sú
uvedené v iných triedach; drahé kamene; medailóny
(šperky, bižutéria); chronometre; hodinkové ručičky
(do hodín a hodiniek); hodinkové skrinky, hodinové
stroje; hodinárske potreby.

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

#~#

226 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (ochranné známky)

15 - Hudobné nástroje.
16 - Papier; papier do kopírovacích strojov;
papier do registračných strojov; papier do
skríň (parfumovaný alebo neparfumovaný); papier
pre elektrokardiogramy; papierová kaša (drvina);
papierové gule; papierové obrúsky na odstraňovanie
šminiek; papierové pásky; papierové pásky a karty na
zaznamenávanie počítačových programov; papierové
podložky pod poháre; papierové spinky; papiernický
tovar; lepenka, kartón; lepenkové alebo papierové
škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše;
lepenkové platne (papiernický tovar); tlačiarenské
výrobky; kníhviazačský materiál; lepidlá na kancelárske
účely a použitie v domácnosti; materiál pre umelcov;
štetce; písacie stroje (elektrické aj neelektrické);
kancelárske potreby s výnimkou nábytku; vyučovacie
pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení; obaly;
tlačiarenský lis; štočky s adresami.
17 - Syntetický kaučuk; gutaperča; guma, surová
alebo ako polotovar; azbest; sľuda, surová alebo
čiastočne spracovaná; výrobky z kaučuku, gutaperče,
gumy, azbestu, sľudy, ktoré nie sú zahrnuté do iných
tried, plastické hmoty - polotovary; tesniace alebo
vypchávkové materiály z gumy alebo plastov; tesniace
materiály; izolanty (izolačné materiály).
18 - Koža (imitácia-); imitácie kože; výrobky z kože
a imitácie kože, ktoré nie sú zaradené do iných
tried; koža zvierat; kufre kožené a potiahnuté
kožou; cestovné tašky; dáždniky; slnečníky; sedlárske
výrobky; palice na dáždniky; biče.
19 - Stavebný materiál s výnimkou kovového;
neohybné nekovové rúry pre stavebníctvo; asfalt;
smola; konštrukcie s výnimkou kovových; pomníky,
s výnimkou kovových.
20 - Nábytok; zrkadlá; vyšívacie rámy; rámy na obrazy;
lišty na rámy na obrazy; výrobky z dreva, korku,
trstiny, prútia, rohov, parohov, kostí, slonoviny, kostíc
korytnačiny, jantáru, perleti a ich imitácií, ktoré nie sú
zahrnuté do iných tried.
21 - Kuchynské nádoby s výnimkou nádob z drahých
kovov; kuchynské náradie s výnimkou náradia
z drahých kovov; hrebene; špongie na umývanie; kefy;
materiál na výrobu kief; drôtenky na čistenie; sklo, ako
surovina alebo polotovar s výnimkou stavebného skla;
sklo; porcelán; majolika.
22 - Laná; povrazy, laná, struny; sieťky; stany;
plachty; látkové vrecká na balenie, pletené vrecká
do umývačiek riadu; textilné baliace vrecká; vrecká
na prepravu a uchovávanie tovarov; vypchávkové
materiály s výnimkou gumových a plastových; textil zo
surových vláken.
24 - Tkaniny a textilné výrobky, ktoré nie sú uvedené
v inej triede; posteľná bielizeň; posteľné pokrývky.
25 - Obuv; odevy; klobúkové kostry; klobúky.
26 - Čipky; výšivky; vlasové stuhy; stužky; vlnené
šnúrky; šnúrky do topánok; šnúrky na opásanie;
šnúrky, lacetky; gombíky; háčiky (galantérny tovar);
očká na odevy; pútka; špendlíky, ihlice s výnimkou
ozdobných šperkov; ihly; umelé kvety.
27 - Koberce; rohožky; linoleum; podlahové krytiny;
tapety papierové.

(540)

28 - Hracie karty; hry; hračky; gymnastické zariadenia;
športové potreby, ktoré nie sú uvedené v inej triede;
ozdoby na vianočné stromčeky.
29 - Mäso; ryby s výnimkou živých; konzervované ryby;
ryby v slanom náleve; potravinárske výrobky z rýb;
rybie plátky (filé); hydina, nie živá; mäsové výťažky;
kandizované ovocie; konzervované ovocie; zavárané
presladené ovocie; zavárané sladené ovocie; ovocie
(kompóty); džemy; marmeláda; plátky sušeného
ovocia; konzervovaná zelenina; sušená zelenina;
varená zelenina; zelenina v štipľavom náleve; vajcia;
mliečne výrobky; mlieko; jedlé tuky; jedlé oleje.
30 - Káva; čaj, kakao; cukor; ryža; tapioka;
ságo; kávové náhradky na báze rastlín; kávovinové
náhradky; potravinárska múka; výrobky z múky;
múčne potraviny; prípravky z obilnín; chlieb; pečivo;
cukrovinky; zmrzlina; med; melasový sirup; droždie;
prášok do pečiva; kuchynská soľ; soľ na konzervovanie
potravín; horčica; ocot; chuťové prísady; koreniny; ľad
na osvieženie.
31 - Zrná neuvedené v iných triedach; živé zvieratá;
čerstvé ovocie; čerstvá zelenina; rastliny; prírodné
kvety; krmivo; slad na výrobu piva a liehovín;
poľnohospodárske, lesné a záhradnícke výrobky.
32 - Minerálne vody (nápoje); pivo; prášky na
výrobu šumivých nápojov; pastilky na výrobu šumivých
nápojov; nealkoholické nápoje; izotonické nápoje;
ovocné šťavy; sirupy na výrobu malinoviek; sirupy na
výrobu nápojov; prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
34 - Tabak; zápalky; potreby pre fajčiarov, ktoré nie sú
uvedené v inej triede.

zariadenia, podvozky, spojky, spojkové kotúče,
spojkové lamely, preplňovacie zariadenia, kompresory,
kondenzátory, kľukové skrine, brzdové kotúče,
výplne a obloženia dverí, hnacie a prenosové
reťaze, elektromotory, elektromotorické reťaze,
elektromotorické hriadele, elektronické riadiace
jednotky, motorové tesnenia, motory, výfuky,
nárazníky, hmlové svetlá, kryty na predné nárazníky,
mriežky na predné nárazníky, nárazník plechového
profilu, predné nárazníky, predné masky, palivové
filtre, prevodovky, prevodové skrine, prevody, krycie
mriežky, svetlomety, opierky hláv, skrinky na
reguláciu tepla, obloženie kapoty, ochrana kapoty,
klaksóny, pasívne servo mechanizmy, prístrojové
dosky, spoje, nosiče batožín, blatníky, tlmiče výfuku,
sady tesnení, rýchlospojky, spojovacie konektory,
mriežky na chladiče, chladiče, výmenníky tepla,
kryty na zadné nárazníky, zadné nárazníky, zadné
skupinové svetlá, spätné zrkadlá, zariadenia na
diaľkové otváranie dverí, ráfiky, disky kolies, reťaze
na kolesá, strešné nosiče, remene, bezpečnostné
pásy, detské bezpečnostné sedadlá, auto poťahy,
auto sedadlá, servomotory, hriadele, tlmiče nárazov,
olejové odpružené, tlmiace pružiny, motorové bloky,
zrkadlá, smerové svetlá, držiaky na lyže, zapaľovacie
káble, zapaľovacie sviečky, špirálové pružiny, spojlery,
špice kolies, pružiny, volanty, brzdové svetlá, strešné
okná, protislnečné clony, časovací remeň, rozvodové
remene, pneumatiky, rozvodovky, torzné tyče,
diferenciály, prenosové prvky, hadice, turbočerpadlá,
turbodúchadlá, turbíny, ložiská do nábojov kolies,
kolesá, okná, čelné sklá, stierače, textúra dreva, všetky
vyššie uvedené tovary sú do pozemných vozidiel.

(540) MOBIS
(550) slovná
(732) Hyundai Mobis Co., Ltd., 203 Teheran-ro (Yeoksamdong), Gangnam-gu, Seoul, KR;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

(550) obrazová
(591) modrá, žltá, červená
(732) Palm Corp s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)
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218458
11.6.2007
8.5.2022
8.5.2032
1363-2002
8.5.2002
2.5.2003
2.8.2007
12
NCL (9)
12 - Airbag moduly (vzduchové vankúše), vzduchové
filtre (čističe vzduchu), klimatizačné zariadenia,
vzduchové pumpy (výbava vozidiel), signalizačné
zariadenia cúvania, alternátory, brzdové doštičky,
brzdové hadičky a potrubie, brzdové valčeky,
brzdové obloženia, brzdové čeľuste, zabezpečovacie
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

219373
24.9.2007
27.6.2022
27.6.2032
1914-2002
27.6.2002
11.9.2003
2.11.2007
4, 11, 34, 35
NCL (8)
4 - Palivá a knôty do zapaľovačov.
11 - Zapaľovače; kresadlové zapaľovače na vznietenie
plynu, plynové zapaľovače.
34 - Fajčiarske zapaľovače, cigaretové vreckové
strojčeky na plnenie cigariet, náustky na cigaretové
špičky, čističe fajok, cigarové orezávače (kutery); dózy
na tabak, držiaky na zápalky, popolníky s výnimkou
z drahých kovov; škatuľky na zápalky s výnimkou
škatuliek z drahých kovov, kresadlá, zásobníky
s plynom do zapaľovačov, stojany na fajky, zápalky.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
s výrobkami uvedenými v triede 4, 11 a 34.

(540)

(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;

(550) obrazová
(732) Kadláček Jan, Pod skalkou 26, 751 24 Přerov, CZ;
(740) Ing. Miroslav Labudík - Patentový zástupca, Kysucké
Nové Mesto, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

219374
24.9.2007
27.6.2022
27.6.2032
1915-2002
27.6.2002
11.9.2003
2.11.2007
4, 11, 34, 35
NCL (8)
4 - Palivá a knôty do zapaľovačov.
11 - Zapaľovače; kresadlové zapaľovače na vznietenie
plynu, plynové zapaľovače.
34 - Fajčiarske zapaľovače, cigaretové vreckové
strojčeky na plnenie cigariet, náustky na cigaretové
špičky, čističe fajok, cigarové orezávače (kutery), dózy
na tabak, držiaky na zápalky, popolníky s výnimkou
z drahých kovov; škatuľky na zápalky s výnimkou
škatuliek z drahých kovov, kresadlá, zásobníky
s plynom do zapaľovačov, stojany na fajky, zápalky.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
s výrobkami uvedenými v triede 4, 11 a 34.

(540) ATC
(550) slovná
(732) Kadláček Jan, Pod skalkou 26, 751 24 Přerov, CZ;
(740) Ing. Miroslav Labudík - Patentový zástupca, Kysucké
Nové Mesto, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

#~#

228 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (ochranné známky)

219675
19.10.2007
17.7.2022
17.7.2032
2094-2002
17.7.2002
1.7.2003
6.12.2007
33
NCL (8)
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(540) Vodka
(550) slovná

Kodiak

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

220150
11.1.2008
27.8.2022
27.8.2032
2477-2002
27.8.2002
4.10.2007
5.3.2008
1, 3, 4, 35, 36, 37, 39
NCL (9)
1 - Priemyselné chemikálie; prísady na zlepšenie
toku a/alebo transportu uhľovodíkových kvapalín cez
potrubia; alkohol, amoniak; prípravky na úsporu
paliva; olejové bieliace prostriedky; prípravky na
čistenie oleja, ropy a plynu; olejové, ropné a benzínové
dispergačné činidlá; prípravky na oddeľovanie oleja,
plynu a ropy; absorpčné oleje a syntetické materiály
na absorpciu oleja; detergentné prísady do plynu,
ropy a palív; chemické prísady do plynu; nemrznúce
zmesi; brzdové kvapaliny; médiá pre automatický
prenos; kvapalina na pohon riadenia (pohon
servomotora); antikorózne prípravky na okná; mastix
na pneumatiky a zmesi na opravu pneumatík;
chemické prípravky na úpravu zliatin kovov;
destilovaná voda; chemické prípravky na čistenie vody;
prípravky na zmäkčovanie vody; okyslená voda na
dobíjanie akumulátorov; tekutiny na odstraňovanie
síranov z akumulátorov; odpeňovacie roztoky do
akumulátorov; antidetonátory pre spaľovacie motory;
chemické prípravky na dekarbonizáciu motorov,
metylbenzén.
3 - Čistiace, leštiace, odmasťovacie a brúsiace
prípravky; detergenty; odmasťovacie prípravky; leštič
na okná a stierače; autokozmetické čistiace prípravky.
4 - Pohonné hmoty, oleje a tuky, hlavne gazolín,
petrolejový éter, mazadlá a oleje na svietenie;
motorové palivo, letecké palivo; palivá na báze
alkoholu; palivové zmesi do karburátorov; nechemické
prísady do motorových a leteckých palív; palivový
olej; nafta; prevodový olej; železničný olej; syntetické
priemyselné oleje; motorové oleje; nekvapkajúce
oleje; ropa a ropné oleje; alkohol (ako palivo); parafín;
kerzín; skvapalnený ropný plyn; xylon; benzén.
35 - Zhromažďovanie rozličných výrobkov pre
tretie osoby za účelom umožniť zákazníkom,
aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať
a nakupovať v maloobchode; podpora predaja
pomocou služieb stálym zákazníkom; organizácia
a riadenie motivačného kartového systému a jeho
kontrola.
36 - Služby v oblasti finančníctva a bankovníctva;
služby týkajúce sa úverových kariet; služby týkajúce sa
poistenia úverových kariet a finančného krytia kariet;
služby týkajúce sa bankomatov; služby týkajúce sa
diskontovaných kariet; vydávanie cenných papierov;
vydávanie cenných papierov vzťahujúcich sa na
motivačný systém; vydávanie cestovných šekov,

(540)

poradenské služby vzťahujúce sa na všetky uvedené
služby; sponzorstvo.
37 - Služby týkajúce sa údržby, tankovania a umývania
automobilov vykonávané na servisných staniciach,
služby týkajúce sa prevádzkovania staníc a letiskových
terminálov; tankovacie služby týkajúce sa pohonných
hmôt a mazadiel v pozemných vozidlách; tankovanie
a dotankovanie automobilov.
39 - Služby v oblasti dopravy, uskladnenia,
balenia a dodávok olejov, tukov, gazolínov, benzínu,
pohonných látok, mazadiel, petroleja, kerozínu
a skvapalneného ropného plynu; služby týkajúce
sa plnenia paliva; tankovacie služby týkajúce
sa pohonných hmôt a mazadiel v lietadlách
a zaoceánskych lodiach; tankovanie lietadiel,
vznášadiel a lodí; tankovanie a dotankovanie lietadiel;
tankovanie lietadiel vykonávané na letiskových
termináloch; tankovanie lodí a iných námorných
plavidiel vykonávané v prístavoch a prístavoch pre
jachty; služby týkajúce sa distribúcie pohonných hmôt
a ich zásobníkov; informačné a poradenské služby ku
všetkým uvedeným službám.

(550) obrazová
(732) ConocoPhillips Company, 925 N. Eldridge Parkway,
Houston, Texas 77079, US;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

220631
13.2.2008
26.8.2022
26.8.2032
2470-2002
26.8.2002
2.11.2007
7.4.2008
1, 3, 4, 35, 36, 37, 39
NCL (9)
1 - Priemyselné chemikálie; prísady na zlepšenie
toku a/alebo transportu uhľovodíkových kvapalín cez
potrubia; alkohol, amoniak; prípravky na úsporu
paliva; olejové bieliace prostriedky; prípravky na
čistenie oleja, ropy a plynu; olejové, ropné a benzínové
dispergačné činidlá; prípravky na oddeľovanie oleja,
plynu a ropy; absorpčné oleje a syntetické materiály
na absorpciu oleja; detergentné prísady do plynu,
ropy a palív; chemické prísady do plynu; nemrznúce
zmesi; brzdové kvapaliny; médiá na automatický
prenos; kvapalina na pohon riadenia (pohon
servomotora); antikorózne prípravky na okná; mastix
na pneumatiky a zmesi na opravu pneumatík;
chemické prípravky na úpravu zliatin kovov;
destilovaná voda; chemické prípravky na čistenie vody;
prípravky na zmäkčovanie vody; okyslená voda na
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dobíjanie akumulátorov; tekutiny na odstraňovanie
síranov z akumulátorov; odpeňovacie roztoky do
akumulátorov; antidetonátory pre spaľovacie motory;
chemické prípravky na dekarbonizáciu motorov,
metylbenzén.
3 - Čistiace, leštiace, odmasťovacie a brúsiace
prípravky; detergenty; odmasťovacie prípravky; leštič
na okná a stierače; autokozmetické čistiace prípravky.
4 - Pohonné hmoty, oleje a tuky, hlavne gazolín,
petrolejový éter, mazadlá a oleje na svietenie;
motorové palivo, letecké palivo; palivá na báze
alkoholu; palivové zmesi do karburátorov; nechemické
prísady do motorových a leteckých palív; palivový
olej; nafta; prevodový olej; železničný olej; syntetické
priemyselné oleje; motorové oleje; nekvapkajúce
oleje; ropa a ropné oleje; alkohol (ako palivo); parafín;
kerzín; skvapalnený ropný plyn; xylon; benzén.
35 - Zhromažďovanie rozličných výrobkov pre
tretie osoby za účelom umožniť zákazníkom,
aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať
a nakupovať v maloobchode; podpora predaja
pomocou služieb stálym zákazníkom; organizácia
a riadenie motivačného kartového systému a jeho
kontrola.
36 - Služby v oblasti finančníctva a bankovníctva;
služby týkajúce sa úverových kariet; služby týkajúce sa
poistenia úverových kariet a finančného krytia kariet;
služby týkajúce sa bankomatov; služby týkajúce sa
diskontovaných kariet; vydávanie cenných papierov;
vydávanie cenných papierov vzťahujúcich sa na
motivačný systém; vydávanie cestovných šekov,
poradenské služby vzťahujúce sa na všetky uvedené
služby; sponzorstvo.
37 - Služby týkajúce sa údržby, tankovania a umývania
automobilov vykonávané na servisných staniciach,
služby týkajúce sa prevádzkovania staníc a letiskových
terminálov; tankovacie služby týkajúce sa pohonných
hmôt a mazadiel v pozemných vozidlách; tankovanie
a dotankovanie automobilov.
39 - Služby v oblasti dopravy, uskladnenia,
balenia a dodávok olejov, tukov, gazolínov, benzínu,
pohonných látok, mazadiel, petroleja, kerozínu
a skvapalneného ropného plynu; služby týkajúce
sa plnenia paliva; tankovacie služby týkajúce
sa pohonných hmôt a mazadiel v lietadlách
a zaoceánskych lodiach; tankovanie lietadiel,
vznášadiel a lodí; tankovanie a dotankovanie lietadiel;
tankovanie lietadiel vykonávané na letiskových
termináloch; tankovanie lodí a iných námorných
plavidiel vykonávané v prístavoch a prístavoch pre
jachty; služby týkajúce sa distribúcie pohonných hmôt
a ich zásobníkov; informačné a poradenské služby
k všetkým uvedeným službám.

