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Dvojpísmenové kódové označenia krajín a medzinárodných organizácií 
(Štandard WIPO ST. 3) 

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

organizácia duševného 
vlastníctva (ARIPO) 

AR Argentína 
AT Rakúsko 
AU Austrália 
AW Aruba 
AZ Azerbajdžan 
 
BA Bosna a Hercegovina 
BB Barbados 
BD Bangladéš 
BE Belgicko 
BF Burkina 
BG Bulharsko 
BH Bahrajn 
BI Burundi 
BJ Benin 
BM Bermudy 
BN Brunej 
BO Bolívia 
BQ Bonaire, Saint Eustatius  
 a Saba 
BR Brazília 
BS Bahamy 
BT Bhután 
BV Bouvetov ostrov 
BW Botswana 
BX Úrad Beneluxu pre duševné 

vlastníctvo (BOIP)1 
BY Bielorusko 
BZ Belize 
 
CA Kanada 
CD Kongo (býv. Zair) 
CF Stredoafrická republika 
CG Kongo 
CI Pobrežie Slonoviny 
CK Cookove ostrovy 
CL Čile 
CM Kamerun 
CN Čína 
CO Kolumbia 
CR Kostarika 
CU Kuba 
CV Kapverdy 
CW Curacao 
CY Cyprus 
CZ Česká republika 
 
DE Nemecko 
DJ Džibutsko 
DK Dánsko 
DM Dominika 
DO Dominikánska republika 
DZ Alžírsko 
 
 
 

EA Eurázijská patentová 
organizácia (EAPO) 

EC Ekvádor 
EE Estónsko 
EG Egypt 
EH Západná Sahara 
EM Úrad pre harmonizáciu 
 vnútorného trhu (OHIM)2 
EP Európsky patentový úrad 
ER Eritrea 
ES Španielsko 
ET Etiópia 
 
FI Fínsko 
FJ Fidži 
FK Falklandy 
FO Faerské ostrovy 
FR Francúzsko 
 
GA Gabon 
GB Spojené kráľovstvo  
GC Patentový úrad Rady pre 
 spoluprácu arabských 

štátov Perzského zálivu 
 (GCC) 
GD Grenada 
GE Gruzínsko 
GG Guernsey 
GH Ghana 
GI Gibraltár 
GL Grónsko 
GM Gambia 
GN Guinea 
GQ Rovníková Guinea 
GR Grécko 
GS Južná Georgia a Južné 

Sandwichove ostrovy 
GT Guatemala 
GW Guinea-Bissau 
GY Guyana 
 
HK Hongkong 
HN Honduras 
HR Chorvátsko 
HT Haiti 
HU Maďarsko 
 
CH Švajčiarsko 
 
IB Medzinárodný úrad 

Svetovej organizácie 
duševného vlastníctva 
(WIPO) 

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

JE Jersey 
JM Jamajka 
JO Jordánsko 
JP Japonsko 
 
KE Keňa 
KG Kirgizsko 
KH Kambodža 
KI Kiribati 
KM Komory 
KN Svätý Krištof a Nevis 
KP Kórejská ľudovodemo- 

kratická republika (KĽDR) 
KR Kórejská republika 
KW Kuvajt 
KY Kajmanie ostrovy 
KZ Kazachstan 
 
LA Laos 
LB Libanon 
LC Svätá Lucia 
LI Lichtenštajnsko 
LK Srí Lanka 
LR Libéria 
LS Lesotho 
LT Litva 
LU Luxembursko 
LV Lotyšsko 
LY Líbya 
 
MA Maroko 
MC Monako 
MD Moldavsko 
ME Čierna Hora 
MG Madagaskar 
MK Macedónsko 
ML Mali 
MM Mjanmarsko 
MN Mongolsko 
MO Macao 
MP Severné Mariány 
MR Mauritánia 
MS Montserrat 
MT Malta 
MU Maurícius 
MV Maldivy 
MW Malawi 
MX Mexiko 
MY Malajzia 
MZ Mozambik 
 
NA Namíbia 
NE Niger 
NG Nigéria 
NI Nikaragua 
NL Holandsko 
NO Nórsko 
NP Nepál 
NR Nauru 
NZ Nový Zéland 
 
OA Africká organizácia 
 duševného vlastníctva 

(OAPI) 
OM Omán 
 
 



 

PA Panama 
PE Peru 
PG Papua-Nová Guinea 
PH Filipíny 
PK Pakistan 
PL Poľsko 
PT Portugalsko 
PW Palau 
PY Paraguaj 
 
QA Katar 
OZ Úrad Spoločenstva pre 
 odrody rastlín (CPVO) 
 
RO Rumunsko 
RS Srbsko 
RU Ruská federácia 
RW Rwanda 
 
SA Saudská Arábia 
SB Šalamúnove ostrovy 
SC Seychely 
SD Sudán 
SE Švédsko 
SG Singapur 
SH Svätá Helena, Ascension 
 a Tristan da Cunha 
SI Slovinsko 
SK Slovenská republika 
SL Sierra Leone 
SM San Maríno 
SN Senegal 
SO Somálsko 
SR Surinam 
ST Svätý Tomáš a Princov 
 ostrov 
SV Salvádor 
SX Sint Maarten 
SY Sýria 
SZ Svazijsko 
 
TC Turks a Caicos 
TD Čad 
TG Togo 
TH Thajsko 
TJ Tadžikistan 
TL Východný Timor 
TM Turkménsko 
TN Tunisko 
TO Tonga 
TR Turecko 
TT Trinidad a Tobago 
TV Tuvalu 
TW Taiwan 
TZ Tanzánia 

UA Ukrajina 
UG Uganda 
US Spojené štáty, USA 
UY Uruguaj 
UZ Uzbekistan 
 
VA Vatikán 
VC Svätý Vincent 

a Grenadíny 
VE Venezuela 
VG Britské Panenské ostrovy 
VN Vietnam 
VU Vanuatu 
 
WO Svetová organizácia 

duševného vlastníctva 
(WIPO) 

WS Samoa 
 
XN Nordický patentový 
 inštitút (NPI) 
 
YE Jemen 
 
ZA Južná Afrika 
ZM Zambia 
ZW Zimbabwe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Poznámky: 
1 Zahŕňa Belgicko, Holandsko a Luxembursko, v niektorých výstupoch úradu sa môže vyskytovať názov Benelux, napr. v súvislosti s uvádzaním údajov  
   alebo informácií o ochranných známkach alebo dizajnoch určených pre krajiny Beneluxu (medzinárodné zápisy podľa Madridského alebo Haagskeho  
   systému). 
2 V niektorých výstupoch úradu sa môže vyskytovať názov Európska únia, napr. v súvislosti s uvádzaním údajov alebo informácií o ochranných známkach  
   alebo dizajnoch určených pre územie Európskej únie (medzinárodné zápisy podľa Madridského alebo Haagskeho systému). 
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Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov 
(Štandard WIPO ST. 16) 

 

A3 Zverejnené patentové prihlášky podľa zákona  
č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochran-
ných osvedčeniach a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov 

B6 Udelené patenty podľa zákona č. 435/2001 Z. z.  
o patentoch, dodatkových ochranných osvedče-
niach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
 

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

 

(11) Číslo dokumentu 
(21) Číslo prihlášky 
(22) Dátum podania prihlášky 
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 
(31) Číslo prioritnej prihlášky 
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority 
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 
(51) Medzinárodné patentové triedenie 
(54) Názov 
(57) Anotácia 

(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej pri-
hlášky 

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

 
Poznámka: 
Symboly medzinárodného patentového triedenia uvedené v tomto vestníku zodpovedajú vydaniu 2011.01 Medzinárodného patentového triedenia  
s platnosťou od 1. januára 2011. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2011 uvádzané iba symboly 
hlavných skupín MPT 2011.01. V databázach úradu, vo webregistroch na internete a v ostatných výstupoch úradu budú zverejňované údaje týkajúce 
sa patentov a úžitkových vzorov vrátane ich prihlášok so symbolmi úplnej verzie MPT 2011.01. 
 
 

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

 

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 
PD9A Zmeny dispozičných práv na patentové prihláš-

ky (zálohy) 
 Zmeny dispozičných práv na patentové prihláš-

ky (ukončenie zálohov) 
QA9A Ponuky licencií 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FG4A Udelené patenty 
MA4A Zaniknuté patenty vzdaním sa 
MA4F Zaniknuté autorské osvedčenia vzdaním sa 
MC4A Zrušené patenty 
MC4F Zrušené autorské osvedčenia 
MG4A Čiastočne zrušené patenty 
MG4F Čiastočne zrušené autorské osvedčenia 
MK4A Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti 
MK4F Zaniknuté autorské osvedčenia uplynutím doby 

platnosti 
MM4A Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích 

poplatkov 
MM4F Zaniknuté autorské osvedčenia pre nezaplatenie 

udržiavacích poplatkov 
PA4A Zmeny autorských osvedčení na patenty 
PC4A Prevody a prechody práv na patenty 
PC4F Prevody a prechody práv na autorské osvedčenia 
PD4A Zmeny dispozičných práv na patenty (zálohy) 
 Zmeny dispozičných práv na patenty (ukonče-

nie zálohov) 
PD4F Zmeny dispozičných práv na autorské osvedče-

nia (zálohy) 
 Zmeny dispozičných práv na autorské osvedče-

nia (ukončenie zálohov) 
QA4A Ponuky licencií 
QB4A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na 

patenty 
QB4F Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na 

autorské osvedčenia 
QC4A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na patenty 
QC4F Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na autor-

ské osvedčenia 
SB4A Patenty zapísané do registra po odtajnení 
SB4F Autorské osvedčenia zapísané do registra po odtajnení 
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Opravy a zmeny 
 
 
 
 
Opravy v patentových prihláškach 
 
HA9A Doplnenie pôvodcu (-ov) 
HB9A Opravy mien 
HC9A Zmeny mien 
HD9A Opravy adries 
HE9A Zmeny adries 
HF9A Opravy dátumov 
HG9A Opravy zatriedenia podľa MPT 
HH9A Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
HK9A Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
 
 
 
 
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 
TK4A Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
 
 
TA4F Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB4F Opravy mien 
TC4F Zmeny mien 
TD4F Opravy adries 
TE4F Zmeny adries 
TF4F Opravy dátumov 
TG4F Opravy zatriedenia podľa MPT 
TH4F Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
TK4F Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
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BA9A Zverejnené patentové prihlášky 
 
 
(21) (51) (21)   (51) (21)    (51) (21) (51) 
 
  8-2010 F16L 23/00 
15-2010 A46B 11/00 
16-2010 B61C  7/00 

17-2010 C02F  1/00 
20-2010 G01C 17/00 
93-2010 G05B 13/00 

  5006-2010 B82B  1/00 
  5016-2010 G09F  9/00 
50006-2010 F03D  3/00 

      4-2011 B61L 29/00 
5034-2011 G01N 21/00

 
 

(51) A46B 11/00 
(21) 15-2010 
(22) 25.2.2010 
(71) Bystričan Roman, Ing., Lipovec, SK; 
(72) Bystričan Roman, Ing., Lipovec, SK; 
(54) Plniaca zubná kefka 
(57) Plniaca zubná kefka sa skladá z rukoväti (1), zát-

ky (2) a tesnenia (13), ktoré sú spojené závitom 
(10), cez ktorý sa plní zásobník (11) pastou, ktorá 
je z neho vytláčaná po zatlačení na tlakový van-
kúš (3). Zubná pasta je potom privedená cez roz-
vodný kanál (12) až k ústiu kefky (1) cez stredo-
vý kanál (5), ktorý je umiestnený medzi štetinami 
(4) kefky. Opisovaná kefka (1) obsahuje dva zá-
rezy (9) po oboch stranách, ktoré slúžia na zave-
denie a ukotvenie krytu (6) chrániaceho štetiny 
kefky pred nečistotami, ktorý zároveň utesňuje 
stredový kanál (5). Rukoväť zubnej kefky (1) mô-
že byť ergonomicky tvarovaná. 

 

  
 
 
(51) B61C 7/00, B60L 11/00 
(21) 16-2010 
(22) 1.3.2010 
(71) EVPÚ, a. s., Nová Dubnica, SK; 
(72) Buday Jozef, doc. Ing., CSc., Nová Dubnica, SK; 

Kuchta Jozef, doc. Ing., CSc., Nová Dubnica, SK; 
Buday Ivan, Ing., Nová Dubnica, SK; Gerek Igor, 
Ing. PhD, Ilava - Klobušice, SK; Lichardus Du-
šan, Ing., Liptovský Mikuláš, SK; Brezina Martin, 
Ing., Liptovský Mikuláš, SK; Son Kseniya Vale-
rievna, Almaty, KZ; Jaščenko Vitalij Jevgenevič, 
Astana, KZ; Rachimov Yerkebulan, Astana, KZ; 

(74) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK; 
(54) Spôsob obmedzenia voľnobehu motorových po-

sunovacích a traťových rušňov 
(57) Spôsob obmedzenia voľnobehu motorových po-

sunovacích a traťových rušňov umožňuje na ľu-
bovoľný čas obmedziť voľnobeh hlavného spa-
ľovacieho motora (110) a po tomto čase zabez-
pečuje náhradný elektrický pohon ventilátorov  
 

 (130, 131) chladenia trakčných motorov prostred-
níctvom kombinovaných remeníc (132) obsahu-
júcich spojky (212) a hnacích trojfázových asyn-
chrónnych motorov (210, 211), napájaných z troj-
fázového generátora pomocného výkonového blo-
ku (200). Súčasne zabezpečuje prídavný ohrev 
nafty umiestnenej v palivovej nádrží (113) rušňa 
(100) spôsobom privedenia v pomocnom výko-
novom bloku (200) ohriatej vody potrubným sys-
témom (221) do výmenníka (114) voda/nafta  
a jej cirkuláciu prostredníctvom prídavného elek-
trického čerpadla (220) do palivového okruhu 
rušňa (100), paralelne k hlavnému dopravnému 
palivovému čerpadlu (112), ktoré je počas obme-
dzenia voľnobehu nefunkčné, alebo poháňať 
hlavné dopravné palivové čerpadlo (112) zabez-
pečením napájania jeho jednosmerného motora 
(114) z prídavného zdroja jednosmerného prúdu 
(115), ktorý je napájaný z pomocného výkono-
vého bloku (200). Súčasne umožňuje na ľubo-
voľný čas obmedziť voľnobeh hlavného spaľo-
vacieho motora (110) a v tomto čase zabezpečuje 
cirkuláciu nafty v palivovom systéme rušňa (100) 
prostredníctvom pôvodného elektrického doprav-
ného palivového čerpadla (112) rušňa (100), kto-
rého jednosmerný motor (114) je napájaný z prí-
davného zdroja jednosmerného prúdu (115), kto-
rý je pripojený na trojfázový generátor pomocné-
ho výkonového bloku (200), alebo prídavným kom-
presorom (250) umiestneným vo vhodnom prie-
store strojovne rušňa (100) zabezpečovať dodávku 
stlačeného vzduchu do hlavných vzdušníkov a brz-
dového potrubného systému spotrebovávaného 
na pravidelné odvzdušňovanie systému, a tým za-
medzujúcemu mrznutie kondenzovanej vody v brz-
dovom potrubnom systéme. Taktiež umožňuje na 
ľubovoľný čas obmedziť voľnobeh hlavného spa-
ľovacieho motora (110) a v tomto čase zabezpe-
čuje prídavný elektrický ohrev (240) stanovišťa 
(140) rušňovodiča, pričom elektrickú energiu pre 
túto funkciu odoberá z generátora pomocného 
výkonového bloku (200). 
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(51) B61L 29/00, G08G 1/00 
(21) 4-2011 
(22) 8.2.2010 
(71) Lamper Vladislav, Banská Bystrica, SK; 
(72) Lamper Vladislav, Banská Bystrica, SK; 
(54) Zariadenie na riadenie a monitorovanie 
(57) Ostrovný fotovoltický výstražný svetelný systém 

(VSS) inštalovaný na železničnom priecestí na 
výstražnú svetelnú, zvukovú signalizáciu a me-
chanickú zábranu (závorami) vodičom motoro-
vých vozidiel pred prichádzajúcim vlakom. Rieši 
zariadenie priecestia fotovoltickým výstražným 
svetelným systémom (VSS), monitoring, riadenie, 
kontrolu aj pre vnútorné silové, riadiace a ozna-
movacie elektrické okruhy s použitím softvéru  
a tiež serverového pracoviska, operátorských pra-
covísk v súlade s požiadavkami prenosu infor-
mácií (GSM). 

 
 
(51) B82B 1/00, B82B 3/00 
(21) 5006-2010 
(22) 23.2.2010 
(71) Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, Bra-

tislava, SK; 
(72) Chitu Lívia, Mgr., Bratislava, SK; Šiffalovič Peter, 

Dr. Ret. Nat., PhD., Bratislava, SK; Majková Eva, 
RNDr., DrSc., Bratislava, SK; Jergel Matej, Ing., 
DrSc., Bratislava, SK; Luby Štefan, Prof. Ing., 
DrSc., Bratislava, SK; 

(74) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob výroby nanočasticových monovrstiev  

a multivrstiev 
(57) Spôsob výroby tenkých monovrstiev alebo mul-

tivrstiev nanočastíc spočíva v tom, že súvislá 
monovrstva nanočastíc vytvorená v depozičnej 
nádobe na povrchu kvapalnej subfázy sa nechá 
klesnúť na povrch pevného substrátu vnoreného 
v kvapalnej subfáze. Dosiahne sa to odčerpáva-
ním alebo vytekaním kvapaliny cez regulačný 
ventil dovtedy, kým sa celý povrch substrátu ale-
bo jeho časť pokryje monovrstvou nanočastíc. 
Povrch substrátu je v horizontálnej rovine, prí-
padne je voči povrchu kvapaliny mierne naklo-
nený. Opakovaním tohto postupu sa pripravia 
nanočasticové multivrstvy. 

 
 
(51) C02F 1/00 
(21) 17-2010 
(22) 4.3.2010 
(71) GTVT, s. r. o., Bratislava, SK; Šiška Jozef, RNDr., 

Bratislava, SK; 
(72) Šiška Jozef, RNDr., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob zhodnotenia odpadových vôd obsahu-

júcich nitro a nitrózoderiváty arylamínov 
(57) Odpadové vody sa okyslia a zo vzniknutej sus-

penzie sa oddelí vodný roztok a tuhé podiely, 
ktoré sa premývajú rozpúšťadlom. Rozpúšťadlo 
sa zo vznikajúceho roztoku recykluje na opätov-
né premývanie tuhých podielov, pričom sa získa-
jú oddelené nitroderiváty arylamínov. Vodný roz-
tok sa prečistí aktívnym uhlím, zahustí oddelenie 
kryštalickej sodnej soli. Aktívne uhlie sa regene-
ruje roztokom hydroxidu alebo uhličitanu sodného. 
Kryštalická sodná soľ sa odvodní sušením alebo 
vypálením. 