(540) CONOCOPHILLIPS
(550) slovná
(732) ConocoPhillips Company, 925 N. Eldridge Parkway,
Houston, Texas 77079, US;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť,
Bratislava, SK;

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

(540)

233323
11.10.2012
12.4.2022
12.4.2032
601-2012
12.4.2012
3.7.2012
3.12.2012
1, 5, 31
NCL (10)
1 - Hnojivá (rastlinného alebo živočíšneho pôvodu,
bez chemických látok), substráty (bezzeminové
rastlinné, bez chemických látok), zemina na
pestovanie, prípravky na skvalitnenie pôdy s obsahom
humifikačných organizmov v živnom substráte
z glycidov a proteínov), pôda - humus, prípravky
na hnojenie (organického pôvodu), kompost, rašelina
(prírodná surovina), moridlá na ochranu semien (na
prírodnej báze), vzácne zeminy.
5 - Insekticídy (na báze extraktov z kvetov
rastlín a rastlinných minerálnych olejov), fungicídy
(nechemickej povahy, najmä na báze minerálnych
olejov), herbicídy (extrakty na báze mastných kyselín
bežne sa vyskytujúcich v prírode, nezanechávajúce
rezíduá), pesticídy (extrakty na báze rastlinných
olejov), prípravky proti voškám (extrakty na báze
rastlinných olejov), prípravky na sterilizáciu pôdy (na
báze dreveného uhlia a manganistanu draselného);
pomocné prostriedky na ochranu rastlín (nechemickej
povahy, najmä na báze rastlinných olejov, iných
rastlinných výťažkov a na báze mechanicky upravených
častí rastlín).
31 - Osivá, mulčovacia kôra, chovateľské,
pestovateľské produkty, krmivá, hubová kultúra na
výsev, rastlinné semená, slamený mulč (materiál na
pokrytie povrchu pôdy).

z mäsa, hydiny, rýb a morských plodov, všetky
tieto výrobky taktiež vo forme výťažkov, polievok,
želé, nátierok, zaváranín, varených, mrazených alebo
sušených jedál; džemy; vajcia; mlieko; smotana;
maslo; syry a ďalšie potraviny vyrobené prevažne
z mlieka; mliečne náhradky; nápoje s prímesou
mlieka; dezerty vyrobené prevažne z mlieka a dezerty
vyrobené prevažne zo smotany; jogurty; sójové mlieko
(mliečne náhradky) konzervované sójové bôby na
ľudskú spotrebu; jedlé oleje a tuky; proteínové
prípravky na ľudskú spotrebu; smotanové náhradky;
párky a klobásy; údeniny; arašidové maslo; polievky;
polievkové koncentráty; vývary; polievkové kocky;
bujóny.
30 - Káva; kávové výťažky; prípravky a nápoje vyrobené
z kávy; ľadová káva; kávové náhradky, výťažky
z kávových náhradiek, prípravky a nápoje vyrobené
prevažne z kávových náhradiek; cigória; čaj; čajové
výťažky; prípravky a nápoje vyrobené prevažne z čaju;
ľadový čaj, prípravky vyrobené prevažne zo sladu na
ľudskú spotrebu; kakao a prípravky a nápoje vyrobené
prevažne z kakaa; čokoláda; čokoládové výrobky;
prípravky a nápoje vyrobené prevažne z čokolády;
cukrovinky; sladkosti; cukríky; cukor; žuvačky nie na
lekárske účely; prírodné sladidlá; pekárske výrobky;
chlieb; droždie, pečivo, sušienky, zákusky, keksy,
oblátky, karamelky; dezerty; pudingy; zmrzliny; vodové
zmrzliny; šerbety; mrazené cukrovinky; mrazené
zákusky; mrazené dezerty; mrazené jogurty; zmesi na
výrobu zmrzliny a/alebo vodovej zmrzliny, a/alebo
šerbetov, a/alebo mrazených cukroviniek, a/alebo
mrazených zákuskov, a/alebo mrazených dezertov, a/
alebo mrazených jogurtov; med a medové náhradky;
raňajkové cereálie; müsli; kukuričné vločky; cereálne
tyčinky; cereálie na priamu spotrebu; prípravky
z cereálií; ryža; cestoviny; rezance; potraviny vyrobené
prevažne z ryže, múky alebo cereálií, tiež vo forme
hotových jedál; pizza; sendviče; zmesi potravinovej
kaše a predpripraveného cesta; omáčky; sójová
omáčka; kečup; výrobky na dochucovanie alebo
korenenie jedla; jedlé korenie; chuťové prísady;
dresingy do šalátov; majonéza; horčica; ocot.
32 - Stolová voda; šumivá voda alebo sýtená
voda; spracovaná voda; pramenitá voda; minerálna
voda; ochutená voda; nápoje s ovocnou príchuťou
a nápoje vyrobené prevažne z ovocia; ovocné
džúsy a zeleninové džúsy; nektáre; limonády; sódy
a ostatné nealkoholické nápoje; sirupy; výťažky
a esencie a ďalšie prípravky na výrobu nealkoholických
nápojov (okrem esenciálnych olejov); nápoje vyrobené
s mliečnymi fermentmi; nápoje vyrobené prevažne zo
sóje; nápoje vyrobené prevažne zo sladu; izotonické
nápoje.

(550) obrazová
(732) AGRO CS Slovakia, a. s., Námestie republiky 5, 984 01
Lučenec, SK;
(740) Ing. Zuzana Gajdošíková, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

233329
11.10.2012
19.4.2022
19.4.2032
631-2012
19.4.2012
3.7.2012
3.12.2012
29, 30, 32
NCL (10)
29 - Zelenina a zemiaky (konzervované, sušené alebo
varené); ovocie (konzervované, sušené alebo varené);
huby (konzervované, sušené alebo varené); výrobky
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(540) NARUBY
(550) slovná
(732) Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, CH;
(111)
(151)
(156)
(180)

233333
11.10.2012
26.4.2022
26.4.2032

(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

678-2012
26.4.2012
3.7.2012
3.12.2012
19
NCL (10)
19 - Betón; dielce; výrobky a prefabrikáty z betónu.

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

233338
11.10.2012
27.4.2022
27.4.2032
689-2012
27.4.2012
3.7.2012
3.12.2012
30, 35, 36, 43
NCL (10)
30 - Čaj, ľadový čaj, čokoládové nápoje, kakaové
nápoje, ľad na osvieženie, kávové nápoje, zmrzlinové
prášky, prášky na výrobu zmrzliny, prísady do zmrzlín
(spojivá), zákusky, koláče, zmrzliny.
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií, obchodný alebo podnikateľský prieskum,
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov
a služieb pre iné podniky).
36 - Finančné sponzorstvo, sprostredkovanie
(maklérstvo).
43 - Bufety (rýchle občerstvenie), hotelierske služby,
kaviarne.

(540) STADREKO
(550) slovná
(732) STADREKO s. r. o., Družstevná 829, 027 43 Nižná, SK;

(540)

(550) obrazová
(732) Bürhanedin Hasani - ZMRZLINA HASAN, Štefana
Moyzesa 2126/12, 071 01 Michalovce, SK;
(740) PK consulting, Kohut Peter, Ing., Michalovce, SK;
(111) 233387
(151) 11.10.2012
(156) 11.4.2022

(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)
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11.4.2032
5254-2012
11.4.2012
3.7.2012
3.12.2012
35, 38, 45
NCL (10)
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií; reklama; inzercia; rozširovanie reklamných
oznamov; predvádzanie tovaru; zasielanie reklamných
materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov a zvukovo-obrazových
záznamov a periodických a neperiodických publikácií
na reklamné účely; vydávanie a rozširovanie
reklamných textov alebo náborových textov;
marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský
prieskum;
prenájom
reklamných
materiálov;
poradenstvo v obchodnej činnosti; uverejňovanie
reklamných textov; prieskum trhu; vedenie kartoték
v počítači; hospodárske, ekonomické predpovede;
obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum
verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov;
podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie
textov; zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre
zákazníkov); prenájom reklamného času vo všetkých
komunikačných médiách; obchodné informácie
a rady spotrebiteľom; štatistické kompilácie; grafická
úprava tlačovín na reklamné účely; prezentácia
výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod;
sprostredkovanie obchodu s tovarmi; organizovanie
audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné
účely; organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; zásielkové reklamné služby; organizovanie
reklamných hier na propagáciu predaja; prenájom
reklamných plôch; reklamná a inzertná činnosť
prostredníctvom dátovej alebo informačnej siete;
poskytovanie informácií a iných informačných
produktov reklamného charakteru; prenájom
reklamných informačných a komunikačných miest;
služby riadenia ľudských zdrojov; sprostredkovanie
práce; komerčné informačné kancelárie; inzertná
a propagačná činnosť vrátane on-line inzercie
a prezentácie používateľov v počítačovej sieti
internet; obchodné využitie siete internet v oblasti
vyhľadávacích služieb a e-businessu; obchodné
sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38
a 45.
38 - Poskytovanie telekomunikačných kanálov
na telenákupy; posielanie správ; počítačová
komunikácia;
prenos
správ
a
obrazových
informácií
pomocou
počítača;
elektronická
pošta;
výzvy
elektronickými
komunikačnými
prostriedkami; poskytovanie telekomunikačného
pripojenia na svetovú počítačovú sieť; poskytovanie
používateľského prístupu do svetovej počítačovej
siete; poskytovanie priestoru na diskusiu na
internete; poskytovanie prístupu do databáz;
telekomunikačné služby poskytované prostredníctvom

(540)

svetovej počítačovej siete (internet), elektronickej
pošty a prenosu dát v reálnom čase (prenosu
zvuku, obrazu, textu alebo iných dát či informácií)
a poskytovanie služieb s tým spojených vrátane
poskytovania prístupu a pripojenia k týmto
telekomunikačným sieťam vrátane internetu;
poskytovanie prístupu do verejnej alebo neverejnej
telekomunikačnej siete; telekomunikačný prenos
elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh
a iných dát prostredníctvom verejnej alebo
neverejnej telekomunikačnej siete vrátane internetu;
telekomunikačný prenos informácií na internete
vrátane poskytovania prístupu k elektronickým
nástenkám,
diskusným
skupinám
a
fóram
a poskytovanie prístupu k on-line informačným
službám dát; šírenie elektronických informácií, správ
textových, zvukových a zvukovo-obrazových, napr.
elektronických časopisov, kníh a diel prostredníctvom
počítačovej siete internet a satelitov; výmena
elektronických správ a informácií; telekomunikačné
služby zabezpečujúce audiovizuálnu komunikáciu
prostredníctvom informačných a telekomunikačných
sietí, napr. počítačovej siete internet a satelitov;
šírenie audiovizuálnych diel, správ a informácií, ankiet
a súťaží; odborná informačná a poradenská činnosť
v daných odboroch.
45 - Zoznamovacie služby; zoznamovacie služby
poskytované prostredníctvom počítačovej siete;
spravovanie autorských práv; licencie práv duševného
vlastníctva.

(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

(540)
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576-2012
5.4.2012
6.8.2012
2.1.2013
39, 41, 43
NCL (10)
39 - Prenájom miesta na parkovanie; prenájom garáží;
prenájom vozidiel; prenájom automobilov; osobná
doprava; preprava cestujúcich.
41 - Informácie o možnostiach rekreácie; informácie
o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie
konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie
a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie kolokvií;
organizovanie plesov; plánovanie a organizovanie
večierkov; služby na oddych a rekreáciu; informácie
o možnostiach rekreácie; školenia.
43
Hotelierske
služby;
služby
barov;
kaviarne; prevádzkovanie kempingov; penzióny;
poskytovanie hotelového ubytovania; prenájom
prednáškových sál; reštaurácie; samoobslužné
reštaurácie; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov;
rezervácia prechodného ubytovania; ubytovacie
kancelárie.

(550) obrazová
(732) GRAND - HOTEL, s.r.o., Palackého 3477, Trenčín, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(550) obrazová
(732) Zifčák František, Ing., Prašice 1321, 956 22 Prašice, SK;
(740) Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária,
Bratislava-Ružinov, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)

233643
15.11.2012
5.4.2022
5.4.2032

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)
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233686
15.11.2012
17.5.2022
17.5.2032
5322-2012
17.5.2012
6.8.2012
2.1.2013
36, 41
NCL (10)
36 - Poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo;
služby prenájmu nehnuteľností; analýza poistenia
a prieskum poistných rizík; expertízy poistných rizík
a poistných zmlúv; služby úverových ústavov, ktoré
nie sú bankami, týkajúce sa poistenia a správy
poistných rizík; služby poskytované poisťovacími
agentmi; doplnkové finančné služby poskytované

poisťovaným osobám; doplnkové poistné služby
poskytované poisťovaným osobám; služby subskripcie
(predplácania) poistení; poisťovacia činnosť pre
odvetvie životného poistenia; sprostredkovanie
poistenia; činnosť slúžiaca na podporu a rozvoj
poisťovníctva patriaca do tejto triedy; činnosť
zameraná na predchádzanie škodám (zábranná
činnosť); poistenie všetkých druhov majetku;
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
fyzickými, ale aj právnickými osobami; podnikanie
v rámci finančného trhu a vykonávanie investičnej
činnosti; nemocenské a dôchodkové pripoistenie;
zdravotné poistenie; finančný manažment; finančné
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo,
nehnuteľnosti); finančné informácie; finančné
sponzorstvo; finančný lízing; garancie, záruky,
kaucie; investovanie kapitálu; kapitálové investície;
ručenie; konzultačné služby v poisťovníctve; finančné
konzultačné služby; správa nehnuteľností; poistenie
proti nehodám; finančné oceňovanie (poisťovníctvo,
bankovníctvo, nehnuteľnosti); informácie o poistení;
uzatváranie poistenia; poistno-technické služby;
poistné poradenstvo týkajúce sa poistných rizík;
prenájom kancelárskych priestorov; spravovanie
financií; správcovstvo; uzatváranie poistných zmlúv
proti veľkým priemyselným rizikám; zbieranie
peňazí na dobročinné účely; organizovanie zbierky;
zriaďovanie fondov.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov
a školení; športová a kultúrna činnosť; akadémie
(vzdelávanie); praktické cvičenie (ukážky); diaľkové
štúdium; grafické dizajnérstvo; elektronická edičná
činnosť v malom (DTP služby); produkcia filmov
s výnimkou reklamných; formátovanie textov
s výnimkou na reklamné účely; fotografická reportáž;
fotografovanie; fotografovanie na mikrofilm; hranie
o peniaze; informácie o výchove a vzdelávaní; fitnes
kluby; vydávanie kníh; knižnice (požičovne kníh);
organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie
a vedenie kongresov; korešpondenčné kurzy;
prevádzkovanie múzea; nahrávanie videopások;
organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie
sympózií; organizovanie a vedenie kultúrnych
a vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií;
organizovanie plesov; organizovanie predstavení;
organizovanie športových súťaží; organizovanie
súťaží krásy; organizovanie vedomostných alebo
zábavných súťaží; organizovanie živých vystúpení;
pedagogické informácie; písanie textov okrem
reklamy; plánovanie a organizovanie večierkov;
poradenstvo v oblasti vzdelávania; poskytovanie
elektronických publikácií online (bez možnosti
kopírovania); služby prázdninových táborov (zábava);
prekladateľské služby; školenie; výcvik; vyučovanie.
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(540)

(550) obrazová
(591) červená, čierna
(732) KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group,
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, SK;
(740) Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová
a známková kancelária, Bratislava-Staré Mesto, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

(540)

233701
15.11.2012
22.3.2022
22.3.2032
5214-2012
22.3.2012
6.8.2012
2.1.2013
11, 35
NCL (10)
11 - Zariadenia na osvetľovanie, elektrické
a neelektrické časti a súčasti osvetľovacích telies.
35 - Obchodná pomoc a pomoc pri reklame
v oblasti obchodu s tovarmi uvedenými v triede
11; maloobchod a veľkoobchod s tovarmi uvedenými
v triede 11.