 
 

(51) F03D 3/00 
(21) 50006-2010 
(22) 25.2.2010 
(71) Bortel Miloš, Dubnica nad Váhom, SK; 
(72) Bortel Miloš, Dubnica nad Váhom, SK; 
(74) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK; 
(54) Veterný generátor s vertikálnou osou rotácie, 

najmä pre mobilné aplikácie 
(57) Veterný generátor s vertikálnou osou rotácie, naj-

mä pre mobilné aplikácie pozostáva z minimálne 
dvoch lopatiek (3), ktoré sú prichytené na stredo-
vom hriadeli (2) pomocou upevňovacieho súboru 
(1) prvkov, tvoriacich posuvný mechanizmus na 
plynulú zmenu vzdialenosti (L) medzi lopatkami 
(3) a hriadeľom (2). Lopatková pozdĺžna os (10) 
každej z lopatiek (3) je rovnobežná s hriadeľovou 
pozdĺžnou osou (11) hriadeľa (2). Každá lopatka 
(3) je kĺbovo spojená s hriadeľom (2) pomocou 
minimálne dvoch ramien (5) a na minimálne jed-
nom z nich je upevnené minimálne jedno ťahadlo 
(8) spojené so servomechanizmom (9) na nasta-
venie uhla (alfa) hriadeľovej pozdĺžnej osi (11) 
vzhľadom na rameno (5), a tým aj na zmenu 
vzdialenosti (L) medzi lopatkami (3) a hriadeľom (2). 

 

  
 
 
(51) F16L 23/00 
(21) 8-2010 
(22) 17.2.2010 
(71) Kučár Ivan, Ing., Košice, SK; 
(72) Kučár Ivan, Ing., Košice, SK; 
(54) Prírubový spoj 
(57) Prírubový spoj pozostáva z potrubí, guľových 

plôch, prírub, tesnenia, zverného spoja a precho-
dov. Vnútorný povrch potrubia (2) je vybavený 
guľovou plochou (8), ktorá je cez prechod (11) 
vybavená prírubou (4). Vonkajší povrch potrubia 
(1) je vybavený guľovou plochou (9) potrubia 
(1). Príruba (5) je cez prechod (10) vybavená gu-
ľovou plochou (3) a guľová plocha (9) potrubia 
(1) je umiestnená vnútri guľovej plochy (8) po-
trubia (2) a guľovej plochy (3) príruby (5). Príru-
ba (5) a príruba (4) alebo teleso (12) sú zvierané 
zverným spojom (7). Do priestoru medzi guľovú  
plochu (9) potrubia (1), prechod (11) príruby (4) 
a prechod (10) príruby (5) je umiestnené tesnenie (6). 
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(51) G01C 17/00 
(21) 20-2010 
(22) 5.3.2010 
(71) Šinský Anton, Horné Štitáre, SK; 
(72) Šinský Anton, Horné Štitáre, SK; 
(54) Kompas a metódy zisťovania smeru priteka-

júceho voľného magnetického toku 
(57) Ide o kompas a metódy, ktorých cieľom je zisťo-

vať smer v priestore, z ktorého priteká prevláda-
júce množstvo voľného magnetického toku. Vy-
nález deklaruje, že je možné to realizovať pomo-
cou PM (6, 7), na ploche s možnosťou otáčania 
tromi základnými spôsobmi. Prvý spôsob je po-
mocou dvoch PM, tzv. 180° mechanickým prí-
vratom oboch PM k hlavnému magnetickému se-
veru Zeme. Druhý spôsob je pomocou dvoch PM, 
tzv. 180° mechanickým odvratom voľného PM 
od hlavného mag. severu Zeme, a zároveň tzv. 
180° mechanickým prívratom stabilného PM k hlav-
nému magnetickému severu Zeme. Tretí spôsob 
je pomocou 3 PM, jedným pohyblivým PM (7)  
a jedným stabilným PM (6), tzv. 180° ich me-
chanickým prívratom k hlavnému magnetickému 
severu Zeme, a súčasne druhým pohyblivým PM, 
tzv. 180° mechanickým odvratom od hlavného 
magnetického severu Zeme. 

 

  
 
 
(51) G01N 21/00 
(21) 5034-2011 
(22) 17.11.2009 
(31) 2008-298680 
(32) 21.11.2008 
(33) JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED, 

Tokyo, JP; 
(72) Hiroshe Osamu, Ehime, JP; 
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
(86) PCT/JP2009/006163 
(87) WO2010/058557 
(54) Detektor chyby na kontrolovanie tvarovanej 

fólie 
(57) Detektor chyby predloženého vynálezu zahŕňa: 

sekcie (51 až 5n) na zachytávanie množstva dvoj-
rozmerných obrazov tvarovanej fólie tak, aby sa 
vygenerovalo množstvo častí dvojrozmerných 
obrazových dát; lineárny zdroj svetla na osvetle-
nie tvarovanej fólie tak, že obraz lineárneho  
 

 zdroja svetla sa premieta na časť tvarovanej oblas-
ti zachytávania obrazu na tvarovanej fólii; nosné 
zariadenie na posun tvarovanej fólie v smere pre-
tínajúcom pozdĺžny smer lineárneho zdroja svet-
la kolmom na smer hrúbky tvarovanej fólie tak, 
že obraz lineárneho zdroja svetla sa premieta na 
rôzne polohy na tvarovanej fólii; sekcie (611 až 
61n) analýzy zobrazenia čiarovej chyby na dete-
govanie chyby algoritmom detekcie čiarovej 
chyby množstva dvojrozmerných obrazových dát 
generovaných sekciami (51 až 5n) zachytávania 
obrazu; sekcie (621 až 62n) analýzy zobrazenia 
bodovej chyby na detegovanie chyby algoritmom 
detekcie bodovej chyby z množstva častí dvoj-
rozmerných obrazových dát generovaných sek-
ciami (51 až 5n) zachytávania obrazu. S uvede-
ným usporiadaním je možné poskytnúť detektor 
chyby pre tvarovanú fóliu, ktorý môže s väčšou 
istotou detegovať rôzne chyby. 

 

  
 

 

(51) G05B 13/00 
(21) 93-2010 
(22) 20.4.2001 
(31) 60/200 092 
(32) 27.4.2000 
(33) US 
(62) 1534-2002 
(71) INEOS USA LLC, WILMINGTON, DE, US; 
(72) Mcginn Dennis L., Alpharetta, GA, US; Stephens 

William D., Alpharetta, GA, US; Gray J. Andy, 
Friendswood, TX, US; Janssen Betzy, Pearland, 
TX, US; Stover Gomer E., Alvin, TX, US; Waltz 
James A., League City, TX, US; Vaidyanathan 
Ramaswamy, Aurora, IL, US; Van Hare David R., 
Kansas City, MO, US; Marcec Jerome J., Rosewell, 
GA, US; 

(74) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
(86) PCT/US01/12940 
(87) WO01/82008 
(54) Spôsob regulácie chemického výrobného pro-

cesu 
(57) Je opísaný spôsob monitorovania a zlepšenia funk-

cie chemického výrobného procesu monitorovaním 
prechodných javov spojených s činnosťou zaria-
denia po smere spracovania. 
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(51) G09F 9/00, B29C 65/00, G02B 5/00, G02F 1/00 
(21) 5016-2010 
(22) 20.10.2008 
(31) 2007-277883, 2008-196589 
(32) 25.10.2007, 30.7.2008 
(33) JP, JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED, 

Tokyo, JP; 
(72) Muto Kiyoshi, Ehime, JP; MATSUOKA Yoshiki, 

Ehime, JP; INOKUCHI Yuuhei, Ehime, JP; 
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(86) PCT/JP2008/069390 
(87) WO2009/054519 
(54) Spôsob výroby optických zobrazovacích panelov 
(57) Bol vyvinutý spôsob výroby optického zobrazo-

vacieho panelu prostredníctvom vrstvenia optic-
kých pásových laminátov na optický zobrazovací 
mechanizmus bez poškodenia optických páso-
vých laminátov. Tento spôsob obsahuje vyťaho-
vací krok vyťahovania kontinuálnych optických 
pásov (1 a 3, a 11 a 13) z množiny valcov (2 a 4, 
a 12 a 14), prvý vrstviaci krok vrstvenia vytiah-
nutých kontinuálnych optických pásov vzájomne 
na seba na získanie kontinuálnych optických pá-
sových laminátov, druhý vrstviaci krok priameho  
 

 
 
 

 vrstvenia optických pásových laminátov na optic-
ký zobrazovací mechanizmus (7) a krok odrezá-
vania optických pásových laminátov od kontinuál-
neho optického pásového laminátu. Pri rezacom 
kroku sú optické pásové lamináty odrezávané 
pozdĺž oblasti, ktorá nie je menšia ako zobrazo-
vacia oblasť optického zobrazovacieho panelu  
a nie je väčšia ako celková oblasť optického zob-
razovacieho panelu. Druhý vrstviaci krok môže 
byť uskutočnený po odrezávacom kroku. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(51) (21) (51)        (21) (51)    (21) (51)    (21) 
 
A46B 11/00 15-2010 
B61C  7/00 16-2010 
B61L 29/00 4-2011 

B82B  1/00 5006-2010 
C02F  1/00 17-2010 
F03D  3/00 50006-2010 

F16L 23/00 8-2010 
G01C 17/00    20-2010 
G01N 21/00 5034-2011 

G05B 13/00 93-2010 
G09F  9/00 5016-2010 
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FG4A Udelené patenty 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
287758 C07D 261/00 
287759 C12N 15/00 
287760 B65D 51/00 
287761 A61K 39/00 
287762 A61K 35/00 
287763 G01L  3/00 
287764 B67D  1/00 
287765 A61K 31/00 

287766 C07D 403/00 
287767 C07D 215/00 
287768 G01N 33/00 
287769 F28D 21/00 
287770 C07D 307/00 
287771 G01N 27/00 
287772 H02B  1/00 
287773 H01R  4/00 

287774 C07D 471/00 
287775 A61K 31/00 
287776 A23L  1/00 
287777 A63G 21/00 
287778 C01B 21/00 
287779 A61K 31/00 
287780 C09D  5/00 
287781 C07D 239/00 

287782 A23C  9/00 
287783 C07K 16/00 
287784 A61K 31/00 
287785 A24F 47/00 
287786 C07H 17/00 
287787 C07K 14/00 
287788 H02P  1/00 

 
 

(51) A23C 9/00, A23C 13/00 
(11) 287782 
(21) 1052-2003 
(22) 22.1.2001 
(24) 5.9.2011 
(40) 2.12.2003 
(73) HAMA Foodservice Gesellschaft m. b. H., Hof bei 

Salzburg, AT; 
(72) Haindl Rudolf, Salzburg, AT; Mandl Hans, Pfunds, 

AT; 
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
(86) PCT/AT01/00016 
(87) WO02/056696 
(54) Spôsob výroby mliečneho výrobku obsahujú-

ceho želatínu a smotanu 
 
 
(51) A23L 1/00 
(11) 287776 
(21) 5027-2006 
(22) 15.3.2006 
(24) 5.9.2011 
(40) 6.12.2007 
(73) Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, SK; 
(72) Ciesarová Zuzana, Ing., CSc., Bratislava, SK; 
(74) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob znižovania obsahu akrylamidu v pot-

ravinárskych produktoch obsahujúcich zemia-
kovú hmotu 

 
 
(51) A24F 47/00 
(11) 287785 
(21) 241-95 
(22) 10.9.1993 
(24) 5.9.2011 
(31) 943 504 
(32) 11.9.1992 
(33) US 
(40) 3.4.1996 
(73) Philip Morris Products Inc., Richmond, VA, US; 
(72) Collins Alfred L., Powhatan, VA, US; Counts Ma-

ry Ellen, Richmond, VA, US; Das Amitabh, Mid-
lothian, VA, US; Deevi Seetharama C., Midlothian, 
VA, US; Fleischhauer Grier S., Midlothian, VA, US; 
Hajalogol Mohammad R., Richmond, VA, US; Hayes 
Patrick H., Chester, VA, US; Higgins Charles T., 
Richmond, VA, US; Houck Willie G., Jr., Rich-
mond, VA, US; Keen Billy J., Jr., Chesterfield,  
 

 

 VA, US; Laroy Bernard C., Richmond, VA, US; 
Lee Robert E., III., Richmond, VA, US; Lilly Clif-
ton A., Jr., Chesterfield, VA, US; Lipowicz Peter 
J., Midlothian, VA, US; Losee Bruce D., Jr., Rich-
mond, VA, US; McCafferty Hugh J., Midlothian, 
VA, US; Miser Donald E., Midlothian, VA, US; Ni-
chols Constance H., Chesterfield, VA, US; Ray-
mond Wynn R., Richmond, VA, US; Ripley Ro-
bert L., Richmond, VA, US; Ritt Renzer R., Sr., 
Richmond, VA, US; Scott Robert G., Midlothian, 
VA, US; Sprinkel Murphy F., Glen Allen, VA, US; 
Stevens William H., Midlothian, VA, US; Subbiah 
Mantharam, Midlothian, VA, US; Utsch Francis V., 
Midlothian, VA, US; Watkins Michael L., Chester, 
VA, US; Wrenn Susan E., Chesterfield, VA, US; 

(74) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Brati-
slava, SK; 

(86) PCT/US93/08457 
(87) WO94/06314 
(54) Cigareta, fajčiarsky systém a elektrický ohrie-

vací prvok 
 
 

(51) A61K 31/00, A61K 47/00, A61K 9/00, 
 A61P 35/00, C07D 493/00 
(11) 287775 
(21) 1170-2000 
(22) 3.2.1999 
(24) 5.9.2011 
(31) 9802451.6, 9813646.8 
(32) 5.2.1998, 24.6.1998 
(33) GB, GB 
(40) 18.1.2001 
(73) NOVARTIS AG, Basel, CH; 
(72) Van Hoogevest Peter, Bubendorf, CH; 
(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 
(86) PCT/EP99/00702 
(87) WO99/39694 
(54) Farmaceutická formulácia obsahujúca epothi-

lon, infúzny roztok a použitie farmaceutickej 
formulácie 

 
 

(51) A61K 31/00, A61K 49/00, A61P 35/00, 
 C07D 487/00 
(11) 287784 
(21) 1348-2003 
(22) 4.10.2001 
(24) 5.9.2011 
(31) 2001108397 
(32) 30.3.2001 
(33) RU 
(40) 4.5.2004 
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(73) Rada-Pharma International B. V., PV, Steenbergen, NL; 
(72) Reshetnikov Andrei Valentinovich, Moscow, RU; 

Zalevsky Igor Dmitrievich, Fryazino, RU; Kemov 
Jury Viktorovich, Chernogolovka, RU; Ivanov 
Andrei Valentinovich, Moscow, RU; Karmenyan 
Artashes Vacheevich, Moscow, RU; Gradjushko 
Alexandr Tikhonovich, Moscow, RU; Laptev Vla-
dimir Petrovich, Monino, RU; Neugodova Nata-
liya Petrovna, Moscow, RU; Abakumova Olga 
Yurievna, Istra, RU; Privalov Valery Alexeevich, 
Chelyabinsk, RU; Lappa Alexandr Vladimirovich, 
Chelyabinsk, RU; Romanov Vladimir Alexandro-
vich, Khimki, RU; 

(74) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Brati-
slava, SK; 

(86) PCT/RU01/00399 
(87) WO02/078694 
(54) Fotosenzitizér a spôsob jeho prípravy 
 
 
(51) A61K 31/00, A61P 35/00 
(11) 287779 
(21) 1429-2002 
(22) 2.4.2001 
(24) 5.9.2011 
(31) 0008172.9 
(32) 5.4.2000 
(33) GB 
(40) 5.8.2003 
(73) AstraZeneca AB, Södertälje, SE; 
(72) Thurlimann Beat, St. Gallen, CH; 
(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 
(86) PCT/GB01/01500 
(87) WO01/74366 
(54) Liečivo na liečenie karcinómu prsníka obsahu-

júce fulvestrant 
 
 
(51) A61K 31/00, A61P 31/00 
(11) 287765 
(21) 1149-2002 
(22) 15.2.2001 
(24) 5.9.2011 
(31) 60/182 676, 09/595 365 
(32) 15.2.2000, 5.10.2000 
(33) US, US 
(40) 4.2.2003 
(73) RIBAPHARM Inc., Costa Mesa, CA, US; 
(72) Tam Robert, Costa Mesa, CA, US; Ramasamy Kan-

da, Costa Mesa, CA, US; Hong Zhi, Costa Mesa, 
CA, US; Lau Johnson, Costa Mesa, CA, US; 

(74) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Brati-
slava, SK; 

(86) PCT/US01/40148 
(87) WO01/60379 
(54) Použitie karboxamidínu na výrobu liečiva na 

liečenie vírusovej infekčnej hepatitídy C alebo B 
 
 
(51) A61K 35/00, A61K 38/00, A61P 35/00 
(11) 287762 
(21) 659-2002 
(22) 15.11.2000 
(24) 5.9.2011 
(31) 9927006.8, 0005701.8, 0007639.8, 
 0015496.3, 0025209.8 
 
 
 

(32) 15.11.1999, 9.3.2000, 29.3.2000, 
 23.6.2000, 13.10.2000 
(33) GB, GB, GB, GB, GB 
(40) 5.8.2003 
(73) PHARMA MAR, S. A., Madrid, ES; 
(72) Faircloth Glynn Thomas, Cambridge, MA, US; Twel-

ves Chris, Bearsden, Glasgow, GB; Paz-Ares Luis, 
Madrid, ES; 

(74) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Brati-
slava, SK; 

(86) PCT/GB00/04349 
(87) WO01/35974 
(54) Použitie aplidínu na prípravu farmaceutické-

ho prostriedku na liečenie rakoviny 
 
 
(51) A61K 39/00, C07K 16/00, C07K 14/00, 
 A61P 9/00, A61P 7/00 
(11) 287761 
(21) 1556-2002 
(22) 30.4.2001 
(24) 5.9.2011 
(31) 00109606.4 
(32) 5.5.2000 
(33) EP 
(40) 2.5.2003 
(73) Applied Research Systems ARS Holding N. V., 

Curaçao, AN; INSTITUT NATIONAL DE LA 
SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 
(INSERM), Paris Cedex, FR; 

(72) Chvatchko Yolande, Confignon, CH; Mallat Ziad, 
Herbeville, FR; Tedgui Alain, Paris, FR; 

(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK; 
(86) PCT/EP01/04843 
(87) WO01/85201 
(54) Použitie IL-18 inhibítora na výrobu lieku na 

liečenie a/alebo prevenciu aterosklerózy 
 
 
(51) A63G 21/00, E04B 1/00 
(11) 287777 
(21) 46-2008 
(22) 30.6.2008 
(24) 5.9.2011 
(40) 7.1.2010 
(73) Welding, s.r.o., Topoľčany, SK; 
(72) Kabát Vojtech, Ing., CSc., Piešťany, SK; Pašák Jo-

zef, Ing., Piešťany, SK; Baranovič Ján, Ing., Pieš-
ťany, SK; 

(74) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK; 
(54) Zariadenie na polohovanie priestorovo tvaro-

vaných profilov a spôsob polohovania s ním 
 
 
(51) B65D 51/00 
(11) 287760 
(21) 107-2007 
(22) 20.8.2007 
(24) 5.9.2011 
(40) 5.3.2009 
(73) Koyš Viktor, Ing., Spišská Nová Ves, SK; 
(72) Koyš Viktor, Ing., Spišská Nová Ves, SK; 
(54) Uzáver fóliového obalu 
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(51) B67D 1/00 
(11) 287764 
(21) 705-2003 
(22) 21.11.2001 
(24) 5.9.2011 
(31) 1016688 
(32) 23.11.2000 
(33) NL 
(40) 3.2.2004 
(73) Heineken Technical Services B.V., Amsterdam, NL; 
(72) Vlooswijk Johannes Jacobus Thomas, Linscho-

ten, NL; Reynolds Andrew John, Hilton, Hunting-
don, Cambridgeshire, GB; Seymour Darren, Hart-
ford, Huntigdon, Cambridgeshire, GB; 