(550) obrazová
(732) LUXERA s.r.o., Šenkvická cesta 7, 902 01 Pezinok, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

233724
12.12.2012
23.4.2022
23.4.2032
642-2012
23.4.2012
3.9.2012
4.2.2013
16, 35, 40, 42
NCL (10)
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice,
brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinkové obaly
z plastických materiálov (na balenie), časopisy,
etikety s výnimkou textilných, fotografie (tlačoviny),
galvanotypy (polygrafia), grafické zobrazenie, grafiky,
chromolitografy (polygrafia), kalendáre, kartón,
lepenka, papierové kávové filtre, papierové knihy,

lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové
alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne
(papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky
(papiernický tovar), obaly (papierenský tovar), obrazy,
papiernický tovar, tlačené periodické a neperiodické
publikácie, plagáty, polygrafické písmo, predmety
z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo z lepenky,
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky,
grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály,
umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo
z plastických materiálov.
35 - Poradenské služby v podnikovom manažmente pri
predaji tovarov a služieb, poradenstvo a manažment
pre podniky, 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, prieskum trhu, prieskum verejnej
mienky, 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, overovanie
obchodných transakcií, zabezpečovanie obchodných
transakcií (pre tretie osoby), reklamná a inzertná
činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo
informačnej siete, poskytovanie informácií a iných
informačných produktov reklamného charakteru,
prenájom reklamných informačných a komunikačných
miest, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch,
služby riadenia ľudských zdrojov, vzťahy s verejnosťou
(prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami
a spoločenským prostredím), zásielkové reklamné
služby, zbieranie údajov do počítačových databáz,
zoraďovanie údajov v počítačových databázach,
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených
v triedach 35, 40 a 42.
40 - Spracovanie dreva a plastových materiálov,
frézovanie, hobľovanie, farbenie dreva a plastov,
morenie dreva, lakovanie dreva a plastov,
obrusovanie, brúsenie, presné rezanie, informácie
o starostlivosti o materiál, čistenie povrchov
(chemickými rozpúšťadlami), spájanie materiálov
(pre tretie osoby), úprava a spracovanie kovov,
obrábanie kovov, výroba energie, zámočnícke práce,
galvanizácia, kalenie kovov, pokovovanie kovových
materiálov, platovanie, poniklovanie, popúšťanie
kovov, rytie, gravírovanie, spájkovanie, zváranie,
likvidácia munície, likvidácia zbraní, znehodnocovanie
a spracovanie vojenských zbraní, triedenie odpadu
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a recyklovateľného materiálu, viazanie kníh, lisovanie
plastov, tlakové liatie plastov, recyklácia odpadu
z plastov, spracovanie odpadu, najmä polyetylénových
odpadových fólií, úprava odpadu, lemovanie alebo
obšívanie látok, impregnácia materiálov.
42 - Architektonické poradenstvo, interiérová
výzdoba, projektovanie stavieb, grafický dizajn,
navrhovanie (priemyselný dizajn), navrhovanie obalov,
obalový dizajn, odborné technické poradenstvo
týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim,
priemyselný dizajn, vypracovanie stavebných výkresov,
zememeračstvo, dizajn a navrhovanie nábytku
a bytového zariadenia, odborné poradenstvo týkajúce
sa stolárstva, kovoobrábania a drevárstva, odborné
poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva
k nim, štúdie technických projektov, projektová
činnosť, umelecký dizajn, výskum a vývoj nových
výrobkov (pre zákazníkov), prenájom počítačov, servis
počítačových programov, počítačové programovanie,
poradenské služby v oblasti návrhu a vývoja
počítačového hardvéru, poradenské služby v oblasti
počítačového softvéru, tvorba softvéru, návrhy,
štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie
počítačových programov a počítačových systémov,
najmä programového vybavenia internetových,
intranetových či iných sieťových serverov, serverových
staníc a systémov vrátane ich inštalácie, zavádzania,
aktualizácie a údržby, návrhy, štruktúrovanie
a programovanie či iné vytváranie báz dát,
iných dátových systémov a aplikácií na ich
spracovanie vrátane poskytovania prístupu k nim
a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby,
návrhy, štruktúrovanie a programovanie či
iné vytváranie internetových či intranetových
počítačových stránok a násteniek (webpages
a websites) a internetových či intranetových
aplikácií vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie
a údržby, hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru)
na internetových či intranetových počítačových
stránkach a nástenkách (webpages a websites)
alebo hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru)
v rámci týchto stránok či násteniek, hosťovanie
(poskytovanie voľného priestoru) na internetových
či intranetových aplikáciách, prevod (konverzia)
počítačových programov, dát či iných údajov
v elektronickej podobe z rôznych formátov do
iných formátov, prevod (konverzia) dokumentov, dát
či iných údajov z fyzických médií na elektronické
médiá, aktualizovanie počítačových programov,
hosťovanie na počítačových stránkach (webových
stránkach), inštalácia počítačových programov, návrh
počítačových systémov, obnovovanie počítačových
databáz, počítačové programy (zhotovovanie kópií),
prenájom počítačového softvéru, prevod a konverzia
počítačových programov a údajov, prieskum v oblasti
využitia počítačov, vytváranie a udržiavanie webových
stránok pre zákazníkov, poradenské a konzultačné
služby v oblasti návrhu a vývoja hardvéru a softvéru.

(540) NESTVILLE
(550) slovná

PARK

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

(540)

233761
12.12.2012
31.5.2022
31.5.2032
910-2012
31.5.2012
3.9.2012
4.2.2013
35, 40, 41
NCL (10)
35 - Reklama.
40 - Spracovanie kinematografických filmov.
41 - Prenájom filmov; prenájom kinematografických
filmov; požičiavanie filmov; organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie
konferencií; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie
seminárov; organizovanie súťaží (vedomostných alebo
zábavných); organizovanie a vedenie koncertov;
školenie; organizovanie a vedenie sympózií;
vyučovanie, vzdelávanie; vydávanie textov s výnimkou
reklamných alebo náborových.

(550) obrazová
(732) Človek v ohrození, n. o., Baštová 343/5, 811 03
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

233816
12.12.2012
17.2.2022
17.2.2032
293-2012
17.2.2012
3.9.2012
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(450) 4.2.2013
(511) 16, 21, 25, 35, 41, 42, 45
NCL (10)
(511) 16 - Obrúsky (papierové prestieranie); papierové
obrúsky; papierové obrusy; papierové ozdoby na
koláč; kartónové ozdoby pre potraviny; ozdobné
sochy z papierovej drviny; ozdobné kvetináče
z papiera; darčekové škatule z papiera, kartónu alebo
lepenky; darčekové škatule z kartónu; lepenkové
darčekové škatule; menovky z papiera, kartónu
alebo lepenky; pozvánky z papiera, kartónu alebo
lepenky, pohľadnice; vizitky z papiera, kartónu alebo
lepenky; stredový obrus na stôl z papiera; papierové
nalepovacie nástenné ozdoby; nálepky na auto;
nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť,
obtlačky; papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach;
fotografie (tlačoviny); papiernický tovar a písacie
potreby; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré
nie sú zahrnuté v iných triedach; štočky, katalógy,
databázy na papierových nosičoch; albumy; grafické
zobrazenia; plagáty všetkých druhov a rozmerov;
grafiky; obrazy; obrazy ako maľby zarámované
aj nezarámované; papierové propagačné materiály;
tlačené plány; podložky na písanie; tlačené reklamné
a úžitkové manuály; reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky; skicáre; stojany na fotografie;
záložky do kníh; knihy; brožúry; časopisy; periodiká;
tlačivá; ročenky; kalendáre; príručky; prospekty;
tlačené publikácie; papierové vlajky; papierové
zástavky; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky;
pečate; papiernický tovar; zošity; hárky; obálky; obaly;
netextilné etikety; kancelárske potreby s výnimkou
nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité
ako reklamné alebo darčekové predmety; plastové
fólie na balenie; formuláre; predmety z kartónu;
kartónové reklamné materiály na rozširovanie;
kartónové reklamné značky; tlačené reklamné
publikácie; spisové obaly; stolové prestieranie
z papiera; papierové servítky; papierové utierky; vrecia
a vrecká z papiera alebo plastických materiálov; nožíky
na otváranie listov; vrecúška a tašky z papiera alebo
plastických materiálov na balenie; písacie potreby;
písacie súpravy; podnosy na listy; pripináčiky; stojany
a rámy na fotografie.
21 - Držiaky na menovky; držiaky na kvety
a rastliny (na aranžovanie kvetov); držiaky na
sviece; svietniky; servírovací riad; servírovacie potreby
(tortové lopatky); kuchynské dózy, nie z drahých
kovov; jednorazové taniere; papierové taniere; držiaky
na špáradlá; špáradlá; džbány; formy na ľadové
kocky; formy na cukrovinky; košíky na chlieb, na
použitie v domácnosti; krúžky na obrúsky; príchytky
na obrúsky; poháre, šálky, hrnčeky na pitie; karafy,
fľaše; poháriky papierové alebo z plastických hmôt;
podnosy (tácne); papierové podnosy na použitie
v domácnosti; poháre na ovocie; šalátové misy;
sošky z porcelánu, terakoty alebo skla; sporiteľničky
s výnimkou kovových; stojany na vajíčka; stolové
stojany na olej a ocot; škatuľka na pečivo (keksy);
tyčinky na koktail; vedierka na ľad (na chladenie
nápojov); vrecká na cukrovinky; dózy na čaj;

cukorničky; bonboniéry (prázdne); misky (nádoby);
plastové misky; otvárače na fľaše (ručné); zátky do
fliaš; držiaky na zátky; soľničky; koreničky; sklenené
fľaše; sklenené dózy; poháre na whisky; poháre na
sekt; pivové poháre; krčahy na pivo; umelecké diela
vyrobené z kryštálu; stojany na poháre; stojany na
vínové fľaše; domáce a kuchynské potreby a nádoby;
hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem
maliarskych; materiály na výrobu kief; prostriedky
a pomôcky na čistenie; oceľová vlna a drôtenky; surové
sklo a sklo ako polotovar okrem skla pre stavebníctvo;
výrobky zo skla, porcelánu a kameniny, ktoré nie sú
zahrnuté v iných triedach.
25 - Svadobné šaty; spoločenské oblečenie;
spoločenské košele; obuv k spoločenskému odevu;
spoločenské sukne; boa (kožušinová ozdoba alebo
ozdoba z peria na ovinutie okolo krku); body (spodná
bielizeň); bolerká; čelenky (závoje); čepce (odevné
prikrývky hlavy pre ženy); hodvábne šatky; hodvábne
viazanky; klobúky a dámske klobúčiky; koktailové
šaty; konfekčné odevy; košele; košele halenového
strihu; kostýmy, obleky; kožená obuv; kožené opasky;
kožušinové štóly; kožušinové rukávniky; kožušinové
plášte a bundy; krátke kabáty s kapucňou (teplé);
krátke plášte; krátke šaty; kravaty; kravaty s kovovými
ozdobami; krinolíny; livreje; lodičky (obuv); manžety
(časti odevov); maškarné kostýmy; minišaty; módne
oblečenie; mokasíny; motýliky; negližé; nohavice;
nohavicové kostýmy; nohavicové sukne; oblečenie;
oblekové košele; obleky; obleky na mieru; odevy
na tanec; ozdobná vreckovka ako súčasť oblečenia;
pančuchové nohavice; pánske košele; pánske obleky;
pánske ponožky; pánske vrchné odevy; pásy do
smokingov; plášte bez rukávov, peleríny; plédy;
podkolienky; podprsenky; podväzkové pásy; podväzky
na pančuchy; rúcha na krstenie; rukavice; rukavice
na zápästia; rukavice nad lakte (oblečenie); saká,
blejzery; šály a štóly; sandále; sárí; šatky, závoje;
šaty; šaty pre družičky; šaty pre deti na oslavy; šerpy
(oblečenie); slávnostné košele; smokingové saká;
smokingy; šnurovacie topánky; šnurovačky (korzety);
spodná bielizeň; spodničky; súpravy zladených kusov
dámskeho odevu; tanečná obuv; topánky; topánky
na opätku; topy (oblečenie); trojdielne obleky
(oblečenie); tuniky; tvarované podšívky do odevov;
večerné korzety; večerné oblečenie; večerné šaty;
vesty; vlnené peleríny; vlnené šály; vlnené vrchné
odevy; vreckovky ku kostýmu; žakety; závoje, čipková
šatka; živôtiky; plážové šľapky; odevy, obuv a pokrývky
hlavy.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby
najmä prostredníctvom internetu s uvedenými
tovarmi v triedach 16, 21 a 25; maloobchodné
a veľkoobchodné služby, najmä prostredníctvom
internetu s nasledovným tovarom: umelé
mihalnice, lepidlá na nalepovanie umelých mihalníc,
aromatické látky (esencie), mydielka, kozmetické
taštičky, vankúšiky napustené parfumovanými
látkami, voňavkárske výrobky, voňavé zmesi,
aromaterapeutické vonné sviečky, sviečky na špeciálne
príležitosti, magnety ako dekorácia, zariadenie na
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prípravu fondue, lávové kamene, svietiace ozdoby,
svetlá pre slávnostné ozdoby, dekoračné elektrické
svetielka, reťazce farebných svetiel na dekoratívne
účely, ozdobné odznaky, snubné prstene, svadobné
obrúčky, obrúčky ako šperky, odevová bižutéria,
šperky, drahokamy, šperky na hlavu, zlato, striebro,
acháty, opál, nefrit (šperky), topás, polodrahokamy,
amulety, prívesky (šperky), amulety v podobe
klenotov, bižutéria, bižutéria s polodrahokamami,
bronzové prívesky, dekoratívne brošne (šperky,
klenoty), drahé kamene, drahé kovy a ich zliatiny,
drobné šperky z drahých kovov, drôt zo vzácnych
kovov, drôtené nite z drahých kovov, figuríny na
dekoračné účely z drahých kameňov, figúrky z drahých
kovov, manžetové gombíky, manžetové gombíky
z imitácie zlata, hodinársky tovar, hodinkové náramky
zo syntetických materiálov, hodinky, hodinky ako
šperk, nástenné hodiny, ihlice do viazanky, vyrobené
z drahých kovov, imitácia zlata, imitácie drahokamov,
imitácie perál, šperky z jantáru, kazety a skrinky
na šperky z drahých kovov, klenoty, klobúkové
ozdoby z drahých kovov, kombinované náramky
a hodinky, korunky, kovové hodinkové rozťahovacie
náramky, kríže ako šperky, medailóny (šperky), mince
pre iné ako peňažné účely, náhrdelníky (šperky),
náramky ako šperky, náramky na členky, náušnice,
náušnice z drahých kovov, náušnice zo zlata, nepravé
šperky, ozdoby na odevy z drahých kovov, ozdoby
z gagátu (čierneho jantáru), perly (šperky), perly
z umelej liahne, pozlátené náušnice, pozlátené
prstene, pozlátené retiazky, prívesky ako šperky,
prstene (bižutéria), prstene (šperky), retiazky (šperk),
zlatnícke a šperkárske výrobky, zliatiny drahých kovov,
šperky pre telový pírsing, šperky z krištáľu, šperky zo
skla, šperky zo striebra, špendlíky na kabát (šperky),
spony ako šperk, štras (farebné sklo), strieborné nite,
strieborný drôt, syntetické perly, zákazkové šperky,
sošky z drahých kovov, škatule z drahých kovov,
drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z drahých kovov
alebo výrobky pokovované drahými kovmi, ktoré nie
sú zahrnuté v iných triedach, hodinárske výrobky
a iné chronometre, ručné skladacie vejáre, dáždniky
a slnečníky, plastové schránky a škatule, vankúše
a podušky (podušky), prútené košíky na kvety, drevené
obaly na fľaše, figuríny, textilné dekorácie na steny,
textilné nástenné dekorácie, textilné ozdobné lemy
a dekorácie na okná, nažehľovacie štítky na odevy,
posteľná bielizeň, textílie a textilné výrobky, ktoré
nie sú zahrnuté v iných triedach, predmety na
upevnenie vlasov do účesu, umelé kvety z textilu,
ozdoby na vpletanie do vlasov, vlasové ozdoby
v podobe hrebeňov, ozdoby do vlasov (nie z drahých
kovov), ozdoby na klobúky, peniažky ako ozdoby
na odevy, ozdoby na obuv, s výnimkou ozdôb
z drahých kovov, nažehľovacie lemovky, čipky a výšivky,
stužky a šnúrky, gombíky, háčiky a očká, špendlíky
a ihly, stuhy ako drobné dekorácie na večierky,
textilné vlajky a vlajočky, žartovné predmety, konfety,
balóny, bublifukové súpravy s roztokmi, plyšové
hračky, ozdoby na vianočné stromčeky (s výnimkou
osvetľovacích telies a cukroviniek), ozdoby alebo

darčeky rozdávané hosťom pri večierkoch, popolníky,
mandle v cukrovej poleve, mandle máčané v čokoláde,
čokoládové bonbóny s plnkou, čokoládové cukrovinky,
čokoládové fondue; reklama na internetových
vyhľadávačoch a online adresároch na vyhľadávanie
a zobrazovanie informácií, blogov, diskusií, videí
a fotografií týkajúcich sa spoločenského života,
virtuálnych spoločenstiev, sociálnych sietí, rodinných
udalostí; kompilácia a systematizácia informácií
a fotografií do počítačových databáz; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov);
zbieranie údajov do počítačových databáz;
komerčné informačné kancelárie; reklamné služby;
obchodný manažment; obchodná administratíva;
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
administratívne spracovanie obchodných objednávok;
obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné
informácie a rady spotrebiteľom; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav a veľtrhov; propagácia
a reklama spojená so systémami pay-perclick (PPC); poskytovanie služieb reklamných
internetových vyhľadávačov; podpora predaja
(pre tretie osoby); služby porovnávania cien;
predvádzanie tovaru; prenájom reklamného času vo
všetkých komunikačných médiách; public relations;
reklama; reklamné agentúry; vedenie kartoték
v počítači; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
s odevmi, módnymi doplnkami, dekoráciami,
šperkami, bižutériou, potrebami a doplnkami pre
sobáše, svadby a svadobné hostiny; zhromažďovanie
rozličných výrobkov, najmä módnych doplnkov,
dekorácií, šperkov, bižutérie, potrieb a doplnkov
pre sobáše, svadby a svadobné hostiny (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; obchodné
sprostredkovanie služieb v triedach 35, 41, 42 a 45;
poskytovanie rád a informácií o uvedených službách
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej
pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo
verbálne; organizovanie súťaží na reklamné účely.
41 - Prenájom dekorácií; služby v oblasti
balónovej výzdoby; informácie o možnostiach zábavy;
informácie o možnostiach rekreácie; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o výchove
a vzdelávaní; online vydávanie kníh a časopisov
v elektronickej forme; elektronická edičná činnosť
v malom; organizovanie súťaží (vedomostných alebo
zábavných); filmová tvorba, s výnimkou reklamnej;
fotografická reportáž; fotografovanie; koncertné
siene, sály; nahrávanie videopások; organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie
plesov, svadobných hostín; organizovanie predstavení;
organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých
vystúpení; písanie textov okrem reklamných;
plánovanie a organizovanie večierkov; poskytovanie
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elektronických publikácií online; praktický výcvik;
modelingové služby pre umelcov; vydávanie kníh;
vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo
náborových; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej
forme; vyučovanie; vzdelávanie; zábava; pobavenie;
poskytovanie rád a informácií o uvedených službách
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej
pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo
verbálne.
42 - Dizajnérske služby v oblasti dekorácie interiérov;
navrhovanie modelov; navrhovanie módnych
doplnkov; navrhovanie odevov (služby); navrhovanie
reklamných materiálov; navrhovanie šperkov;
navrhovanie textílií; navrhovanie dekoračných tkanín
(dizajnové služby); návrh výzdoby interiérov;
navrhovanie vzorov; poskytovanie internetových
vyhľadávačov a online adresárov na vyhľadávanie
a zobrazovanie informácií, blogov, diskusií, videí
a fotografií týkajúcich sa spoločenského života,
virtuálnych spoločenstiev, sociálnych sietí, rodinných
udalostí; poskytovanie rád a informácií o uvedených
službách prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu alebo verbálne.
45
Požičiavanie
oblečenia;
požičiavanie
oblekov a večerných šiat; požičiavanie večerných
spoločenských odevov; požičiavanie vrchných
odevov; požičiavanie šperkov; prenájom šperkov;
prenájom kompletných odevných výrobkov; prenájom
kompletných pánskych odevných výrobkov; prenájom
kabeliek; prenájom módneho príslušenstva; prenájom
odevov na bály; prenájom uniforiem; konzultácie
v oblasti módy; prenájom oltárov; manželské
agentúry (svadobné služby); odborné poradenstvo
týkajúce sa módy; osobné nákupy pre iné osoby;
príprava zákazkových darčekových košíkov; manželské
agentúry; organizovanie náboženských obradov;
organizovanie sobášnych obradov; sprevádzanie
do spoločnosti; manželské agentúry (svadobné
služby); služby svadobných kaplniek; poradenstvo
týkajúce sa výberu odevov; poradenstvo týkajúce
sa výberu módnych doplnkov; zoznamovacie
služby; zostavovanie horoskopov; poskytovanie rád
a informácií o uvedených službách prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu alebo verbálne.