(74) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Brati-
slava, SK; 

(86) PCT/NL01/00848 
(87) WO02/42197 
(54) Nápojový zásobník na uchovanie a výdaj ná-

poja, vypúšťacie zariadenie pre nápojový zá-
sobník 

 
 
(51) C01B 21/00, C01F 11/00, C05C 5/00, 
 C05C 1/00 
(11) 287778 
(21) 5036-2005 
(22) 1.11.2002 
(24) 5.9.2011 
(40) 3.11.2005 
(73) Yara International ASA, Oslo, NO; 
(72) Isaksen Jan Birger, Porsgrunn, NO; Moland Lars, 

Radal, NO; Obrestad Torstein, Ulefoss, NO; 
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK; 
(86) PCT/NO2002/000400 
(87) WO2004/039722 
(54) Spôsob výroby produktov obsahujúcich du-

sičnany z podchladených tavenín 
 
 
(51) C07D 215/00, A61K 31/00, C07D 401/00, 
 C07D 417/00, C07D 405/00, C07D 413/00, 
 C07D 317/00, C07D 211/00, A61P 13/00, 
 A61P 35/00 
(11) 287767 
(21) 389-2001 
(22) 22.9.1999 
(24) 5.9.2011 
(31) 09/162 289 
(32) 29.9.1998 
(33) US 
(40) 3.12.2001 
(73) WYETH HOLDINGS CORPORATION, Madi-

son, NJ, US; 
(72) Wissner Allan, Ardsley, NY, US; Tsou Hwei-Ru, 

New City, NY, US; Berger Dan Maarten, New 
City, NY, US; Floyd Middleton Brawner, Jr., Suf-
fern, NY, US; Hamann Philip Ross, Gernerville, 
NY, US; Zhang Nan, Eastchester, NY, US; Frost 
Philip, Morris Township, NJ, US; 

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(86) PCT/US99/22056 
(87) WO00/18740 
(54) Substituovaný derivát 3-kyanochinolínu 
 
 
 
 
 

(51) C07D 239/00, C07D 401/00, C07D 253/00, 
 C07D 487/00, C07D 471/00, C07D 285/00, 
 C07D 265/00, C07D 475/00, A61K 31/00, 
 A61P 43/00, A61P 29/00, A61P 19/00, 
 A61P 1/00, A61P 37/00, A61P 17/00, 
 A61P 11/00, A61P 3/00, A61P 9/00, A61P 35/00 
(11) 287781 
(21) 191-2003 
(22) 15.8.2001 
(24) 5.9.2011 
(31) 2000-248728, 2001-147451 
(32) 18.8.2000, 17.5.2001 
(33) JP, JP 
(40) 1.7.2003 
(73) AJINOMOTO CO., INC., Chuo-ku, Tokyo, JP; 
(72) Makino Shingo, Kawasaki-Shi, Kanagawa, JP; 

Okuzumi Tatsuya, Kawasaki-Shi, Kanagawa, JP; 
Yoshimura Toshihiko, Kawasaki-Shi, Kanagawa, 
JP; Satake Yuko, Kawasaki-Shi, Kanagawa, JP; 
Suzuki Nobuyasu, Kawasaki-Shi, Kanagawa, JP; 
Izawa Hiroyuki, Kawasaki-Shi, Kanagawa, JP; Sa-
gi Kazuyuki, Kawasaki-Shi, Kanagawa, JP; Chiba 
Akira, Kawasaki-Shi, Kanagawa, JP; Nakanishi Eiji, 
Kawasaki-Shi, Kanagawa, JP; Murata Masahiro, Ka-
wasaki-Shi, Kanagawa, JP; Tsuji Takashi, Kawa-
saki-Shi, Kanagawa, JP; 

(74) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
(86) PCT/JP01/07039 
(87) WO02/16329 
(54) Fenylalanínové deriváty, farmaceutický prí-

pravok s ich obsahom a ich použitie 
 

 

(51) C07D 261/00, C07D 413/00, C07C 251/00, 
 C07C 319/00, C07C 249/00, C07C 317/00, 
 C07C 323/00 
(11) 287758 
(21) 50028-2009 
(22) 4.5.1999 
(24) 5.9.2011 
(31) 19820722.0, 19852095.6 
(32) 11.5.1998, 12.11.1998 
(33) DE, DE 
(40) 11.6.2001 
(73) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigsha-

fen, DE; 
(72) Rheinheimer Joachim, Ludwigshafen, DE; Von 

Deyn Wolfgang, Neustadt, DE; Gebhardt Joachim, 
Wachenheim, DE; Rack Michael, Heidelberg, DE; 
Lochtman Rene, Mannheim, DE; Götz Norbert, 
Worms, DE; Keil Michael, Freinsheim, DE; Wit-
schel Matthias, Ludwigshafen, DE; Hagen Helmut, 
Frankenthal, DE; Misslitz Ulf, Neustadt, DE; Bau-
mann Ernst, Dudenhofen, DE; 

(74) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK; 
(86) PCT/EP99/03006 
(87) WO99/58509 
(54) Oxímy a ich použitie na prípravu izoxazolin-3-

-yl-acylbenzénov 
 

 

(51) C07D 307/00 
(11) 287770 
(21) 727-2003 
(22) 10.12.2001 
(24) 5.9.2011 
(31) 00/16069 
(32) 11.12.2000 
(33) FR 
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(40) 4.11.2003 
(73) Sanofi - Aventis, Paris, FR; 
(72) Biard Michel, Sisteron, FR; 
(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 
(86) PCT/FR01/03900 
(87) WO02/48078 
(54) Spôsob prípravy 2-butyl-3-{4-[3-(dibutylamino)-

propoxy]benzoyl}-5-nitrobenzofurán hydrchloridu 
 
 
(51) C07D 403/00, C07D 401/00, C07D 233/00, 
 A61K 31/00, A61P 35/00, A61P 11/00, 
 A61P 19/00, A61P 29/00 
(11) 287766 
(21) 1096-2003 
(22) 13.3.2002 
(24) 5.9.2011 
(31) 0100902-6 
(32) 15.3.2001 
(33) SE 
(40) 2.3.2004 
(73) ASTRAZENECA AB, Södertälje, SE; 
(72) Eriksson Anders, Lund, SE; Lepistö Matti, Lund, 

SE; Lundkvist Michael, Lund, SE; Munck af Rosen-
schöld Magnus, Lund, SE; Zlatoidsky Pavol, Lund, 
SE; 

(74) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK; 
(86) PCT/SE02/00472 
(87) WO02/074767 
(54) Metaloproteinázové inhibítory 
 
 
(51) C07D 471/00, A61P 11/00, A61K 31/00 
(11) 287774 
(21) 509-2003 
(22) 25.10.2001 
(24) 5.9.2011 
(31) 100 53 275.6, 60/244 342 
(32) 27.10.2000, 30.10.2000 
(33) DE, US 
(40) 3.8.2004 
(73) Biotie Therapies GmbH, Radebeul, DE; 
(72) Höfgen Norbert, Ottendorf - Okrilla, DE; Egerland 

Ute, Radebeul, DE; Kronbach Thomas, Radebeul, 
DE; Marx Degenhard, Radolfzell, DE; Szelenyi Ste-
fan, Schwaig, DE; Kuss Hildegard, Dresden, DE; 
Polymeropoulos Emmanuel, Frankfurt am Main, 
DE; 

(74) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
(86) PCT/EP01/12376 
(87) WO02/34747 
(54) 7-Azaindoly, ich použitie ako inhibítorov fos-

fodiesterázy 4 a spôsob ich výroby 
 
 
(51) C07H 17/00, A61K 31/00, A61P 43/00, 
 A61P 3/00, A61P 9/00, A61P 19/00, A61P 7/00 
(11) 287786 
(21) 809-2003 
(22) 25.12.2001 
(24) 5.9.2011 
(31) 2000-403534 
(32) 28.12.2000 
(33) JP 
(40) 8.1.2004 
 
 
 

(73) KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD., Naga-
no, JP; 

(72) Fujikura Hideki, Nagano, JP; Fushimi Nobuhiko, 
Nagano, JP; Nishimura Toshihiro, Nagano, JP; Na-
kabayashi Takeshi, Nagano, JP; Isaji Masayuki, 
Nagano, JP; 

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(86) PCT/JP01/11348 
(87) WO02/053573 
(54) Glukopyranosyloxypyrazolový derivát, farma-

ceutická kompozícia alebo kombinácia s jeho 
obsahom a ich použitie 

 
 
(51) C07K 14/00, A61K 31/00, A61P 27/00 
(11) 287787 
(21) 890-2003 
(22) 15.12.2000 
(24) 5.9.2011 
(40) 2.12.2003 
(73) SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE 

RIUNITE S.p.A., ROME, IT; 
(72) Calvani Menotti, Rome, IT; 
(74) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Brati-

slava, SK; 
(86) PCT/IT00/00520 
(87) WO02/48190 
(54) Použitie L-karnitínu ako stabilizačného činid-

la proteínov 
 
 
(51) C07K 16/00, A61K 31/00, A61K 39/00, 
 C12N 1/00, C12N 15/00, C12N 5/00, 
 A61P 35/00, A61P 37/00, A61P 43/00 
(11) 287783 
(21) 1216-2003 
(22) 8.4.2002 
(24) 5.9.2011 
(31) 84/2001 
(32) 6.4.2001 
(33) CU 
(40) 4.5.2004 
(73) CENTRO DE INMUNOLOGIA MOLECULAR, 

Ciudad Habana, CU; 
(72) Fernández Molina Luis Enrique, Ciudad de la 

Habana, CU; Vázquez López Ana Maria, Ciudad 
de la Habana, CU; Pérez Rodriguez Rolando, Ciu-
dad de la Habana, CU; Pérez González Alexis, 
Ciudad de la Habana, CU; Carr Pérez Adriana, 
Ciudad de la Habana, CU; Díaz Rodríguez Yil-
dian, Ciudad de la Habana, CU; Alfonso Fernán-
dez Mauro A., Ciudad de la Habana, CU; 

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(86) PCT/CU02/00002 
(87) WO02/081661 
(54) Imunoterapeutická kombinácia na imunotera-

piu nádorov, ktoré nadmerne exprimujú gan- 
g-liozidy, a jej použitie 

 
 
(51) C09D 5/00 
(11) 287780 
(21) 1143-2002 
(22) 8.2.2001 
(24) 5.9.2011 
(31) 0002844.9 
(32) 8.2.2000 
(33) GB 
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(40) 9.1.2003 
(73) INTERNATIONAL COATINGS LIMITED, Lon-

don, GB; 
(72) Care Martyn Paul, Tyne & Wear, GB; Tinmouth 

Paul John, Tyne & Wear, GB; Park Jae-Kyn, Seong 
Buk Gu, Seoul City, KR; 

(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK; 
(86) PCT/GB01/00502 
(87) WO01/59017 
(54) Práškové zmesi na poťahovanie a spôsob vy-

tvorenia povlaku 
 
 
(51) C12N 15/00, A61K 48/00 
(11) 287759 
(21) 1187-2002 
(22) 9.2.2001 
(24) 5.9.2011 
(31) RM2000A000077 
(32) 17.2.2000 
(33) IT 
(40) 6.11.2002 
(73) SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE 

RIUNITE S.P.A., Roma, IT; 
(72) Pisano Claudio, Rome, IT; 
(74) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Brati-

slava, SK; 
(86) PCT/IT01/00057 
(87) WO01/61025 
(54) Spôsob zvýšenia génovej expresie v transfekto-

vaných bunkách s použitím acetyl L-karnitínu 
 
 
(51) F28D 21/00, F28F 9/00, F23G 5/00, F24B 1/00 
(11) 287769 
(21) 35-2006 
(22) 22.2.2006 
(24) 5.9.2011 
(40) 6.9.2007 
(73) Porezaná Mária, MVDr., Kapušany, SK; 
(72) Porezaná Mária, MVDr., Kapušany, SK; 
(74) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 
(54) Teplovodný výmenník tepla 
 
 
(51) G01L 3/00 
(11) 287763 
(21) 138-2007 
(22) 8.11.2007 
(24) 5.9.2011 
(40) 5.6.2009 
(73) Bajla Jozef, prof. Ing., PhD., Nitra, SK; Vargic 

Marián, Ing., Nitra, SK; Držík Milan, Mgr., CSc., 
Bratislava, SK; 

(72) Bajla Jozef, prof. Ing., PhD., Nitra, SK; Vargic 
Marián, Ing., Nitra, SK; Držík Milan, Mgr., CSc., 
Bratislava, SK; 

(54) Spôsob optického merania krútiaceho momen-
tu alebo uhla skrútenia otáčajúcich sa hriade-
ľov a zariadenie na tento spôsob merania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(51) G01N 27/00, G01R 27/00 
(11) 287771 
(21) 2-2008 
(22) 11.1.2008 
(24) 5.9.2011 
(40) 6.8.2009 
(73) AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL generála Mi-

lana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš, SK; 
(72) Malý Petr, doc. Ing., CSc., Liptovská Sielnica, SK; 
(54) Kapacitný snímač s trojnásobným kapacitorom 
 

 

(51) G01N 33/00 
(11) 287768 
(21) 1858-2002 
(22) 13.6.2001 
(24) 5.9.2011 
(31) 00114650.5, 00127892.8, 01102732.3 
(32) 7.7.2000, 20.12.2000, 7.2.2001 
(33) EP, EP, EP 
(40) 2.5.2003 
(73) Laboratoires Serono SA, Coinsins, Vaud, CH; 
(72) Soto Jara Claudio, Laconnex, CH; Saborio Gab-

riella, Ferney-Voltaire, FR; 
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK; 
(86) PCT/GB01/02584 
(87) WO02/04954 
(54) Spôsob diagnostiky alebo detekcie konformač-

ného ochorenia, testovanie markera konformač-
ného ochorenia, diagnostický kit a zariadenie 
na vykonávanie tohto spôsobu 

 

 

(51) H01R 4/00, H01R 43/00, H01R 13/00, 
 H01R 9/00, H01R 24/00 
(11) 287773 
(21) 195-2003 
(22) 26.7.2001 
(24) 5.9.2011 
(31) 100 40 733.1, 100 51 097.3 
(32) 17.8.2000, 14.10.2000 
(33) DE, DE 
(40) 7.7.2004 
(73) KRONE GmbH, Berlin, DE; 
(72) Mössner Frank, Berlin, DE; Nad Ferenc, Berlin, 

DE; Gwiazdowski Michael, Berlin, DE; 
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(86) PCT/EP01/08651 
(87) WO02/15339 
(54) Elektrický konektor, riadiaci diel, spôsob zos-

tavenia elektrického konektora a nástroj na 
toto zostavenie 

 

 

(51) H02B 1/00 
(11) 287772 
(21) 192-2002 
(22) 5.8.2000 
(24) 5.9.2011 
(31) 199 38 423.1 
(32) 13.8.1999 
(33) DE 
(40) 6.11.2002 
(73) ABB Patent GmbH, Mannheim, DE; 
(72) Pfeifer Theo, Kappelrodeck, DE; Armbruster Man-

fred, Achern, DE; 
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(86) PCT/EP00/07617 
(87) WO01/13483 
(54) Inštalačný rozvádzač 
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(51) H02P 1/00 
(11) 287788 
(21) 62-2003 
(22) 5.7.2001 
(24) 5.9.2011 
(31) PI 0003448-7 
(32) 25.7.2000 
(33) BR 
(40) 3.6.2003 
(73) EMPRESA BRASILEIRA DE COMPRESSORES 

S.A. - EMBRACO, Joinville, SC, BR; 
(72) Schwarz Marcos Guilherme, Joinville, SC, BR; 
(74) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Brati-

slava, SK; 
(86) PCT/BR01/00085 
(87) WO02/09264 
(54) Elektronický obvod na rozbeh jednofázového 

indukčného motora 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(51)   (11) (51)   (11) (51)   (11) (51)  (11)
 
A23C  9/00 287782 
A23L  1/00 287776 
A24F 47/00 287785 
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A61K 31/00 287784 
A61K 31/00 287779 
A61K 31/00 287765 
A61K 35/00 287762 

A61K 39/00 287761 
A63G 21/00 287777 
B65D 51/00 287760 
B67D  1/00 287764 
C01B 21/00 287778 
C07D 215/00 287767 
C07D 239/00 287781 
C07D 261/00 287758 

C07D 307/00 287770 
C07D 403/00 287766 
C07D 471/00 287774 
C07H 17/00 287786 
C07K 14/00 287787 
C07K 16/00 287783 
C09D  5/00 287780 
C12N 15/00 287759 

F28D 21/00 287769 
G01L  3/00 287763 
G01N 27/00 287771 
G01N 33/00 287768 
H01R  4/00 287773 
H02B  1/00 287772 
H02P  1/00 287788 
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FB9A Zastavené konania o patentových prihláškach 
 
 
(21) 
 
      28-2008 
50016-2008 
 
 
 
 
 
 

FC9A Zamietnuté patentové prihlášky 
 
 
(21) 
 
316-99 
 397-2002 
 654-2002 
 443-2003 
  91-2004 
 201-2004 
 
 
 
 
 
 

GB9A Prevody a prechody práv na patentové prihlášky 
 
 

(21) 5038-2007 
(71) MineWolf Systems AG, Pfäffikon SZ, CH; 
 Predchádzajúci prihlasovateľ: 

AHWI Maschinenbau GmbH, Herdwangen, DE; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 18.4.2011 
 Dátum zápisu do registra: 7.7.2011 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PC4A Prevody a prechody práv na patenty 
 
 

(11) 286183 
(21) 306-2000 
(73) ISOVOLTAIC GmbH, Lebring, AT; Fraunhofer-

Gesellschaft zur Förderung der angewandten For-
schung e.v., München, DE; 

 Predchádzajúci majiteľ: 
ISOVOLTA AG, Wiener Neudorf, AT; Fraunho-
fer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten 
Forschung e.v., München, DE; 

 Dátum uzavretia zmluvy: 20.8.2010 
 Dátum zápisu do registra: 13.7.2011 
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MK4A Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti 
 
 
(11)     Dátum zániku (11)     Dátum zániku (11)     Dátum zániku (11)     Dátum zániku 
 
278563 23.07.2011 
279265 30.07.2011 
279326 15.07.2011 

279389 15.07.2011 
279544 01.07.2011 
 

279567 08.07.2011 
279907 12.07.2011 
 

281490 01.07.2011 
283185 30.07.2011 
 

 
 
 
 

MM4A Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 
 
 
 Oznámenie o zániku patentu č. 285 946 pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov zverejnené vo Vestníku ÚPV SR  
č. 6/2010 pod kódom MM4A (str. 21) je neplatné. Patent č. 285 946 je platný. 
 