(540)

technických zariadení ako motorové priestory
automobilov, serverovne, rozvodne NN, VN.
35 - Služby sprostredkovania nákupu a predaja
tovarov; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
s hasiacimi prístrojmi, s požiarnou technikou
a samočinnými hasiacimi zariadeniami; činnosti
reklamnej
agentúry;
rozširovanie,
vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom
reklamných plôch; zásielkové reklamné služby;
uverejňovanie reklamných textov.
37 - Inštalácia, montáž, oprava, revízie a údržba
požiarnej techniky, hasiacich prístrojov, požiarnych
hydrantov, technických prostriedkov na hasenie
požiarov, technických prostriedkov na zabezpečenie
ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci ľudí, požiarnych
hlásičov, dýchacej techniky.
41 - Organizovanie; vzdelávacích seminárov
a odborných vzdelávacích podujatí, kurzov, výcvikov
a školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a ochrany pred požiarmi.
42 - Projektovanie a technický prieskum a vývoj
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a v oblasti ochrany pred požiarmi; štúdie technických
projektov; kontrola kvality v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a v oblasti ochrany pred
požiarmi.
45 - Hasenie požiarov; poradenstvo v oblasti
bezpečnosti, v oblasti ochrany zdravia pri práci
ľudí, v oblasti ochrany pred požiarmi; služby
technikov požiarnej ochrany a služby bezpečnostných
technikov; prenájom a požičiavanie hasiacich
prístrojov a technických prostriedkov a zariadení na
hasenie požiarov, technických prostriedkov na ochranu
zdravia pri práci, zariadení na plnenie hasiacich
prístrojov.

(550) obrazová
(591) fialová
(732) Leech Mikulíková Tatiana, Čajkovského 43, 917 08
Trnava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

233858
12.12.2012
28.5.2022
28.5.2032
5342-2012
28.5.2012
3.9.2012
4.2.2013
1, 35
NCL (10)
1 - Prípravky na hnojenie; poľnohospodárske hnojivá;
prípravky na reguláciu rastu rastlín; pomocné
prípravky so stimulačnými a protistresovými účinkami
na reguláciu rastu rastlín; chemické prípravky na
zlepšenie pôd; ekologické pomocné prípravky na
reguláciu rastu rastlín.
35 - Maloobchod a veľkoobchod s tovarmi uvedenými
v triede 1.

(540) ARIDER
(550) slovná
(732) Gallová Lenka, Clementisova 664/6, Trenčín, SK;
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava-Nové Mesto, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

233877
19.12.2012
17.2.2022
17.2.2032
265-2012
17.2.2012
3.9.2012
4.2.2013
9, 35, 37, 41, 42, 45
NCL (10)
9 - Prístroje, zariadenia a ručné nástroje určené
na hasenie požiarov; hasiace prístroje a hasiace
zariadenia určené na samočinné hasenie požiaru
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(540) PROTENG
(550) slovná
(732) PROTENG s. r. o., Vyšehradská 27, 851 06 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

233941
14.1.2013
7.8.2022
7.8.2032
1211-2012
7.8.2012
2.10.2012
1.3.2013
4, 19
NCL (10)
4 - Drevné pelety; drevná štiepka.
19 - Dosky (stavebné drevo); dosky; parketová
dlážka; drevené dlážky; drevené dyhy; drevené
obloženia; dyhové drevo; pílené drevo; spracované
drevo; stavebné drevo; drevo ako polotovar; drevo
na výrobu sudov; dvere s výnimkou kovových;
dverové prahy s výnimkou kovových; dverové rámy
s výnimkou kovových; hranoly; latky; lišty rohové,
frézované, podkladané; okenice s výnimkou kovových;
okenné rámy s výnimkou kovových; parketová dlážka;
parketové prírezy; rezivo omietané a neomietané;
parketové výlisky; parkety (parketové podlahy);
železničné podvaly s výnimkou kovových; preglejka;

(540)

schodnice ako časti schodísk s výnimkou kovových,
tvárne drevo; výplne dverí s výnimkou kovových.

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.

(550) obrazová
(591) hnedá, biela
(732) QUERCUS, s.r.o., Fiľakovská cesta 290, Lučenec, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

234019
15.1.2013
15.6.2022
15.6.2032
990-2012
15.6.2012
2.10.2012
1.3.2013
5, 29, 30
NCL (10)
5 - Diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo
zverolekárske účely, potravinové doplnky pre ľudí
a zvieratá.
29 - Bielok, bielkoviny, mlieko a mliečne výrobky, žĺtok,
bielkoviny na kulinárske účely, polievky.
30 - Sušienky, sucháre, keksy, rezance, majonéza,
makaróny, múčne jedlá, pečivo.

(540) Šmakoun
(550) slovná
(732) Promt SR, s.r.o., Janka Borodáča 7, 080 01 Prešov, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

234130
13.2.2013
7.5.2022
7.5.2032
735-2012
7.5.2012
5.11.2012
3.4.2013
16, 33, 35
NCL (10)
16 - Bublinové obaly z plastických materiálov (na
balenie), umelohmotné fólie na balenie, vrecia
z plastických materiálov.
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
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(540) MASTER
(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)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

234148
13.2.2013
13.7.2022
13.7.2032
1122-2012
13.7.2012
5.11.2012
3.4.2013
16, 33, 35
NCL (10)
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice,
brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly
z plastických materiálov (na balenie), časopisy,
etikety s výnimkou textilných, 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, 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, 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) WINBERG
(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)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

(540)

234162
13.2.2013
29.5.2022
29.5.2032
5349-2012
29.5.2012
5.11.2012
3.4.2013
35, 41, 42
NCL (10)
35 - Obchodné alebo podnikateľské konzultácie,
pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných
podnikov, marketingové štúdie.
41 - Vyučovanie, poskytovanie vysokoškolského
vzdelávania, školenia, kurzy, skúšanie, preskúšavanie
(pedagogická činnosť), poradenstvo v oblasti
vzdelávania, informácie o výchove a vzdelávaní,
organizovanie a vedenie konferencií, seminárov,
kolokvií, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích
výstav, vydávanie kníh, on line vydávanie kníh
a časopisov v elektronickej podobe, umelecká činnosť
v oblasti médií (zábava).
42 - Vedeckovýskumná činnosť v oblasti
psychológie, spoločenských, ekonomických, sociálnoekonomických, politických a právnych vied a v oblasti
informatiky.

(550) obrazová
(591) čierna, sivá (Pantone Cool Gray 6 C, CMYK C:0 M:0
Y:0 K:100)
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(732) Bratislavská akademická spoločnosť - Paneurópska
Univerzita n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava-Petržalka, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

234179
13.2.2013
10.8.2022
10.8.2032
5534-2012
10.8.2012
5.11.2012
3.4.2013
36, 41, 42
NCL (10)
36 - Poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo;
služby prenájmu nehnuteľností; analýza poistenia
a prieskum poistných rizík; expertízy poistných rizík
a poistných zmlúv; služby úverových ústavov, ktoré
nie sú bankami, týkajúce sa poistenia a správy
poistných rizík; služby poskytované poisťovacími
agentmi; doplnkové finančné služby poskytované
poisťovaným osobám; doplnkové poistné služby
poskytované poisťovaným osobám; služby subskripcie
(predplácania) poistení; poisťovacia činnosť pre
odvetvie životného poistenia; sprostredkovanie
poistenia; činnosť slúžiaca na podporu a rozvoj
poisťovníctva patriaca do tejto triedy; činnosť
zameraná na predchádzanie škodám (zábranná
činnosť); poistenie všetkých druhov majetku;
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
fyzickými, ale aj právnickými osobami; podnikanie
v rámci finančného trhu a vykonávanie investičnej
činnosti; nemocenské a dôchodkové pripoistenie;
zdravotné poistenie; spravovanie financií; finančné
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo,
nehnuteľnosti); finančné informácie; finančné
sponzorstvo; finančný lízing; garancie, záruky,
kaucie; investovanie kapitálu; kapitálové investície;
ručenie; konzultačné služby v poisťovníctve; finančné
konzultačné služby; správa nehnuteľností; poistenie
proti nehodám; finančné oceňovanie (poisťovníctvo,
bankovníctvo, nehnuteľnosti); informácie o poistení;
uzatváranie poistenia; poistno-technické služby;
poistné poradenstvo týkajúce sa poistných
rizík; prenájom kancelárskych priestorov; finančný
manažment; správcovstvo; uzatváranie poistných
zmlúv proti veľkým priemyselným rizikám; zbieranie
peňazí na dobročinné účely; organizovanie zbierky;
zriaďovanie fondov.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov
a školení; športová a kultúrna činnosť; akadémie
(vzdelávanie); praktické cvičenie (ukážky); diaľkové
štúdium; elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); produkcia filmov s výnimkou reklamných;
formátovanie textov s výnimkou na reklamné účely;
fotografická reportáž; fotografovanie; fotografovanie
na mikrofilm; hranie o peniaze; informácie
o výchove a vzdelávaní; fitnes kluby; vydávanie
kníh; knižnice (požičovne kníh); organizovanie
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie
kongresov; korešpondenčné kurzy; prevádzkovanie
múzea; nahrávanie videopások; organizovanie
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(540)

a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie
seminárov; organizovanie a vedenie sympózií;
organizovanie a vedenie kultúrnych a vzdelávacích
výstav; organizovanie lotérií; organizovanie plesov;
organizovanie predstavení; organizovanie športových
súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie
vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie
živých vystúpení; pedagogické informácie; písanie
textov okrem reklamy; plánovanie a organizovanie
večierkov; poradenstvo v oblasti vzdelávania;
poskytovanie elektronických publikácií online (bez
možnosti kopírovania); služby prázdninových táborov;
prekladateľské služby; školenie; výcvik; vyučovanie.
42 - Grafické dizajnérstvo.
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(540)

(550) obrazová
(732) Tradegap Limited, 6 Rodou Street, St Omologites,
Nicosia, CY;
(740) Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová
a známková kancelária, Bratislava-Staré Mesto, SK;
(550) obrazová
(591) červená, čierna, biela
(732) KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group,
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, SK;
(740) Ing. Mária Holoubková, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

234236
13.2.2013
11.6.2022
11.6.2032
5381-2012
11.6.2012
5.11.2012
3.4.2013
17, 25
NCL (10)
17 - Výrobky z gumy patriace do tejto triedy;
polotovary z plastických hmôt.
25 - Obuv usňová, plastová, z textilu a ostatných
príbuzných materiálov; podošvy na obuv; stielky
do topánok; vložky do topánok s výnimkou
ortopedických; topánkové rámy; zvršky topánok;
podpätky na obuv; konfekcia (odevy); košele; kostýmy,
obleky; opasky; kravaty; nepremokavý odev; nohavice;
plážové oblečenie; pulóvre; rukavice; saká, bundy;
šály; šatky; pokrývky hlavy; spodná bielizeň pohlcujúca
pot; tričká; tielka; vesty; vrchné ošatenie; župany;
palčiaky; pančuchy absorbujúce pot; papuče; plavky;
ponožky.

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

(540)

234287
12.3.2013
12.9.2022
12.9.2032
1405-2012
12.9.2012
3.12.2012
3.5.2013
35, 39, 40
NCL (10)
35 - Obchodný manažment; obchodná administratíva;
kancelárske práce.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru.
40 - Spracovanie a úprava materiálov.

(550) obrazová
(591) zelená
(732) Trend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23, 930 12
Ohrady, SK;
(111) 234324
(151) 12.3.2013
(156) 27.7.2022

(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

(540)

27.7.2032
1174-2012
27.7.2012
3.12.2012
3.5.2013
1, 35, 40
NCL (10)
1 - Plastické hmoty v nespracovanom stave;
umelé živice v nespracovanom stave; odmasťovacie
prípravky na použitie vo výrobnom procese; syntetické
materiály na absorpciu oleja; chemikálie pre
priemysel a vedu; chemické činidlá na elimináciu
oleja, agresívnych kvapalín; priemyselné sorbenty;
konzervačné materiály na priemyselné účely.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi; prieskum
trhu.
40 - Neutralizácia a odstraňovanie olejov
a agresívnych kvapalín; vykonávanie tepelných
izolácií, protikoróznej ochrany, odmasťovania (ako
súčasť spracovania a úpravy materiálov); odborná
poradenská a technicko-technologická konzultačná
činnosť v oblasti neutralizácie a odstraňovania
olejov a agresívnych kvapalín, protikoróznej ochrany
a tepelných izolácií.

(540)
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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.

(550) obrazová
(591) červená, čierna
(732) TENIX s.r.o., Hornozoborská 21, 949 01 Nitra, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

234332
12.3.2013
8.8.2022
8.8.2032
1216-2012
8.8.2012
3.12.2012
3.5.2013
16, 33, 35
NCL (10)
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice,
brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly
z plastických materiálov (na balenie), časopisy, 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, 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,

(550) obrazová
(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)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)
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234333
12.3.2013
8.8.2022
8.8.2032
1217-2012
8.8.2012
3.12.2012
3.5.2013
16, 33, 35
NCL (10)
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice,
brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly
z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety
s výnimkou textilných, fotografie (tlačoviny), grafické
zobrazenia, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka,
katalógy, papierové darčeky, knihy, lepenkové alebo

(540)

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 - Vodka.
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.

(550) obrazová
(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)
(151)
(156)
(180)

234542
9.4.2013
3.10.2022
3.10.2032

(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

(540)
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5665-2012
3.10.2012
2.1.2013
3.6.2013
29, 31, 32
NCL (10)
29 - Brusnicový kompót, ovocná dreň, chuťovky
na báze ovocia, jablkový kompót, jedlá želatína,
kandizované ovocie, konzervy s ovocím, marmeláda,
mrazené ovocie, konzervované ovocie, zavárané
presladené ovocie, zavárané sladené ovocie, ovocie
(kompóty), ovocie naložené v alkohole, ovocné
rôsoly, ovocné šaláty, ovocné šupky, plátky sušeného
ovocia, presladené ovocie (naložené v cukre), rýchle
občerstvenie na báze ovocia, želatína.
31 - Čerstvé ovocie, stromy, kmene stromov.
32 - Citronády, ovocné džúsy, nealkoholický aperitív,
nealkoholický jablkový mušt, nealkoholický koktail,
nealkoholické nápoje, nealkoholické ovocné nápoje,
nealkoholické ovocné výťažky, ovocné nektáre,
príchute na výrobu nápojov, sirupy na výrobu limonád,
sirupy na výrobu nápojov.

(550) obrazová
(591) modrá, červená
(732) Dunaj Fruit s. r. o., Tichá 45, 811 02 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)
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234589
9.4.2013
8.10.2022
8.10.2032
1500-2012
8.10.2012
2.1.2013
3.6.2013
29, 30
NCL (10)
29 - Mlieko obohatené bielkovinami, jogurt, kefír,
kumys (mliečny nápoj), mliečne nápoje (s vysokým
obsahom mlieka), mliečne výrobky, mlieko, smotana,
šľahačka.
30 - Mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakaové
nápoje, mliečne kávové nápoje.

(540)

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
Haussmann, 75009 Paris, FR;
(740) HKP Legal, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

(550) priestorová
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17, boulevard
Haussmann, 75009 Paris, FR;
(740) HKP Legal, s.r.o., Bratislava-Staré Mesto, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

(540)
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234601
9.4.2013
31.10.2022
31.10.2032
1611-2012
31.10.2012
2.1.2013
3.6.2013
29, 30, 32
NCL (10)
29 - Mlieko obohatené bielkovinami, jogurt, kefír,
kumys (mliečny nápoj), mliečne nápoje (s vysokým
obsahom mlieka), mliečne výrobky, mlieko, smotana,
šľahačka.
30 - Mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakaové
nápoje, mliečne kávové nápoje.
32 - Nealkoholický koktail, minerálne vody (nápoje),
nealkoholické nápoje, nealkoholické ovocné nápoje,
nealkoholické ovocné výťažky, ovocné džúsy, stolové
vody, sýtené vody, šerbety (ovocné nápoje),
zeleninové džúsy (nápoje).