 

(11)     Dátum zániku (11)     Dátum zániku (11)     Dátum zániku (11)     Dátum zániku 
 
277892 13.12.2010 
278042 29.12.2010 
278612 13.12.2010 
279953 23.12.2010 
280557 27.12.2010 
282137 02.12.2010 
282223 30.12.2010 
282283 08.12.2010 
282300 01.12.2010 
282615 22.12.2010 
282620 14.12.2010 

283209 11.12.2010 
283211 09.12.2010 
283322 10.12.2010 
283398 22.12.2010 
283494 19.12.2010 
283706 06.12.2010 
284090 13.12.2010 
284239 06.12.2010 
284246 14.12.2010 
284284 10.12.2010 
284411 28.12.2010 

284578 17.12.2010 
284687 04.12.2010 
284838 11.12.2010 
285239 08.12.2010 
285584 21.12.2010 
285867 11.12.2010 
285898 29.12.2010 
285921 03.12.2010 
285992 03.12.2010 
286478 10.12.2010 
286584 10.12.2010 

286618 14.12.2010 
286819 07.12.2010 
287007 20.12.2010 
287019 23.12.2010 
287036 06.12.2010 
287442 22.07.2010 
287448 03.08.2010 
287462 12.08.2010 

 
 
 
 

QB4A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na patenty 
 
 

(11) 279946 
(21) 15-94 
(73) AVENTIS PHARMA S. A., Antony Cédex, FR; 
 Nadobúdateľ: 

May & Baker Ltd., West Malling, Kent, GB; 
 Druh licencie: Zmluvná výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.1.2007 
 Dátum zápisu do registra: 11.7.2011 
 
 

(11) 279946 
(21) 15-94 
(73) AVENTIS PHARMA S. A., Antony Cédex, FR; 
 Nadobúdateľ: 

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o., Bratislava, SK; 
 Druh licencie: Zmluvná nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.4.2010 
 Dátum zápisu do registra: 11.7.2011 
 
 
(11) 280520 
(21) 6-97 
(73) AVENTIS PHARMA S. A., Antony Cédex, FR; 
 Nadobúdateľ: 

May & Baker Ltd., West Malling, Kent, GB; 
 Druh licencie: Zmluvná výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.1.2007 
 Dátum zápisu do registra: 11.7.2011 
 
 

(11) 280520 
(21) 6-97 
(73) AVENTIS PHARMA S. A., Antony Cédex, FR; 
 Nadobúdateľ: 

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o., Bratislava, SK; 
 Druh licencie: Zmluvná nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.4.2010 
 Dátum zápisu do registra: 11.7.2011 
 
 

(11) 280624 
(21) 435-95 
(73) AVENTIS PHARMA S. A., Antony Cédex, FR; 
 Nadobúdateľ: 

May & Baker Ltd., West Malling, Kent, GB; 
 Druh licencie: Zmluvná výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.1.2007 
 Dátum zápisu do registra: 11.7.2011 
 
 

(11) 280624 
(21) 435-95 
(73) AVENTIS PHARMA S. A., Antony Cédex, FR; 
 Nadobúdateľ: 

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o., Bratislava, SK; 
 Druh licencie: Zmluvná nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.4.2010 
 Dátum zápisu do registra: 11.7.2011 
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(11) 281297 
(21) 1085-94 
(73) AVENTIS PHARMA S. A., Antony Cédex, FR; 
 Nadobúdateľ: 

May & Baker Ltd., West Malling, Kent, GB; 
 Druh licencie: Zmluvná výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.1.2007 
 Dátum zápisu do registra: 11.7.2011 
 
 
(11) 281297 
(21) 1085-94 
(73) AVENTIS PHARMA S. A., Antony Cédex, FR; 
 Nadobúdateľ: 

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o., Bratislava, SK; 
 Druh licencie: Zmluvná nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.4.2010 
 Dátum zápisu do registra: 11.7.2011 
 
 
(11) 281542 
(21) 1163-95 
(73) AVENTIS PHARMA S. A., Antony Cédex, FR; 
 Nadobúdateľ: 

May & Baker Ltd., West Malling, Kent, GB; 
 Druh licencie: Zmluvná výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.1.2007 
 Dátum zápisu do registra: 11.7.2011 
 
 
(11) 281542 
(21) 1163-95 
(73) AVENTIS PHARMA S. A., Antony Cédex, FR; 
 Nadobúdateľ: 

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o., Bratislava, SK; 
 Druh licencie: Zmluvná nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.4.2010 
 Dátum zápisu do registra: 11.7.2011 
 
 
(11) 281558 
(21) 725-95 
(73) AVENTIS PHARMA S. A., Antony Cédex, FR; 
 Nadobúdateľ: 

May & Baker Ltd., West Malling, Kent, GB; 
 Druh licencie: Zmluvná výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.1.2007 
 Dátum zápisu do registra: 8.7.2011 
 
 
(11) 281558 
(21) 725-95 
(73) AVENTIS PHARMA S. A., Antony Cédex, FR; 
 Nadobúdateľ: 

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o., Bratislava, SK; 
 Druh licencie: Zmluvná nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.4.2010 
 Dátum zápisu do registra: 8.7.2011 
 
 
 
 
 

(11) 282162 
(21) 507-93 
(73) AVENTIS PHARMA S. A., Antony Cédex, FR; 
 Nadobúdateľ: 

May & Baker Ltd., West Malling, Kent, GB; 
 Druh licencie: Zmluvná výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.1.2007 
 Dátum zápisu do registra: 11.7.2011 
 
 
(11) 282162 
(21) 507-93 
(73) AVENTIS PHARMA S. A., Antony Cédex, FR; 
 Nadobúdateľ: 

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o., Bratislava, SK; 
 Druh licencie: Zmluvná nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.4.2010 
 Dátum zápisu do registra: 11.7.2011 
 
 
(11) 282842 
(21) 1414-2000 
(73) AVENTIS PHARMA S. A., Antony Cédex, FR; 
 Nadobúdateľ: 

May & Baker Ltd., West Malling, Kent, GB; 
 Druh licencie: Zmluvná výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.1.2007 
 Dátum zápisu do registra: 11.7.2011 
 
 
(11) 282842 
(21) 1414-2000 
(73) AVENTIS PHARMA S. A., Antony Cédex, FR; 
 Nadobúdateľ: 

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o., Bratislava, SK; 
 Druh licencie: Zmluvná nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.4.2010 
 Dátum zápisu do registra: 11.7.2011 
 
 
(11) 282867 
(21) 595-95 
(73) AVENTIS PHARMA S. A., Antony Cédex, FR; 
 Nadobúdateľ: 

May & Baker Ltd., West Malling, Kent, GB; 
 Druh licencie: Zmluvná výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.1.2007 
 Dátum zápisu do registra: 11.7.2011 
 
 
(11) 282867 
(21) 595-95 
(73) AVENTIS PHARMA S. A., Antony Cédex, FR; 
 Nadobúdateľ: 

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o., Bratislava, SK; 
 Druh licencie: Zmluvná nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.4.2010 
 Dátum zápisu do registra: 11.7.2011 
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HA9A Doplnenie pôvodcu (-ov) 
 
 

(21) 95-2009 
(72) Ferdinandy Milan, RNDr., Košice, SK; Dusza Ján, 

prof. RNDr., DrSc., Malá Ida, SK; Lofaj František, 
RNDr., DrSc., Košice, SK; Kottfer Daniel, Ing., PhD., 
Košice, SK; Hegedűsová Lucia, Ing., PhD., Vala-
liky, SK; 

 Vestník č. 7/2011 - BA9A, str. 11 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TC4A Zmeny mien 
 
 

(11) 284834 
(21) 888-97 
(73) Sunovion Pharmaceuticals, Inc., Marlborough, US; 
 Dátum zápisu do registra: 2.8.2011 
 
 
(11) 286183 
(21) 306-2000 
(73) Isovoltaic AG, Lebring, AT; 
 Dátum zápisu do registra: 19.7.2011 
 

(11) 286275 
(21) 1563-2002 
(73) Constantia Teich GmbH, Weinburg, AT; 
 Dátum zápisu do registra: 13.7.2011 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TE4A Zmeny adries 
 
 

(11) 287106 
(21) 98-2007 
(73) Bellér Imrich, Ing., CSc., Otrhánky, SK; 
 Dátum zápisu do registra: 27.7.2011 
 
 
 
 
 

(11) 287395 
(21) 481-2003 
(73) TRUSEAL TECHNOLOGIES, Solon, OH, US; 
 Dátum zápisu do registra: 14.7.2011 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

 
 
T1 Preklad patentových nárokov európskej patento-

vej prihlášky 
 
T2 Opravený preklad patentových nárokov európskej 

patentovej prihlášky 
 
 
 

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

 

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

 
 
(11) Číslo dokumentu 
(21) Číslo prihlášky 
(24) Dátum nadobudnutia účinkov európskeho patentu 
(31) Číslo prioritnej prihlášky 
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority 
(45) Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu 

alebo zmeneného patentového spisu 
(46) Dátum sprístupnenia prekladu patentových nárokov 
(48) Dátum sprístupnenia opraveného prekladu paten-

tových nárokov alebo patentového spisu 
(51) Medzinárodné patentové triedenie 
(54) Názov 
 
 

(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej pri-
hlášky 

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

PCT 
(96) Číslo a dátum podania európskej patentovej pri-

hlášky 
(97) Číslo a dátum zverejnenia európskej patentovej 

prihlášky alebo vydania európskeho patentového 
spisu 

 
Poznámka: 
Symboly medzinárodného patentového triedenia uvedené v tomto vestníku zodpovedajú vydaniu 2011.01 Medzinárodného patentového triedenia  
s platnosťou od 1. januára 2011. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2011 uvádzané iba symboly 
hlavných skupín MPT 2011.01. V databázach úradu, vo webregistroch na internete a v ostatných výstupoch úradu budú zverejňované údaje týkajúce 
sa patentov a úžitkových vzorov vrátane ich prihlášok so symbolmi úplnej verzie MPT 2011.01. 
 