(550) obrazová
(591) modrá, bledozelená, tmavozelená

17,

boulevard

234618
9.4.2013
21.9.2022
21.9.2032
5643-2012
21.9.2012
2.1.2013
3.6.2013
36, 41, 42
NCL (10)
36 - Poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo;
služby prenájmu nehnuteľností; analýza poistenia
a prieskum poistných rizík; expertízy poistných rizík
a poistných zmlúv; služby úverových ústavov, ktoré
nie sú bankami, týkajúce sa poistenia a správy
poistných rizík; služby poskytované poisťovacími
agentmi; doplnkové finančné služby poskytované
poisťovaným osobám; doplnkové poistné služby
poskytované poisťovaným osobám; služby subskripcie
(predplácania) poistení; poisťovacia činnosť pre
odvetvie životného poistenia; sprostredkovanie
poistenia; činnosť slúžiaca na podporu a rozvoj
poisťovníctva patriaca do tejto triedy; činnosť
zameraná na predchádzanie škodám (zábranná
činnosť); poistenie všetkých druhov majetku;
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
fyzickými, ale aj právnickými osobami; podnikanie
v rámci finančného trhu a vykonávanie investičnej
činnosti; nemocenské a dôchodkové pripoistenie;
zdravotné poistenie; spravovanie financií; finančné
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo,
nehnuteľnosti); finančné informácie; finančné
sponzorstvo; finančný lízing; garancie, záruky,
kaucie; investovanie kapitálu; kapitálové investície;
ručenie; konzultačné služby v poisťovníctve; finančné
konzultačné služby; správa nehnuteľností; poistenie
proti nehodám; finančné oceňovanie (poisťovníctvo,
bankovníctvo, nehnuteľnosti); informácie o poistení;
uzatváranie poistenia; poistno-technické služby;
poistné poradenstvo týkajúce sa poistných
rizík; prenájom kancelárskych priestorov; finančný
manažment; správcovstvo; uzatváranie poistných
zmlúv proti veľkým priemyselným rizikám; zbieranie
peňazí na dobročinné účely; organizovanie zbierky;
zriaďovanie fondov.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov
a školení; športová a kultúrna činnosť; akadémie
(vzdelávanie); praktické cvičenie (ukážky); diaľkové
štúdium; elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); produkcia filmov s výnimkou reklamných;
formátovanie textov s výnimkou na reklamné účely;
fotografická reportáž; fotografovanie; fotografovanie
na mikrofilm; hranie o peniaze; informácie
o výchove a vzdelávaní; fitnes kluby; vydávanie
kníh; knižnice (požičovne kníh); organizovanie
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie
kongresov; korešpondenčné kurzy; prevádzkovanie
múzea; nahrávanie videopások; organizovanie
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(540)

a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie
seminárov; organizovanie a vedenie sympózií;
organizovanie a vedenie kultúrnych a vzdelávacích
výstav; organizovanie lotérií; organizovanie plesov;
organizovanie predstavení; organizovanie športových
súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie
vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie
živých vystúpení; pedagogické informácie; písanie
textov okrem reklamy; plánovanie a organizovanie
večierkov; poradenstvo v oblasti vzdelávania;
poskytovanie elektronických publikácií online (bez
možnosti kopírovania); služby prázdninových táborov;
prekladateľské služby; školenie; výcvik; vyučovanie.
42 - Grafické dizajnérstvo.

(550) obrazová
(591) červená, čierna
(732) KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group,
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, SK;
(740) Ing. Mária Holoubková, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)
(540)

234757
16.5.2013
9.11.2022
9.11.2032
1677-2012
9.11.2012
4.2.2013
2.7.2013
36
NCL (10)
36 - Sprostredkovanie bankových služieb priamo
k zákazníkom.

(550) obrazová
(732) COOP Jednota Slovensko, spotrebné
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)

234978
13.6.2013
23.12.2022
23.12.2032
1961-2012
23.12.2012
1.3.2013
2.8.2013
36, 41, 42

NCL (10)

družstvo,
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(511) 36 - Poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo;
služby prenájmu nehnuteľností; analýza poistenia
a prieskum poistných rizík; expertízy poistných rizík
a poistných zmlúv; služby úverových ústavov, ktoré
nie sú bankami, týkajúce sa poistenia a správy
poistných rizík; služby poskytované poisťovacími
agentmi; doplnkové finančné služby poskytované
poisťovaným osobám; doplnkové poistné služby
poskytované poisťovaným osobám; služby subskripcie
(predplácania) poistení; poisťovacia činnosť pre
odvetvie životného poistenia; sprostredkovanie
poistenia; činnosť slúžiaca na podporu a rozvoj
poisťovníctva patriaca do tejto triedy; činnosť
zameraná na predchádzanie škodám (zábranná
činnosť); poistenie všetkých druhov majetku; poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú fyzickými, ale aj
právnickými osobami; podnikanie v rámci finančného
trhu a vykonávanie investičnej činnosti; nemocenské
a dôchodkové pripoistenie; zdravotné poistenie;
finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo,
bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné informácie;
finančné sponzorstvo; finančný lízing; garancie, záruky,
kaucie; investovanie kapitálu; kapitálové investície;
ručenie; konzultačné služby v poisťovníctve; finančné
konzultačné služby; správa nehnuteľností; poistenie
proti nehodám; finančné oceňovanie (poisťovníctvo,
bankovníctvo, nehnuteľnosti); informácie o poistení;
uzatváranie poistenia; poistno-technické služby;
poistné poradenstvo týkajúce sa poistných
rizík; prenájom kancelárskych priestorov; finančný
manažment; správcovstvo; uzatváranie poistných
zmlúv proti veľkým priemyselným rizikám; zbieranie
peňazí na dobročinné účely; organizovanie zbierky;
zriaďovanie fondov.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov
a školení; športová a kultúrna činnosť; akadémie
(vzdelávanie); praktické cvičenie (ukážky); diaľkové
štúdium; elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); produkcia filmov s výnimkou reklamných;
formátovanie textov s výnimkou na reklamné účely;
fotografická reportáž; fotografovanie; fotografovanie
na mikrofilm; hranie o peniaze; informácie
o výchove a vzdelávaní; fitnes kluby; vydávanie
kníh; knižnice (požičovne kníh); organizovanie
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie
kongresov; korešpondenčné kurzy; prevádzkovanie
múzea; nahrávanie videopások; organizovanie
a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie
seminárov; organizovanie a vedenie sympózií;
organizovanie a vedenie kultúrnych a vzdelávacích
výstav; organizovanie lotérií; organizovanie plesov;
organizovanie predstavení; organizovanie športových
súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie
vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie
živých vystúpení; pedagogické informácie; písanie
textov okrem reklamy; plánovanie a organizovanie
večierkov; poradenstvo v oblasti vzdelávania;
poskytovanie elektronických publikácií online (bez
možnosti kopírovania); služby prázdninových táborov;
prekladateľské služby; školenie; výcvik; vyučovanie.
42 - Grafické dizajnérstvo.

(540)

(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

(550) obrazová
(591) červená, čierna
(732) KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group,
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, SK;
(740) Ing. Mária Holoubková, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

(540)

235048
25.6.2013
12.9.2022
12.9.2032
1406-2012
12.9.2012
3.12.2012
2.8.2013
3, 5, 16
NCL (10)
3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky
na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá,
éterické oleje, kozmetické prípravky.
5 - Dezinfekčné prostriedky, fungicídy.
16 - Papier na čistiace účely; toaletný papier; papierové
utierky; servítky a papierové vreckovky.

(550) obrazová
(591) červená, oranžová, modrá, zelená
(732) Trend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23, 930 12
Ohrady, SK;
(111) 235091
(151) 11.7.2013
(156) 28.11.2022
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28.11.2032
1793-2012
28.11.2012
3.4.2013
3.9.2013
16, 33, 35
NCL (10)
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice,
brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly
z plastických materiálov (na balenie), časopisy,
etikety s výnimkou textilných, 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, 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 - Borovička.
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, 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)
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prechodného ubytovania; prenájom stoličiek, stolov,
obrusov a nápojového skla; rezervácia prechodného
ubytovania.

(540) SESSLER
(550) slovná
(732) Sladovňa SESSLER, a. s., Pri kalvárii 17, 917 01 Trnava,
SK;
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK;

(550) obrazová
(591) modrá, biela, červená, zlatá, hnedá, čierna
(732) GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 064 01
Stará Ľubovňa, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

235129
11.7.2013
23.1.2023
23.1.2033
128-2013
23.1.2013
3.4.2013
3.9.2013
16, 31, 32, 35, 39, 43
NCL (10)
16 - Etikety s výnimkou textilných; papierové a plastové
vrecká a tašky na balenie; papierové podložky pod
poháre; reklamné, propagačné a informačné materiály
patriace do tejto triedy; tlačoviny.
31 - Slad na výrobu piva a liehovín; chmeľ; chmeľové
šišky.
32 - Minerálne vody (nápoje); sýtené vody;
nealkoholické nápoje; ovocné džúsy; zeleninové džúsy;
pivná mladinka; pivo; príchute na výrobu nápojov;
výťažky z chmeľu na výrobu piva.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom;
obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum
trhu; reklama; on line reklama na počítačovej
komunikačnej sieti; vydávanie reklamných alebo
náborových textov; aktualizovanie reklamných
materiálov; rozširovanie reklamných alebo inzertných
oznamov; zbieranie údajov do počítačových databáz.
39 - Balenie tovarov; doručovanie tovarov; dovoz,
doprava; informácie o možnostiach prepravy;
informácie o skladovaní; organizovanie ciest;
prenájom dopravných prostriedkov; prenájom
výčapných a chladiarenských zariadení; prepravné
služby; sprostredkovanie prepravy; uskladnenie
tovaru.
43 - Služby barov; kaviarne; jedálne a závodné jedálne;
reštaurácie; samoobslužné reštaurácie; poskytovanie

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

(540)

235130
11.7.2013
23.1.2023
23.1.2033
129-2013
23.1.2013
3.4.2013
3.9.2013
31, 32, 43
NCL (10)
31 - Slad na výrobu piva a liehovín; chmeľ; chmeľové
šišky.
32 - Minerálne vody (nápoje); sýtené vody;
nealkoholické nápoje; ovocné džúsy; zeleninové džúsy;
pivná mladinka; pivo; príchute na výrobu nápojov;
výťažky z chmeľu na výrobu piva.
43 - Služby barov; kaviarne; jedálne a závodné jedálne;
reštaurácie; samoobslužné reštaurácie; poskytovanie
prechodného ubytovania; prenájom stoličiek, stolov,
obrusov a nápojového skla; rezervácia prechodného
ubytovania.

(550) obrazová
(732) Sladovňa SESSLER, a. s., Pri kalvárii 17, 917 01 Trnava,
SK;
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)

235131
11.7.2013
23.1.2023
23.1.2033

(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

(540)

130-2013
23.1.2013
3.4.2013
3.9.2013
16, 32, 43
NCL (10)
16 - Etikety s výnimkou textilných; papierové a plastové
vrecká a tašky na balenie; papierové podložky pod
poháre; reklamné, propagačné a informačné materiály
patriace do tejto triedy; tlačoviny.
32 - Minerálne vody (nápoje); sýtené vody;
nealkoholické nápoje; ovocné džúsy; zeleninové džúsy;
pivná mladinka; pivo; príchute na výrobu nápojov;
výťažky z chmeľu na výrobu piva.
43 - Služby barov; kaviarne; jedálne a závodné jedálne;
reštaurácie; samoobslužné reštaurácie; poskytovanie
prechodného ubytovania; prenájom stoličiek, stolov,
obrusov a nápojového skla; rezervácia prechodného
ubytovania.

(550) obrazová
(591) červená, biela, čierna, modrá, hnedá
(732) Sladovňa SESSLER, a. s., Pri kalvárii 17, 917 01 Trnava,
SK;
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

235182
11.7.2013
11.6.2022
11.6.2032
5380-2012
11.6.2012
3.4.2013
3.9.2013
36, 41, 42
NCL (10)
36 - Poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo;
služby prenájmu nehnuteľností; analýza poistenia
a prieskum poistných rizík; expertízy poistných rizík
a poistných zmlúv; služby úverových ústavov, ktoré
nie sú bankami, týkajúce sa poistenia a správy
poistných rizík; služby poskytované poisťovacími
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agentmi; doplnkové finančné služby poskytované
poisťovaným osobám; doplnkové poistné služby
poskytované poisťovaným osobám; služby subskripcie
(predplácania) poistení; poisťovacia činnosť pre
odvetvie životného poistenia; sprostredkovanie
poistenia; činnosť slúžiaca na podporu a rozvoj
poisťovníctva patriaca do tejto triedy; činnosť
zameraná na predchádzanie škodám (zábranná
činnosť); poistenie všetkých druhov majetku;
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
fyzickými, ale aj právnickými osobami; podnikanie
v rámci finančného trhu a vykonávanie investičnej
činnosti; nemocenské a dôchodkové pripoistenie;
zdravotné poistenie; finančný manažment; finančné
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo,
nehnuteľnosti); finančné informácie; finančné
sponzorstvo; finančný lízing; garancie, záruky,
kaucie; investovanie kapitálu; kapitálové investície;
ručenie; konzultačné služby v poisťovníctve; finančné
konzultačné služby; správa nehnuteľností; poistenie
proti nehodám; finančné oceňovanie (poisťovníctvo,
bankovníctvo, nehnuteľnosti); informácie o poistení;
uzatváranie poistenia; poistno-technické služby;
poistné poradenstvo týkajúce sa poistných rizík;
prenájom kancelárskych priestorov; správcovstvo;
uzatváranie poistných zmlúv proti veľkým
priemyselným rizikám; zbieranie peňazí na dobročinné
účely; organizovanie zbierky; zriaďovanie fondov.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov
a školení; športová a kultúrna činnosť; akadémie
(vzdelávanie); praktické cvičenia (ukážky); diaľkové
štúdium; elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); produkcia filmov s výnimkou reklamných;
formátovanie textov s výnimkou na reklamné účely;
fotografická reportáž; fotografovanie; fotografovanie
na mikrofilm; hranie o peniaze; informácie
o výchove a vzdelávaní; fitnes kluby; vydávanie
kníh; knižnice (požičovne kníh); organizovanie
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie
kongresov; korešpondenčné kurzy; prevádzkovanie
múzea; nahrávanie videopások; organizovanie
a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie
seminárov; organizovanie a vedenie sympózií;
organizovanie a vedenie kultúrnych a vzdelávacích
výstav; organizovanie lotérií; organizovanie plesov;
organizovanie predstavení; organizovanie športových
súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie
vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie
živých vystúpení; pedagogické informácie; písanie
textov okrem reklamy; plánovanie a organizovanie
večierkov; poradenstvo v oblasti vzdelávania;
poskytovanie elektronických publikácií online (bez
možnosti kopírovania); služby prázdninových táborov
(zábava); prekladateľské služby; školenie; výcvik;
vyučovanie.
42 - Grafické dizajnérstvo.

(540)

(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

(550) obrazová
(591) červená, čierna
(732) KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group,
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, SK;
(740) Ing. Mária Holoubková, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

(540)

235273
13.8.2013
27.9.2022
27.9.2032
5655-2012
27.9.2012
3.5.2013
2.10.2013
9, 41
NCL (10)
9 - Nosiče zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
všetkých druhov.
41 - Služby poskytované orchestrami, koncertná
činnosť, koncertné siene a sály, živé predstavenia.

Slovenský komorný orchester
Bohdana Warchala

(550) slovná
(732) Warchal Bohdan, Dolná Mičiná 157, Banská Bystrica,
SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.,
Bratislava, SK;
(111) 236788
(151) 27.2.2014
(156) 28.8.2022
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28.8.2032
1318-2012
28.8.2012
5.11.2012
2.4.2014
32
NCL (10)
32 - Pivo; miešané pivá; ochutené pivá; nealkoholické
pivo; pivá s príchuťou, najmä s ovocnou príchuťou;
nápoje s príchuťou a/alebo obsahom piva;
nealkoholické nápoje.

(540) PIVEA
(550) slovná
(732) Sladovňa SESSLER, a.s., Pri kalvárii 17, 917 01 Trnava 1,
SK;
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
(511)
(511)

238036
10.9.2014
20.4.2022
20.4.2032
1898-2013
20.4.2012
3.6.2014
4.11.2014
5
NCL (10)
5 - Potraviny pre dojčatá; mlieko pre dojčatá;
potravinové doplnky na lekárske účely; dietetické látky
prispôsobené na lekárske účely; dietetické nápoje
upravené na lekárske účely.

(540) Transit +
(550) slovná
(732) Nova Brands S.A., 24, avenue Emile Reuter, 2420
Luxembourg, LU;

Prevody a prechody práv na prihlášky ochranných známok

32877_header#

#header_32877
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(210) 2102-2021
(731) Gróf Esterházy Kaštieľ-Múzeum, Zelinárska 2,
Bratislava, SK;
(770) Esterházy Nikolaus Paul, Zelinárska 2, Bratislava, SK;
(580) 28.4.2022

Prevody a prechody práv na ochranné známky

32895_header#

#headerMargin_32895

PC3M

(111) 88964
(210) 4005
(732) VICTAULIC COMPANY, organizácia zriadená a existujúca
podľa práva štátu Delaware, 4901 Kesslersville Road,
Easton, Pennsylvania 18042, US;
(770) VICTAULIC COMPANY, 4901 Kesslersville Road, Easton,
Pennsylvania 18042, US;
(580) 2.5.2022
(111)
(210)
(732)
(770)

162315
48190
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, New Jersey 08889, US;
(580) 28.4.2022
(111)
(210)
(732)
(770)

167680
56303
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, New Jersey 08889, US;
(580) 28.4.2022
(111) 173044
(210) 67100
(732) REHAU Industries SE & Co. KG, Otto-Hahn-Straβe 2,
95111 Rehau, DE;
(770) REHAU Automotive SE & Co. KG, Otto-Hahn-Str. 2,
8673 Rehau, DE;
(580) 4.5.2022
(111) 175434
(210) 67471
(732) TIMO s.r.o., Podvinný mlýn 1418/2, Libeň, 190 00
Praha 9, CZ;
(770) TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, 190 00 Praha 9, CZ;
(580) 4.5.2022
(111) 175540
(210) 1033-93
(732) N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;

(770) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, New Jersey 08889, US;
(580) 28.4.2022
(111)
(210)
(732)
(770)

175541
1034-93
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, New Jersey 08889, US;
(580) 28.4.2022
(111)
(210)
(732)
(770)

175544
1037-93
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, New Jersey 08889, US;
(580) 28.4.2022
(111) 177165
(210) 73947
(732) Pivovary CZ Group a.s., Komenského 3622/33a, 750 02
Přerov, CZ;
(770) Pivovar ZUBR, a. s., Komenského 35, 750 51 Přerov, CZ;
(580) 29.4.2022
(111)
(210)
(732)
(770)

181302
128-95
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, New Jersey 08889, US;
(580) 28.4.2022
(111)
(210)
(732)
(770)

184764
1665-96
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, New Jersey 08889, US;
(580) 28.4.2022
(111) 191682
(210) 2613-98
(732) DEOLEO HOLDING, S.L.U., Carretera N-IV, kilómetro
388, E-14610 Alcolea (Córdoba), ES;

(770) DEOLEO, S.A., Ctra. N-IV, km 388, 14610 Alcolea
(Córdoba), ES;
(580) 28.4.2022
(111) 191682
(210) 2613-98
(732) DEOLEO GLOBAL, S.A.U., Carretera N-IV, Kilómetro
388, E-14610 Alcolea - Córdoba, ES;
(770) DEOLEO HOLDING, S.L.U., Carretera N-IV, kilómetro
388, E-14610 Alcolea (Córdoba), ES;
(580) 28.4.2022
(111) 191842
(210) 502-98
(732) Pivovary CZ Group a.s., Komenského 3622/33a, 750 02
Přerov, CZ;
(770) PIVOVAR ZUBR, a. s., Komenského 35, 750 00 Přerov,
CZ;
(580) 4.5.2022
(111)
(210)
(732)
(770)

194196
1533-99
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, New Jersey 08889, US;
(580) 28.4.2022
(111) 194984
(210) 3041-99
(732) Upfield Europe B.V., Nassaukade 3, 3071 JL Rotterdam,
NL;
(770) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(580) 12.5.2022
(111) 195725
(210) 273-2000
(732) MSD International Holdings 2 GmbH, Weystrasse 20,
CH-6000 Lucerne 6, CH;
(770) MSD International Holdings GmbH, Weystrasse 20,
CH-6000 Lucerne 6, CH;
(580) 3.5.2022
(111)
(210)
(732)
(770)

195725
273-2000
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;
MSD International Holdings 2 GmbH, Weystrasse 20,
CH-6000 Lucerne 6, CH;
(580) 3.5.2022
(111) 198293
(210) 3177-2000
(732) MSD International Holdings 2 GmbH, Weystrasse 20,
CH-6000 Lucerne 6, CH;
(770) MSD International Holdings GmbH, Weystrasse 20,
CH-6000 Lucerne 6, CH;
(580) 3.5.2022
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(111)
(210)
(732)
(770)

198293
3177-2000
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;
MSD International Holdings 2 GmbH, Weystrasse 20,
CH-6000 Lucerne 6, CH;
(580) 3.5.2022
(111)
(210)
(732)
(770)

198805
209-2001
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, New Jersey 08889, US;
(580) 28.4.2022
(111) 201509
(210) 2938-2001
(732) MSD International Holdings 2 GmbH, Weystrasse 20,
CH-6000 Lucerne 6, CH;
(770) MSD International Holdings GmbH, Weystrasse 20,
CH-6000 Lucerne 6, CH;
(580) 3.5.2022
(111)
(210)
(732)
(770)

201509
2938-2001
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;
MSD International Holdings 2 GmbH, Weystrasse 20,
CH-6000 Lucerne 6, CH;
(580) 3.5.2022
(111)
(210)
(732)
(770)
(580)

202181
3358-2001
Bilas Rastislav, Ing., Quai Jean-Charles REY 2, Dubaj, AE;
LMR Equity s.r.o., Potočná 1/C, Košice, SK;
29.4.2022

(111)
(210)
(732)
(770)
(580)

202183
3360-2001
Bilas Rastislav, Ing., Al Barari Villa 29.10, Dubaj, AE;
LMR Equity s.r.o., Potočná 1/C, Košice-Sever, SK;
29.4.2022

(111)
(210)
(732)
(770)

206810
1420-2003
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;
MSD INTERNATIONAL GMBH, Weystrasse 20, 6000
Lucerne 6, CH;
(580) 4.5.2022
(111)
(210)
(732)
(770)

207802
2419-2003
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;
MSD INTERNATIONAL GMBH, Weystrasse 20, 6000
Lucerne 6, CH;
(580) 4.5.2022
(111) 214221
(210) 5769-2005
(732) N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;

(770) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, New Jersey 08889, US;
(580) 28.4.2022
(111) 223210
(210) 707-2008
(732) Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive
Citywest Business Campus, Dublin 24, IE;
(770) PharmaSwiss SA, Industriestrasse 15A, 6300 Zug, CH;
(580) 29.4.2022
(111)
(210)
(732)
(770)
(580)

(111)
(210)
(732)
(770)
(580)

248499
508-2018
MEDIA WORK s.r.o., Murgašova 1296/11, Žilina, SK;
Hulla Stanislav, Popolná 9603/49, 831 06 Bratislava, SK;
5.5.2022

(111)
(210)
(732)
(770)
(580)

248500
510-2018
MEDIA WORK s.r.o., Murgašova 1296/11, Žilina, SK;
Hulla Stanislav, Popolná 9603/49, 831 06 Bratislava, SK;
5.5.2022

227394
1406-2009
VKR Holding, Breeltevej 18, 2970 Hørsholm, DK;
SLOVAKTUAL s.r.o., Pravenec 272, Prievidza, SK;
28.4.2022

(111)
(210)
(732)
(770)

(111) 233188
(210) 5017-2012
(732) ZľavaDňa, s.r.o., Trnavské mýto 1, Bratislava-Nové
Mesto, SK;
(770) Creative Web, s.r.o., Trnavské mýto 1, Bratislava-Nové
Mesto, SK;
(580) 6.5.2022

(111)
(210)
(732)
(770)
(580)

(111) 235530
(210) 451-2013
(732) Bereš Milan, Ing. PhD., Fraňa Kráľa 613/1, Partizánske,
SK;
Janžo Štefan, Pribinova 831/13, Partizánske, SK;
(770) Bereš Milan, Ing. PhD., Fraňa Kráľa 613/1, 958 01
Partizánske, SK;
(580) 28.4.2022
(111) 236954
(210) 1285-2013
(732) SWAN, a.s., Landererova 12, Bratislava-Staré Mesto,
SK;
(770) SWAN, a.s., Landererova 12, Bratislava-Staré Mesto,
SK;
(580) 27.4.2022
(111) 237352
(210) 5585-2013
(732) Upfield Europe B.V., Nassaukade 3, 3071 JL Rotterdam,
NL;
(770) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(580) 12.5.2022
(111) 245365
(210) 2616-2016
(732) SWAN, a.s., Landererova 12, Bratislava-Staré Mesto,
SK;
(770) SWAN, a.s., Landererova 12, Bratislava-Staré Mesto,
SK;
(580) 27.4.2022
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248774
857-2018
LIFEBUTTON s. r. o., Lovecká 874/11, Trnava, SK;
Tóth Ľuboš, Severná 70, 900 25 Chorvátsky Grob, SK;
Šimončič Matej, Spartakovská 18, 917 01 Trnava 1, SK;
(580) 9.5.2022
250080
2671-2018
MEDIA WORK s.r.o., Murgašova 1296/11, Žilina, SK;
Hulla Stanislav, Popolná 9603/49, 831 06 Bratislava, SK;
5.5.2022

(111) 251456
(210) 1607-2019
(732) DBL Slovakia s. r. o., Laurinská 18, Bratislava-Staré
Mesto, SK;
(770) TRAJEKT PLUS, a.s., Dvořákovo nábrežie 8/A,
Bratislava, SK;
(580) 27.4.2022
(111) 251457
(210) 1609-2019
(732) DBL Slovakia s. r. o., Laurinská 18, Bratislava-Staré
Mesto, SK;
(770) TRAJEKT PLUS, a. s., Dvořákovo nábrežie 8/A,
Bratislava, SK;
(580) 28.4.2022
(111) 251505
(210) 839-2019
(732) SWAN, a.s., Landererova 12, Bratislava-Staré Mesto,
SK;
(770) SWAN, a.s., Landererova 12, Bratislava-Staré Mesto,
SK;
(580) 27.4.2022
(111)
(210)
(732)
(770)
(580)

252350
453-2019
VKR Holding A/S, Breeltevej 18, 2970 Hørsholm, DK;
SLOVAKTUAL s.r.o., Pravenec 272, Prievidza, SK;
28.4.2022

(111) 253068
(210) 382-2020
(732) STARS FOR STARS, s. r. o., Pluhová 192/2, BratislavaNové Mesto, SK;
(770) "Nadácia STARS FOR STARS", Pluhová 192/2,
Bratislava-Nové Mesto, SK;
(580) 3.5.2022

(111) 254076
(210) 1119-2020
(732) FIPOX, a.s., třída Kpt. Jaroše 1936/19, Černá Pole,
602 00 Brno, CZ;
(770) Vavřík Tomáš, PhDr., Kopečná 33, 602 00 Brno, CZ;
(580) 6.5.2022

Zmeny v údajoch o prihlasovateľoch
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(210)
(771)
(731)
(580)

1905-2021
CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, SK;
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, Malacky, SK;
27.4.2022

1907-2021
CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, SK;
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, Malacky, SK;
2.5.2022

Zmeny v údajoch o majiteľoch

33745_header#

#headerMargin_33745

TC3M

(210)
(771)
(731)
(580)

(111) 172996
(210) 68311
(771) Audatex Luxembourg Sàrl, 51, avenue J.F. Kennedy,
1855 Luxembourg, LU;
(732) Audatex Luxembourg Sàrl, 1, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg, LU;
(580) 29.4.2022
(111)
(210)
(771)
(732)

173044
67100
REHAU AG+Co., Otto-Hahn-Str. 2, 8673 Rehau, DE;
REHAU Automotive SE & Co. KG, Otto-Hahn-Str. 2,
8673 Rehau, DE;
(580) 4.5.2022
(111) 173982
(210) 67423
(771) ETHYPHARM, Société Anonyme, 194 Bureaux de la
Colline, Bât D, 92 213 Saint Cloud cedex, FR;
(732) ETYPHARM Société par actions simplifiée, 194 Bureaux
de la Colline, Bât D, 92 213 Saint Cloud cedex, FR;
(580) 4.5.2022
(111) 174139
(210) 67813
(771) COOPEX HOLD, a.s., Bajkalská 18/A, 821 08 Bratislava,
SK;
(732) COOPEX HOLD, a.s., Pribinova 17130/28, BratislavaRužinov, SK;
(580) 4.5.2022

(111) 175248
(210) 69612
(771) A. W. Chesterton Company, a Massachusetts
Corporation, 500 Unicorn Park Drive, Woburn,
Massachusetts 01801, US;
(732) A. W. Chesterton Company, 860 Salem Street,
Groveland, MA 01834, US;
(580) 5.5.2022
(111) 177473
(210) 69804
(771) SOCIEDAD ANONIMA VIŇA SANTA RITA, Gertrudia
Echenique 49, Santiago, CL;
(732) SOCIEDAD ANONIMA VIŇA SANTA RITA, Av. Apoquindo
3669, Piso 6, Las Condes, Santiago, CL;
(580) 27.4.2022
(111) 179486
(210) 68804
(771) Actian Corporation, 500 Arguello Street, Suite 200,
Redwood City, California 94063, US;
(732) Actian Corporation, 330 Potrero Avenue, Sunnyvale,
California 94085, US;
(580) 5.5.2022
(111) 191185
(210) 2044-98
(771) Cryolife, Inc., 1655 Roberts Boulevard, NW, Kennesaw,
Georgia 30144, US;

(732) Artivion Inc., 1655 Roberts Boulevard, NW, Kennesaw,
GA 30144, US;
(580) 10.5.2022
(111) 196173
(210) 1948-99
(771) Ringier Axel Springer Media s.r.o., Prievozská 14,
821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, SK;
(732) Ringier Slovakia Media s.r.o., Prievozská 14, BratislavaRužinov, SK;
(580) 9.5.2022
(111)
(210)
(771)
(732)

200152
780-2002
RP Style s. r. o., Mikovíniho 13, 831 02 Bratislava 3, SK;
RP Style s.r.o., Tupého 11629/27A, Bratislava-Nové
Mesto, SK;
(580) 28.4.2022
(111) 201793
(210) 2555-2002
(771) DeutschMann Internationale Spedition, s. r. o., M. R.
Štefánika 2393/29, 075 01 Trebišov, SK;
(732) DeutschMann Internationale Spedition s.r.o.,
Dopravná 1907/3, Trebišov, SK;
(580) 12.5.2022
(111) 202435
(210) 1993-2001
(771) Ringier Axel Springer Media s.r.o., Prievozská 14,
821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, SK;
(732) Ringier Slovakia Media s.r.o., Prievozská 14, BratislavaRužinov, SK;
(580) 9.5.2022
(111) 202436
(210) 1994-2001
(771) Ringier Axel Springer Media s.r.o., Prievozská 14,
821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, SK;
(732) Ringier Slovakia Media s.r.o., Prievozská 14, BratislavaRužinov, SK;
(580) 9.5.2022
(111)
(210)
(771)
(732)

203673
1123-2002
Ars Nova, Lovinského 18, 811 04 Bratislava, SK;
Ars Nova, Grösslingová 2481/14, Bratislava-Staré
Mesto, SK;
(580) 5.5.2022
(111)
(210)
(771)
(732)

203674
1124-2002
Ars Nova, Lovinského 18, 811 04 Bratislava, SK;
Ars Nova, Grösslingová 2481/14, Bratislava-Staré
Mesto, SK;
(580) 5.5.2022
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(111)
(210)
(771)
(732)

203675
1126-2002
Ars Nova, Lovinského 18, 811 04 Bratislava, SK;
Ars Nova, Grösslingová 2481/14, Bratislava-Staré
Mesto, SK;
(580) 5.5.2022
(111) 203881
(210) 1524-2002
(771) MINERÁLNE VODY, a. s., Slovenská 19, 081 86 Prešov,
SK;
(732) MINERÁLNE VODY a.s., Slovenská 9, Prešov, SK;
(580) 27.4.2022
(111)
(210)
(771)
(732)

204167
1125-2002
Ars Nova, Lovinského 18, 811 04 Bratislava, SK;
Ars Nova, Grösslingová 2481/14, Bratislava-Staré
Mesto, SK;
(580) 5.5.2022
(111) 204169
(210) 1256-2002
(771) FORJAS TAURUS, S. A., Av. do Forte 511, 91360-000
Porto Alegre RS, BR;
(732) TAURUS ARMAS S.A., Avenida São Borja, 2181 Prédio
A, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, CEP 93035-411,
BR;
(580) 3.5.2022
(111) 204594
(210) 1175-2002
(771) A. W. Chesterton Company, a Massachusetts
Corporation, 500 Unicorn Park Drive, Woburn,
Massachusetts 01801, US;
(732) A. W. Chesterton Company, 860 Salem Street,
Groveland, MA 01834, US;
(580) 5.5.2022
(111) 204597
(210) 1416-2002
(771) eBay Inc., 2145 Hamilton Avenue, San José, CA 95125,
US;
(732) eBay Inc., 2025 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125,
US;
(580) 28.4.2022
(111)
(210)
(771)
(732)
(580)

205186
1075-2002
AZC, a. s., Kukučínova 22, 831 03 Bratislava, SK;
AZC, a.s., Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava, SK;
5.5.2022

(111) 205187
(210) 1076-2002
(771) AZC, a. s., Kukučínova 22, 831 03 Bratislava, SK;

(732) AZC, a.s., Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava, SK;
(580) 5.5.2022
(111) 205216
(210) 2406-2002
(771) EURO - MINERÁL, a.s., Korytnica 669, 034 75 Korytnica,
SK;
(732) MINFIN, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, SK;
(580) 9.5.2022
(111) 205218
(210) 2408-2002
(771) EURO - MINERÁL, a.s., Korytnica 669, 034 75 Korytnica,
SK;
(732) MINFIN, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, SK;
(580) 9.5.2022
(111) 206090
(210) 958-2003
(771) International Personal Finance Plc, No 3 Leeds City
Office Park, Meadow Lane, Leeds, LS11 5BD, GB;
(732) International Personal Finance Plc, Fifth Floor, No 1
Leeds, 26 Whitehall Road, Leeds LS12 1BE, GB;
(580) 9.5.2022
(111) 206091
(210) 959-2003
(771) International Personal Finance Plc, No 3 Leeds City
Office Park, Meadow Lane, Leeds, LS11 5BD, GB;
(732) International Personal Finance Plc, Fifth Floor, No 1
Leeds, 26 Whitehall Road, Leeds LS12 1BE, GB;
(580) 9.5.2022
(111) 207841
(210) 2441-2002
(771) EURO - MINERÁL, a.s., Korytnica 669, 034 75 Korytnica,
SK;
(732) MINFIN, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, SK;
(580) 9.5.2022
(111) 210521
(210) 685-2004
(771) Ringier Axel Springer Media s.r.o., Prievozská 14,
821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, SK;
(732) Ringier Slovakia Media s.r.o., Prievozská 14, BratislavaRužinov, SK;
(580) 9.5.2022
(111) 215303
(210) 1547-2005
(771) Ringier Axel Springer Media s.r.o., Prievozská 14,
821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, SK;
(732) Ringier Slovakia Media s.r.o., Prievozská 14, BratislavaRužinov, SK;
(580) 9.5.2022
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(111) 217514
(210) 1364-2006
(771) Ringier Axel Springer Media s.r.o., Prievozská 14,
821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, SK;
(732) Ringier Slovakia Media s.r.o., Prievozská 14, BratislavaRužinov, SK;
(580) 9.5.2022
(111) 218458
(210) 1363-2002
(771) HYUNDAI MOBIS, 140-2, Kye-dong, Chongro-gu, Seoul,
KR;
(732) Hyundai Mobis Co., Ltd., 203 Teheran-ro (Yeoksamdong), Gangnam-gu, Seoul, KR;
(580) 27.4.2022
(111) 220150
(210) 2477-2002
(771) ConocoPhillips Company, 600 North Dairy Ashford,
Houston, Texas 77079-1175, US;
(732) ConocoPhillips Company, 925 N. Eldridge Parkway,
Houston, Texas 77079, US;
(580) 9.5.2022
(111) 220631
(210) 2470-2002
(771) ConocoPhillips Company, 600 North Dairy Ashford,
Houston, Texas 77079-1175, US;
(732) ConocoPhillips Company, 925 N. Eldridge Parkway,
Houston, Texas 77079, US;
(580) 9.5.2022
(111)
(210)
(771)
(732)
(580)

222565
550-2008
CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, SK;
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, Malacky, SK;
2.5.2022

(111)
(210)
(771)
(732)
(580)

222566
551-2008
CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, SK;
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, Malacky, SK;
2.5.2022

(111)
(210)
(771)
(732)
(580)

223210
707-2008
PharmaSwiss SA, Zug, CH;
PharmaSwiss SA, Industriestrasse 15A, 6300 Zug, CH;
29.4.2022

(111)
(210)
(771)
(732)
(580)

223817
939-2008
CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, SK;
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, Malacky, SK;
28.4.2022

(111) 224356
(210) 1751-2008
(771) Ringier Axel Springer Media s.r.o., Prievozská 14,
821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, SK;
(732) Ringier Slovakia Media s.r.o., Prievozská 14, BratislavaRužinov, SK;
(580) 9.5.2022
(111) 224884
(210) 6073-2008
(771) Omega Pharma NV, Venecoweg 26, B-9810 Nazareth,
BE;
(732) Perrigo Holding NV, Venecoweg 26, B-9810 Nazareth,
BE;
(580) 4.5.2022
(111) 225117
(210) 1954-2008
(771) Ringier Axel Springer Media s.r.o., Prievozská 14,
821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, SK;
(732) Ringier Slovakia Media s.r.o., Prievozská 14, BratislavaRužinov, SK;
(580) 9.5.2022
(111) 225119
(210) 1957-2008
(771) Ringier Axel Springer Media s.r.o., Prievozská 14,
821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, SK;
(732) Ringier Slovakia Media s.r.o., Prievozská 14, BratislavaRužinov, SK;
(580) 9.5.2022
(111)
(210)
(771)
(732)
(580)

227312
883-2009
zooplus AG, Sonnenstrasse 15, 80331 München, DE;
zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, DE;
28.4.2022

(111)
(210)
(771)
(732)
(580)

228626
621-2010
CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, SK;
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, Malacky, SK;
2.5.2022

(111) 228832
(210) 653-2010
(771) MITSUI Bussan I-FASHION LTD., 3-6-12 Kita Aoyama,
Minato-ku, Tokyo, JP;
(732) MN Inter-Fashion Ltd., 1-2-7, Moto Akasaka, Minatoku, Tokyo, JP;
(580) 2.5.2022
(111) 233315
(210) 224-2012
(771) Bencsik Zsolt, M. R. Štefánika 211/1, 940 01 Nové
Zámky, SK;
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(732) Bencsik Zsolt, Magnóliová 10534/15, Nové Zámky, SK;
(580) 5.5.2022
(111) 233316
(210) 225-2012
(771) Bencsik Zsolt, M. R. Štefánika 211/1, 940 01 Nové
Zámky, SK;
(732) Bencsik Zsolt, Magnóliová 10534/15, Nové Zámky, SK;
(580) 5.5.2022
(111) 233566
(210) 739-2012
(771) GEMCASS PROGRESS, s.r.o., Turgenevova 8, 040 01
Košice 1, SK;
(732) GEMCASS PROGRESS, s.r.o., Zlatá 15, Košice-Juh, SK;
(580) 9.5.2022
(111) 233567
(210) 740-2012
(771) GEMCASS PROGRESS, s.r.o., Turgenevova 8, 040 01
Košice 1, SK;
(732) GEMCASS PROGRESS, s.r.o., Zlatá 15, Košice-Juh, SK;
(580) 9.5.2022
(111) 233643
(210) 576-2012
(771) GRAND - HOTEL, s.r.o., Pred poľom 367/14, 911 01
Trenčín - Kubrá, SK;
(732) GRAND - HOTEL, s.r.o., Palackého 3477, Trenčín, SK;
(580) 2.5.2022
(111) 237907
(210) 1068-2012
(771) BOTTLING PRINTING, s.r.o., Podtureň 270, 033 01
Liptovský Hrádok, SK;
(732) BOTTLING PRINTING, s.r.o., Priemyselná, PodtureňRoveň 221/6, Liptovský Hrádok, SK;
(580) 5.5.2022
(111) 238036
(210) 1898-2013
(771) Nova Brands S.A., 14A, Rue des Bains, 1212
Luxembourg, LU;
(732) Nova Brands S.A., 24, avenue Emile Reuter, 2420
Luxembourg, LU;
(580) 27.4.2022
(111) 240983
(210) 516-2015
(771) International Personal Finance Plc, Number Three
Leeds City Office Park, Meadow Lane, LS11 5BD Leeds,
GB;
(732) International Personal Finance Plc, Fifth Floor, No 1
Leeds, 26 Whitehall Road, Leeds LS12 1BE, GB;
(580) 9.5.2022

(111)
(210)
(771)
(732)
(580)

243559
692-2015
CRH (Slovensko) a.s., Rohožník, SK;
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, Malacky, SK;
29.4.2022

(111)
(210)
(771)
(732)
(580)

246793
1562-2017
CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, SK;
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, Malacky, SK;
2.5.2022

(111)
(210)
(771)
(732)
(580)

246794
1563-2017
CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, SK;
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, Malacky, SK;
2.5.2022

(111)
(210)
(771)
(732)
(580)

247915
441-2018
CRH (Slovensko) a.s., - -, 906 38 Rohožník, SK;
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, Malacky, SK;
2.5.2022

(111)
(210)
(771)
(732)
(580)

247916
442-2018
CRH (Slovensko) a.s., - -, 906 38 Rohožník, SK;
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, Malacky, SK;
2.5.2022

(111)
(210)
(771)
(732)
(580)

248062
462-2018
CRH (Slovensko) a.s., - -, 906 38 Rohožník, SK;
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, Malacky, SK;
2.5.2022

(111) 248479
(210) 88-2018
(771) eGroup Solutions, a.s., Mlynské nivy 71, 821 05
Bratislava 2, SK;
(732) eGroup Solutions, a. s., Plynárenská 7/B, BratislavaRužinov, SK;
(580) 12.5.2022
(111) 249498
(210) 2188-2018
(771) PURPUR, s.r.o., Pribinova 4/17952, 811 09 Bratislava 1,
SK;
(732) HOPIN, s. r. o., Nové záhrady I 16450/13A, BratislavaRužinov, SK;
(580) 9.5.2022
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(111) 249499
(210) 2190-2018
(771) PURPUR, s.r.o., Pribinova 4/17952, 811 09 Bratislava 1,
SK;
(732) HOPIN, s. r. o., Nové záhrady I 16450/13A, BratislavaRužinov, SK;
(580) 12.5.2022
(111) 249532
(210) 2333-2018
(771) FMC Agro Singapore Pte. Ltd., 77 Robinson Road
#13-00, Robinson 77, 068896 Singapore, SG;
(732) FMC Agro Singapore Pte. Ltd., 10 Marina Boulevard,
#40-01, Marina Bay Financial Centre, Singapore
018983, SG;
(580) 11.5.2022
(111) 250043
(210) 2022-2018
(771) De Paepe Ignace, Kleine Verbindingslaan 21, B-1640
Sint-Genesius-Rode, BE;
(732) De Paepe Ignace, Avenue de Grande Bretagne 5, 98000
Monaco, MC;
(580) 4.5.2022
(111) 251359
(210) 1189-2019
(771) MITSUI Bussan I-FASHION LTD., 3-6-12 Kita Aoyama,
Minato-ku, Tokyo, JP;
(732) MN Inter-Fashion Ltd., 1-2-7, Moto Akasaka, Minatoku, Tokyo, JP;
(580) 2.5.2022
(111)
(210)
(771)
(732)
(580)

254908
1472-2020
CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, SK;
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, Malacky, SK;
2.5.2022

(111)
(210)
(771)
(732)
(580)

255341
1587-2020
CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, SK;
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, Malacky, SK;
27.4.2022

(111) 256889
(210) 2357-2021
(771) Záchranná zdravotná služba SR, a. s., Vajanského
nábrežie 5, 811 02 Bratislava 1, SK;
(732) Merea, a.s., Stromová 54, Bratislava-Nové Mesto, SK;
(580) 10.5.2022

Zaniknuté ochranné známky
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(111) 205264
(210) 3234-2002
(732) Zoznam, s. r. o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022

(111) 223729
(210) 5702-2008
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022

(111) 209580
(210) 241-2004
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022

(111) 223730
(210) 5705-2008
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022

(111) 209581
(210) 242-2004
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022

(111) 223731
(210) 5707-2008
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022

(111) 210967
(210) 386-2004
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022

(111) 223732
(210) 5708-2008
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
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(111) 223733
(210) 5709-2008
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 223734
(210) 5710-2008
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 223735
(210) 5711-2008
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 223736
(210) 5712-2008
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 224400
(210) 5698-2008
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 224401
(210) 5704-2008
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 224402
(210) 5706-2008
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 224443
(210) 5896-2008
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 224444
(210) 5897-2008
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 224445
(210) 5898-2008
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 224999
(210) 6285-2008
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 225000
(210) 6286-2008
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
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Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 225192
(210) 5701-2008
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 225496
(210) 5703-2008
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 225573
(210) 5699-2008
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 226476
(210) 5403-2009
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 226810
(210) 5508-2009
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022

(111) 226811
(210) 5509-2009
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 226812
(210) 5510-2009
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 226909
(210) 5507-2009
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 229002
(210) 5431-2010
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 229003
(210) 5432-2010
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 229004
(210) 5433-2010
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
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Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 234083
(210) 5519-2012
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 234084
(210) 5520-2012
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 234085
(210) 5521-2012
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 244963
(210) 5427-2016
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 246441
(210) 1404-2017
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 246442
(210) 1406-2017
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;

10/2022 – SK dátum vydania: 25.5.2022
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Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 246443
(210) 1415-2017
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 246444
(210) 1420-2017
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 246445
(210) 1422-2017
(732) Zoznam, s. r. o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 246446
(210) 1423-2017
(732) Zoznam, s. r. o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022
(111) 250203
(210) 949-2018
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022

(111) 250204
(210) 950-2018
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022

(111) 250879
(210) 257-2019
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 BratislavaPetržalka, SK;
Záložný veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,
Bratislava, SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 29.3.2022
(580) 10.5.2022

Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov)
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(111) 193279
(210) 1322-93
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 12.5.2022

(111) 178591
(210) 1330-93
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 12.5.2022

(111) 178588
(210) 1323-93
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 12.5.2022

(111) 178592
(210) 1332-93
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 12.5.2022

(111) 203755
(210) 1325-93
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 12.5.2022

(111) 178593
(210) 1334-93
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 12.5.2022

(111) 178589
(210) 1326-93
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 12.5.2022

(111) 178594
(210) 1336-93
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 12.5.2022

(111) 178590
(210) 1327-93
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 12.5.2022

(111) 178595
(210) 1337-93
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 12.5.2022
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(111) 178597
(210) 1339-93
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 12.5.2022

(111) 196487
(210) 1596-2000
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 11.5.2022

(111) 178598
(210) 1340-93
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 12.5.2022

(111) 196667
(210) 1734-2000
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 11.5.2022

(111) 209254
(210) 1781-94
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 11.5.2022

(111) 197130
(210) 1782-2000
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 11.5.2022

(111) 197966
(210) 1316-95
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 12.5.2022

(111) 194515
(210) 2108-2000
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 11.5.2022

(111) 217073
(210) 2122-95
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 11.5.2022

(111) 195827
(210) 166-2001
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 11.5.2022

(111) 191906
(210) 2040-98
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 11.5.2022

(111) 197471
(210) 2002-2001
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 11.5.2022

(111) 202061
(210) 2096-99
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 11.5.2022

(111) 213652
(210) 1319-2005
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 12.5.2022
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(111) 213653
(210) 1320-2005
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 12.5.2022

(111) 218817
(210) 1551-2006
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 11.5.2022

(111) 213719
(210) 2177-2005
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 11.5.2022

(111) 218818
(210) 1552-2006
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 11.5.2022

(111) 213720
(210) 2178-2005
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 11.5.2022

(111) 218819
(210) 1553-2006
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 11.5.2022

(111) 216100
(210) 2179-2005
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 11.5.2022

(111) 221791
(210) 1616-2007
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 11.5.2022

(111) 216101
(210) 2180-2005
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 11.5.2022

(111) 221792
(210) 1617-2007
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 11.5.2022

(111) 218815
(210) 1549-2006
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
13.12.2021
(580) 10.5.2022

(111) 221793
(210) 1618-2007
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 11.5.2022

(111) 218816
(210) 1550-2006
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 10.5.2022

(111) 221564
(210) 1622-2007
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 11.5.2022

#~#
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(111) 221567
(210) 1649-2007
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 11.5.2022
(111) 240011
(210) 2052-2014
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, SK;

36848_header#

#headerMargin_36848

TH3M
(111) 95274
(210) 1834
(540)

Pancreolan
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Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 11.5.2022
(111) 244132
(210) 1054-2016
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 12.5.2022

Opravy chýb alebo zmeny všeobecne

Zmeny v zozname tovarov a služieb

36868_header#

#header_36868

XD3M

(210) 1338-2021
(511) 32, 33, 43
NCL (11)
(511) 32 - Nealkoholické nápoje; minerálne vody (nápoje);
vody (nápoje); stolové vody; fľašková pitná
voda; nealkoholické prípravky na výrobu nápojov;
prípravky na výrobu sýtenej vody; nealkoholické
nápoje s čajovou príchuťou; nealkoholické koktaily;
nealkoholické aperitívy; ochutené vody (nápoje);
ochutené sýtené nealkoholické nápoje; nealkoholické
ovocné nápoje; limonády; sóda; sódová voda (sifón);
lítiová voda; izotonické nápoje; energetické nápoje;
proteínové nápoje pre športovcov; ryžové nápoje,
nie náhradky mlieka; sójové nápoje, nie náhradky
mlieka; nealkoholické ovocné výťažky; ovocné nápoje
a ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; príchute
na výrobu nealkoholických nápojov; ovocné nektáre;
mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; šerbety
(nápoje); ovocné džúsy; zeleninové džúsy (nápoje).
33 - Alkoholické nápoje okrem piva a vína; liehoviny;
likéry; rum; vodka; whisky; aperitívy; džin; koktaily;
medovina; alkoholické nápoje s ovocím, okrem vín;
alkoholové extrakty (tinktúry); anízový likér; brandy,
vínovica; curaçao (pomarančový likér); destilované
nápoje; digestíva (likéry a liehoviny); arak; alkoholické
nápoje z cukrovej trstiny; alkoholické nápoje z ryže;
alkoholické výťažky z ovocia; griotka; horké likéry;
liehové esencie; mätový likér; obilninové destilované
alkoholické nápoje; saké; vopred pripravené miešané
alkoholické nápoje (nie s pivom alebo vínom);
absint; alkoholické energetické nápoje; alkoholické
punče; alkoholizované prípravky na výrobu nápojov;
alkoholický vaječný likér; baijiu (čínsky destilovaný
alkoholický nápoj); cachaça (brazílsky alkoholický
nápoj); čínsky cirokový destilát (gao liang jiu); kórejské
destilované liehoviny (soju); miešaná čínska liehovina
(wujiapie-jiou); náhradky saké; nira (alkoholický nápoj
z cukrovej trstiny); rumové nápoje; povzbudzujúci
likér obsahujúci výťažky z hada mamuši (mamushizake); povzbudzujúci likér s príchuťou výťažkov
z ihličia borovice (matsuba-zake); povzbudzujúci likér
s príchuťou výťažkov z japonskej slivky (umeshu);
shochu (liehoviny); sangria; vermút; višňovica; výťažky
z liehovín.
43 - Bary (služby); kaviarne; čajovne; 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; rezervácie
prechodného ubytovania; penzióny; motely (služby);
ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); turistické
ubytovne.
(580) 27.4.2022
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Označenia pôvodu výrobkov

Číslo zápisu: 173
Znenie označenia pôvodu: Trstenská keramika
Dátum zápisu: 3. 5. 2022
Prihlasovateľ: Ľubomír Hoľma – Trstenská keramika, Železničiarov 282/27, 028 01 Trstená, SK;
Typ produktu: keramika
Názov: Trstenská keramika

Opis výrobku
Trstenská keramika je dekoratívna a úžitková keramika, ktorá vzniká ručným vytáčaním na hrnčiarskom kruhu, využívajúc lokálne prítomné zdroje ílu. Trstenské hrnčiarske výrobky sú typické svojou tehlovočervenou farebnosťou a osobitou dekoratívnou úpravou, ktorá je
dosahovaná technikou polievania a ručného dekorovania črepu farebnými hlinkami, tzv. engobami, a následným ošetrením transparentnou
glazúrou. Špecifický dekoratívny aparát Trstenskej keramiky tvorí jemné zdobenie vo forme liniek, bodiek a vlnoviek, prípadne srdiečok či
chvojiniek.

Vymedzenie zemepisnej oblasti
Samotná výroba Trstenskej keramiky je sústredená v meste Trstená. Ložiská ílu, ktorý je pri hrnčiarskej výrobe využívaný, sa nachádzajú
v katastrálnom území Trstená a v katastrálnych územiach Ústie nad Priehradou, Liesek, Brezovica, Zábiedovo a Tvrdošín.

Dôkaz o pôvode
Mesto Trstená už od svojich počiatkov prosperovalo zo svojej výhodnej pozície na významnej obchodnej ceste vedúcej z Poľska až dovnútra vtedajšieho Uhorska a tešilo sa nemalým privilégiám, o čom svedčí aj jeho zakladajúca listina, pochádzajúca z roku 1371. Trstená,
vtedy známa ako Pringenstadt, bola konštituovaná ako remeselnícke a obchodné centrum Oravy, ktorého pozícia sa posilňovala aj v súvislosti s jej významom ako pútnického miesta venovaného mariánskemu kultu. V roku 1609 bolo Trstenej udelené právo organizovať štyri výročné jarmoky a zároveň týždenné jarmoky organizované dvakrát do týždňa poskytovali bezprostredný dopyt a ponuku remeselných výrobkov. Táto skutočnosť sa významne podpísala nielen na rozvoji samotného mesta, ale aj remeselníckej tradície – v Trstenej tak pôsobili krajčíri, klobučníci, garbiari, čižmári, kováči, zámočníci, súkenníci, a v neposlednom rade aj hrnčiari.
Pre vznik trstenskej hrnčiarskej výroby boli okrem remeselnej a obchodnej infraštruktúry kľúčové aj ložiská kvalitnej hliny v okolí mesta.
Prítomnosť sivozeleného ílu je v najväčšej miere sústredená v oblastiach okolo toku potoka Bratkovčík, prameniaceho severozápadne od
obce Liesek a vlievajúceho sa do rieky Oravica na území mesta Trstená. Okrem Bratkovčíka sa podobné ložiská objavujú priebežne priamo
na území mesta alebo v lokalitách smerom k mestu Tvrdošín či v oblasti Jelešňa smerom k hraniciam s Poľskom. Farebnú hlinku červenej farebnosti, ktorá výrobkom dodáva historicky doloženú farebnosť, je takisto možné dohľadať v ložiskách v okolí mesta pri Hálečkovej. Zložením, farebnosťou a vlastnosťami špecifická hlina a farebná hlinka z Trstenej a jej okolia je, z hľadiska ich prítomnosti v rámci úzko vymedzeného územia, originálnym výrobným materiálom.
Samotnú hrnčiarsku výrobu v Trstenej je možné dohľadať minimálne do obdobia konca 17. storočia. Jeden z najstarších záznamov, ktoré dokladujú tamojšiu prítomnosť hrnčiarov, pochádza z 24. apríla 1693 a uvádza, že istý Juraj Landig dostal do užívania opustený pozemok,
zvaný Hrnčiarovská (Hrnczarowska). V tom čase hrnčiari pracovali ako poddaní na pôde Oravského panstva a svojimi výrobkami zásobovali
prevažne domácnosti ostatných obyvateľov mesta. Pri búraní domu v Trstenej tak bol napríklad objavený tzv. „gledňák“ s mincami z obdobia vlády Františka I. (1792 – 1835). Okrem dopytu od Trstenčanov však hrnčiari odpredávali svoj tovar aj zemepánom z blízkeho okolia.
Naďalej ale išlo o doplnkový zdroj príjmu pre jednotlivé rodiny, ktorých hlavnou pracovnou náplňou boli činnosti súvisiace s poľnohospodárstvom.
Počet hrnčiarskych remeselníckych rodín sa v priebehu rokov zväčšoval. Výroba hlineného riadu bola ale naďalej sústredená do domácností individuálnych remeselníkov, pôsobiacich mimo spoločného jednotného združenia. K jeho vzniku nakoniec došlo až o pár storočí neskôr.
Hrnčiarsky cech v Trstenej sa sformoval pravdepodobne po polovici 19. storočia, čo dokladuje záznam z mestskej kroniky v znení: „Nájdená bola tiež hrnčiarska pečiatka z roku 1870, ktorá nám upomína na veľký hrnčiarsky priemysel. Tunajší hrnčiari vyrábali z hliny hrnce,
misky a rozpredávali ich široko-ďaleko po jarmokoch.“ Písomný záznam priamo dokumentuje existenciu cechovej organizácie trstenských
hrnčiarov a za predpokladu, že hrnčiarsky cech v Trstenej vznikol práve v roku 1870, je tak systematická a organizovaná výroba trstenskej
keramiky stará minimálne 150 rokov. Ako hmotný doklad cechovej činnosti slúži dodnes originál cechovej zástavy trstenských hrnčiarov.
Zo súpisu remeselníkov a živnostníkov v Trstenej z roku 1871 sa dozvedáme, že sa v tomto období hrnčiarskej výrobe venovalo 14 hrnčiarskych rodín. Hrnčiarski majstri sa výrobe hlineného riadu nevenovali len vo vlastných dielňach, no mali možnosť využívať aj dielňu spolu
s pecou, ktorú prevádzkovalo a dávalo do nájmu samotné mesto. Model trstenskej hrnčiarskej pece je súčasťou expozície Múzea oravskej
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dediny v Zuberci. Okrem nej je v rámci expozície inštalované aj nemalé množstvo dochovaného riadu staršej trstenskej produkcie. Hrnčiarske výrobky z Trstenej sa nachádzajú aj v zbierkach Oravského múzea P. O. Hviezdoslava.
Aj napriek tomu, že už v roku 1872 došlo v Uhorsku k zrušeniu cechových organizácií, systém učňovstva pretrval aj v neskorších priemyselných spoločenstvách vrátane trstenských hrnčiarov až do prvej svetovej vojny. V medzivojnovom období začal s výrobou smaltového riadu prudko klesať záujem o hlinené výrobky a po skončení druhej svetovej vojny zotrvali v Trstenej pri svojom remesle len dvaja hrnčiari:
Matej Pánik a František Mačor.
Nádej na oživenie trstenskej hrnčiarskej výroby svitla v 80. rokoch 20. storočia. Z iniciatívy Okresného priemyselného podniku Dolný
Kubín a pomocou akademickej maliarky a národnej umelkyne Márie Medveckej bola v tomto období vytvorená hrnčiarska dielňa, kde vtedy
80-ročný majster Mačor zaučil do remesla nádejných nástupcov. V závere 80. rokov výrobu keramiky v Trstenej istý čas zastrešovala akciová spoločnosť Kodrex Trstená. V roku 1993 nakoniec došlo k odlúčeniu dielne od spoločnosti a z iniciatívy vyučených hrnčiarov a s podporou vtedajšieho vedenia mesta bola založená súkromná spoločnosť Trstenská keramika.
Historicky dokladovateľné typy výrobkov sú súčasťou sortimentu aj dnešnej trstenskej produkcie, a to vrátane zachovania pôvodných
tvarov, typov, farebnej úpravy a využívania lokálneho ílu. Okrem najstarších výrobkov sa ale zároveň pokračuje v rozširovaní sortimentu
tak, aby zodpovedal súčasným potrebám. Súčasťou ponuky sú tak aj rôzne typy a veľkosti guľatého, rovného či kónického tvaru šálok.
Okrem nich sa sortiment postupne rozšíril o misky rôznych tvarov a veľkostí, taniere, čajníky, poháre, vázy, byliňáky, dózy, cukorničky, nádoby na med, dochucovacie nádoby a súpravy, omáčniky, popolníky, kalichy a poháre či o dekoratívnu keramiku v podobe zvončekov,
svietnikov, miniatúr, rôznych súprav a ďalších produktov. K novým typom produktov pribudli aj nové typy povrchovej a dekoratívnej úpravy
Trstenskej keramiky, ale naďalej v úzkom vzťahu s jej pôvodným výrazom. Okrem tradičnej tehlovočervenej hlinky je tak súčasná keramická
produkcia ozvláštnená aj o výrobky v ďalších farebných odtieňoch, taktiež dosahovaných farebnými engobami na zachovanie tradičného výrazu. Príležitostne a v súlade s meniacim sa dopytom, na ktorý museli operatívne reagovať aj starí hrnčiari, sú trstenské výrobky polievané
a zdobené farebnými glazúrami. Výroba trstenských výrobkov naďalej prebieha ručným vytáčaním na hrnčiarskom kruhu, s výnimkou úzkeho kruhu špecifických druhov výrobkov, ktoré vznikajú odlievaním do sadrových foriem.

Opis vlastností alebo kvalitatívnych znakov výrobku, ktoré sú dané príslušným zemepisným prostredím
Vzhľadom na skutočnosť, že produkcia keramiky v Trstenej sa vo svojich počiatkoch obmedzovala na podomácku výrobu hlineného riadu na každodenné použitie, bol jej sortiment z hľadiska typov, tvarov, spôsobov úpravy a zdobenia veľmi jednoduchý, utilitárny a pomerne
úzky. Dôvodom bola najmä dlhodobá nemennosť životných podmienok miestneho obyvateľstva, ktorá spočiatku nevytvárala potrebu rozširovania ponuky, a tak sa trstenská hrnčiarska dielňa vyznačovala malým množstvom druhov a tvarov výrobkov. Ich podoba bola determinovaná budúcim využitím, kde sa ako najefektívnejšie osvedčili oblé tvary. Vo finálnom vzhľade sa zároveň nevyhnutne odrazili aj špecifiká lokálne prítomných materiálov, dodávajúce výrobkom ich typický výraz. Ten až do súčasnosti spočíva najmä v špecifickej technike pri farebnej
povrchovej úprave výrobkov, pri ktorej sú využívané tzv. engoby v kombinácii s transparentnou glazúrou. Výsledný jednoduchý dekór či tvarovú typológiu výrobkov je tak možné interpretovať ako vizuálne premietnutie roľníckeho spôsobu života tamojšieho obyvateľstva, ktoré sa
výrobe hlineného riadu venovalo ako doplnkovej forme príjmu.
K základným tradičným trstenským výrobkom patria misy na halušky s typickým úzkym dnom a kónicky rozširujúcimi sa stenami s plastickým pásom, vyrábané vo viacerých veľkostiach – turačné misy (s priemerom 40 cm), grajciarové misy (30 cm) a maličké misy, takzvané
misuľky (17 cm). Výrazné zastúpenie majú rôzne druhy krčahov s bruškom a kónicky sa rozširujúcim hrdlom, doplnených o uchá. Samotné
džbány majú viacero podôb, od tradičných džbánov s výlevkou, tzv. krpky na pálenku s drobným hrdlom a výlevkou, či tzv. gledňáky na
uskladňovanie mlieka či tekutín. Častým sortimentom sú aj tzv. mliečniky s odsadeným dnom, výrazným bruškom a širokým otvoreným hrdlom v rôznych veľkostiach, slúžiace na priamu konzumáciu mlieka alebo jeho skladovanie. Objavujú sa aj kónické kvetináče s miskami rôznych veľkostí, čutory kolesovitého tvaru na úschovu alkoholu či tzv. dvojačky – dva zlepené hlinené hrnce spojené uchom na efektívny prenos pokrmov pri práci na poli.
Paralelne s postupným vývojom morfologických a typologických znakov hrnčiarskych výrobkov sa rozvíjal aj ich výzdobný aparát, ktorý
je príznačný svojou osobitou jednoduchosťou. Špecifikom trstenskej produkcie je spomínané zdobenie prírodnými engobami, a to najmä
lokálnou tehlovočervenou hlinkou, ktorá vo forme engobového poťahu dodáva výrobkom ich typickú farebnosť, známu ako „farba husacej
krvi“. Takéto výrobky sú následne dozdobené bielou hlinkou, ktorá po výpale dostáva jemnú smotanovú farebnosť. Biela hlinka je na výrobky buď nalievaná ako poleva, najmä v okolí hrdla džbánov či mliečnikov, alebo je v tekutej forme naplnená do „rožka“ – výzdobného nástroja z dutého kravského rohu s vývodkou. Takto je hlinka následne nanášaná priamo na výrobky vo forme jednoduchých geometrických, rastlinných či príležitostných figurálnych motívov. Tie zahŕňajú prevažne systémy liniek, pásov, bodiek, retiazok či vlnoviek rôznej komplexnosti,
nanášaných počas otáčania výrobku na kruhu. Vzhľadom na charakter vybraných výrobkov sú niektoré zdobené aj o niečo bohatšie, a to
najmä vo forme zjednodušených vybodkovaných kvetiniek, srdiečok, chvojiniek, bahniatok, esíčok, špirál, konopí a podobne. Ornamentálna
výzdoba je najmä v prípadne vyšších výrobkov sústredená do hornej časti nádoby, zatiaľ čo najmä najnižšia štvrtina ostáva spravidla čistá.
Hlinený riad je následne pokrytý vrstvou transparentnej glazúry, sprvoti používanej len na vylievanie vnútra nádob.
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Opis spôsobu získavania, prípadne opis originálnych, nemenných miestnych spôsobov jeho získania
Vznik tradičného hrnčiarstva v Trstenej súvisel s ložiskami kvalitného ílu špecifickej sivozelenej farby v jej okolí, ktorého skladbu tvorí
samotný hlinený materiál (60,8 %), jemný piesok (18,8 %), kĺzok (14,4 %) a nerastný prach (6,0 %). Z hľadiska jeho chemického zloženia je
76,16 % zastúpených hlinitou substanciou, zvyšok tvoria nezvetrané nerasty a kremeň. Jeho konečné vlastnosti súvisiace s výpalom sú definované hodnotami pórovitosti na úrovni 11,2 % a zmrštenia v hodnote 10 %. Ložiská ílu sa tradične vyskytujú jeden až dva metre pod ornou
pôdou.
Pracovný postup pri získavaní hliny je dodnes takmer rovnaký ako v minulosti. Na určenom mieste sa najskôr vykope tzv. „studňa“ a odstránia sa vrchné vrstvy hliny až po úroveň, kde sa nachádza kvalitná hrnčiarska hlina. Tá sa prácne vykopáva, reže a preváža do dielne, kde
sa zaleje vodou. Následne sa hlina po rozmočení vháňa do tzv. rozplavovača, v ktorom sa rozplavuje na jemnejší kal, ktorý potom prechádza
cez vibračné sito na zbavenie nečistôt, ktoré by pri výpale vytočený riad poškodili. Vyčistený kal sa potom pod tlakom nabíja do tzv. kalolisu, v ktorom sa pretláča cez plachty na odcedenie od prebytočnej vody. Výsledkom tohto procesu je čistá hrnčiarska hlina, sformovaná do
kotúčov s priemerom asi jeden meter.
Trstenský keramický sortiment dodnes vzniká ručným vytáčaním každého individuálneho výrobku na hrnčiarskom kruhu. Využívanie odlievacích sadrových foriem je úzko obmedzené len na plastiky či iné špecifické výrobky. Remeselníci pracujúci v trstenskej hrnčiarskej dielni
pri vytáčaní riadu využívajú elektrické hrnčiarske kruhy. Pri ukážkach tradičnej výroby sa však naďalej využívajú tradičné drevené kopacie
kruhy. Okrem nich hrnčiari dodnes využívajú doplnkové pracovné náradie na vyhládzanie, dotvarovanie, zjednotenie hrúbky a odrezávanie
hotového výrobku z kruhu.
Zhotovený riad sa následne necháva rovnomerne uschnúť v dielni na pripravených policiach. Na druhý deň po vytočení sa v prípade potreby naliepajú ručne ťahané uchá, obtáčajú dná a retušujú nedokonalosti. Úplné dosušenie nádob závisí od ich veľkosti a od aktuálnych
klimatických podmienok a trvá priemerne týždeň.
Spomínaným unikátom trstenských hrnčiarskych výrobkov je spôsob a technika ich povrchovej úpravy farebnými hlinkami, resp. engobami. Ponorením do hustého kalu rozpusteného vo vode na výrobkoch zostáva jednotný farebný film.
Ešte pred prvým výpalom prechádza každý jeden výrobok rukami dekoratérov, ktorí mu dodávajú typické biele zdobenie. Pri maľovaní
dekóru sa naďalej používa biela hlinka, ktorá je – tak ako kedysi – na výrobky nanášaná ručne kravským rohom s úzkym vývodom. Primeraná hustota hlinky zaručuje, aby počas vypaľovania nezhorela alebo neopadala. Po namaľovaní musí riad opäť poriadne preschnúť, a až potom je pripravený na vypaľovanie.
Trstenská dielňa má dnes k dispozícii elektrické keramické pece s rôznym objemom, pri ktorých je dôležité regulovať postupný časový
nárast a pokles teploty. Ukladanie riadu do súčasných elektrických pecí trvá jednu až tri hodiny, podobne ako aj jeho vyberanie z pece. Nahlinkované a vyzdobené výrobky sa pozorne rozkladajú do pece tak, aby bol zabezpečený optimálny výpal a zároveň efektívne využité miesto. Výrobky potom prechádzajú prvým výpalom, tzv. „prežahom“, počas ktorého sa v čase ôsmich hodín postupne zvyšuje teplota až na
výšku približne 950 °C. Postupné ochladzovanie a otváranie pece trvá približne pätnásť hodín.
Po výpale sú takto „prežahnuté“ výrobky namáčané do glazúrového prášku rozpusteného vo vode, ktorý im má zabezpečiť dostatočnú
pevnosť, lesk a nepriepustnosť. Tradičná trstenská výroba bola typická používaním transparentných glazúr, ktoré mali po výpale odhaliť farebnú hlinkovú úpravu črepu. Výrobky sú do transparentnej glazúry ponárané aj dnes. Pri výrobe Trstenskej keramiky je používaná zdravotne vyhovujúca certifikovaná glazúra, ktorej rozťažnosť je nevyhnutne prispôsobená vlastnostiam trstenskej hrnčiarskej hliny. Aby sa riad
v peci nepolepil, odsadené dná výrobkov sú glazúry zbavené. Následne sú výrobky opätovne ukladané do pecí. Tentokrát je však nevyhnutné zvoliť ešte pozornejší prístup, keďže dotýkajúce sa výrobky by sa počas tavenia glazúry prichytili k sebe.
Druhý výpal teda slúži na vypálenie glazúry. Ten trvá približne osem hodín a prebieha pri ešte vyššej teplote, ktorá sa blíži k 1 020 °C. Po
postupnom vychladnutí je kvalita vypálených výrobkov kontrolovaná poklepaním na steny výrobkov – dutý zvuk naznačuje vnútorné poškodenie, jasné čisté zvonenie naopak požadovanú kvalitu. Dlhoročné skúsenosti nadväzujúce na storočiami odskúšané postupy a technológie dodnes zabezpečujú trvanlivosť a úžitkovú hodnotu trstenských výrobkov, ktoré si našli využitie aj v súčasných kuchyniach či reštauráciách nielen po celom Slovensku, ale v Poľsku, Česku či v Spojenom kráľovstve.
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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.