 
 
 

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

 
BA9A Sprístupnené preklady a opravené preklady patentových nárokov európskych patentových prihlášok 
SC4A Sprístupnené preklady a opravené preklady európskych patentových spisov 
SC4A Sprístupnené preklady zmenených európskych patentových spisov 
FA9A Zastavené konania o európskych patentových prihláškach z dôvodu späťvzatia 
GA9A Zmeny európskych patentových prihlášok na národné prihlášky 
MA4A Zaniknuté európske patenty vzdaním sa patentu 
MC4A Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EÚ 
MC4A Zrušené európske patenty 
MG4A Čiastočne zrušené európske patenty 
MK4A Zaniknuté európske patenty uplynutím doby platnosti 
MM4A Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 
PC9A Prevody a prechody práv na európske patentové prihlášky 
PC4A Prevody a prechody práv na európske patenty 
PD9A Zmeny dispozičných práv na európske patentové prihlášky (zálohy) 
PD4A Zmeny dispozičných práv na európske patenty (zálohy) 
PD9A Zmeny dispozičných práv na európske patentové prihlášky (ukončenie zálohov) 
PD4A Zmeny dispozičných práv na európske patenty (ukončenie zálohov) 
QA9A Ponuky licencií na európske patentové prihlášky 
QA4A Ponuky licencií na európske patenty 
QB9A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na európske patentové prihlášky 
QB4A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na európske patenty 
QC9A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na európske patentové prihlášky 
QC4A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na európske patenty 
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Opravy a zmeny 
 
 
 
 
Opravy v európskych patentových prihláškach 
 
HA9A Doplnenie pôvodcu (-ov) 
HB9A Opravy mien 
HC9A Zmeny mien 
HD9A Opravy adries 
HE9A Zmeny adries 
HF9A Opravy dátumov 
HG9A Opravy zatriedenia podľa MPT 
HH9A Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
HK9A Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
 
 
 
 
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 
TK4A Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
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BA9A Sprístupnené preklady patentových nárokov 
 európskych patentových prihlášok 
 
 
(11) (51) 
 
2149638 E01B  7/00 
 
 
 

(51) E01B 7/00 
(11) 2149638 
(96) 09466010.7, 17.7.2009 
(97) 2149638, 3.2.2010 
(31) 20080467 
(32) 31.7.2008 
(33) CZ 
(71) DT-Výhybkárna a strojírna, a. s., Prostějov, CZ; 
(72) Brácha Martin, Smržice, CZ; Vojáček Tomás, Vra-

novice, CZ; Šimek Dušan, Určice, CZ; 
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
(54) Bloková električková koľajová polvýmena 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(51)   (11) 
 
E01B  7/00 2149638 
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SC4A Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
9475 A61B  1/00 
9476 A61F  9/00 
9477 A61F  2/00 
9478 A61K 31/00 
9479 A61K 31/00 
9480 C07D 405/00 
9481 B65D 85/00 
9482 B29B 11/00 
9483 C07D 519/00 
9484 F42B 33/00 
9485 C07K 16/00 
9486 A61K 31/00 
9487 G01N 33/00 
9488 E05F 15/00 
9489 F21V 14/00 
9490 C09D 11/00 
9491 C12N  5/00 
9492 A61K 38/00 
9493 F16L 13/00 
9494 B32B 29/00 
9495 E02F  3/00 
9496 B60P  7/00 
9497 C07C 219/00 
9498 C07C 217/00 
9499 A61L 27/00 
9500 C07D 401/00 
9501 C07D 311/00 
9502 A61K 31/00 
9503 D21F  1/00 
9504 B02C 18/00 
9505 A61K 39/00 
9506 A61K 39/00 
9507 A61K 31/00 
9508 A61K  9/00 
9509 A61K 51/00 
9510 B32B  7/00 
9511 C22C  1/00 
9512 A61K  9/00 
9513 A61K 39/00 
9514 A61K 35/00 
9515 C07D 215/00 
9516 H01J  5/00 
9517 A61K 38/00 
9518 H01R  9/00 
9519 C21D  8/00 
9520 A61K 47/00 
9521 A61F  2/00 
9522 C07D 403/00 
9523 C07D 487/00 
9524 A61K 31/00 
9525 H04B  1/00 
9526 H04N  7/00 
9527 B24B 23/00 
9528 A61K 31/00 
9529 C07F  9/00 
9530 B27N  1/00 
9531 C07D 263/00 
9532 A61M  5/00 
9533 F17C  5/00 
9534 C08K  3/00 

9535 F28D 19/00 
9536 A61K 31/00 
9537 A61K  9/00 
9538 E04B  9/00 
9539 C12N  5/00 
9540 C12N 15/00 
9541 G09F  1/00 
9542 F24D  3/00 
9543 G01R 15/00 
9544 G11B  7/00 
9545 F21V  7/00 
9546 A61K 31/00 
9547 H01L 25/00 
9548 C08G 18/00 
9549 H01M  8/00 
9550 E04H 17/00 
9551 A61K 31/00 
9552 E03F  1/00 
9553 A61K 39/00 
9554 C07J  1/00 
9555 B65D 43/00 
9556 C05C  3/00 
9557 C07D 277/00 
9558 C08L 25/00 
9559 B32B  3/00 
9560 B21D 39/00 
9561 A61N  1/00 
9562 B62D  3/00 
9563 E04F 13/00 
9564 E03F  5/00 
9565 C04B 41/00 
9566 B21D  5/00 
9567 B65D 88/00 
9568 F16B 21/00 
9569 B60R 11/00 
9570 B01D 53/00 
9571 B21B 27/00 
9572 A61M 15/00 
9573 A61P  9/00 
9574 A01M  7/00 
9575 A01C  5/00 
9576 H04N  7/00 
9577 B60R 21/00 
9578 D01F  8/00 
9579 H04N  7/00 
9580 B23K 26/00 
9581 B60R 16/00 
9582 C03B  9/00 
9583 A01N 45/00 
9584 A61K 31/00 
9585 C07D 215/00 
9586 C07D 519/00 
9587 A61L  2/00 
9588 F24F  5/00 
9589 A61F  2/00 
9590 C07D 487/00 
9591 C12N 15/00 
9592 C08F  2/00 
9593 A01N 43/00 
9594 A61K 47/00 

9595 A61K 47/00 
9596 C12N 15/00 
9597 B29C 41/00 
9598 B01D 46/00 
9599 C12N  5/00 
9600 C07D 253/00 
9601 C12N  5/00 
9602 A61K 31/00 
9603 A61K 39/00 
9604 B23D 77/00 
9605 A47J 37/00 
9606 B65D 25/00 
9607 D04H  1/00 
9608 B03C  1/00 
9609 C07D 413/00 
9610 C07D 231/00 
9611 A61K  9/00 
9612 F16M 13/00 
9613 C09K  5/00 
9614 C07K  7/00 
9615 B65D 43/00 
9616 E04B  5/00 
9617 G08G  1/00 
9618 A24F 25/00 
9619 C07D 401/00 
9620 C21C  5/00 
9621 A61K 35/00 
9622 C07D 403/00 
9623 B29C 49/00 
9624 B65D 81/00 
9625 C07K 16/00 
9626 A61K 38/00 
9627 G21C  7/00 
9628 B21C 37/00 
9629 B25J 19/00 
9630 C07D 471/00 
9631 C07K 16/00 
9632 C07J 41/00 
9633 C12Q  1/00 
9634 F16B 23/00 
9635 C09D 175/00 
9636 A24B 13/00 
9637 C07D 207/00 
9638 B65D 85/00 
9639 B62D 25/00 
9640 B21B 15/00 
9641 B29C 70/00 
9642 A61K 31/00 
9643 A61K 39/00 
9644 A61K 31/00 
9645 F04D 29/00 
9646 E04D  3/00 
9647 G11B 20/00 
9648 B32B 27/00 
9649 F16B 13/00 
9650 B32B  1/00 
9651 G21F  9/00 
9652 E02F  3/00 
9653 A41F  1/00 
9654 A61F  2/00 

9655 E01B  7/00 
9656 C12P  7/00 
9657 A61K 31/00 
9658 C07D 409/00 
9659 C07D 213/00 
9660 C07D 405/00 
9661 C07D 401/00 
9662 C07D 205/00 
9663 C12N 15/00 
9664 A23G  1/00 
9665 F41A 19/00 
9666 E02D 29/00 
9667 H05H  1/00 
9668 B29C 51/00 
9669 B41M  5/00 
9670 B65D 75/00 
9671 C07D 211/00 
9672 C03B  3/00 
9673 E04H 17/00 
9674 B60N  2/00 
9675 A61M  5/00 
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(51) A01C 5/00, A01C 7/00 
(11) E 9575 
(96) 09009954.0, 1.8.2009 
(97) 2151154, 29.6.2011 
(24) 29.6.2011 
(31) 102008037135 
(32) 8.8.2008 
(33) DE 
(73) Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG, 

Hasbergen, DE; 
(72) Feldhaus Werner, Dötlingen, DE; Goretzko Ro-

bert, Bremen, DE; Pokriefke Michael, Hude, DE; 
Steen Rüdiger, Hude, DE; Tiessen Reimer Uwe, 
Oldenburg, DE; 

(74) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 
(54) Disková výsevná pätka 
 
 
(51) A01M 7/00 
(11) E 9574 
(96) 08002894.7, 15.2.2008 
(97) 1961300, 30.3.2011 
(24) 30.3.2011 
(31) 102007008787 
(32) 22.2.2007 
(33) DE 
(73) Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG, 

Hasbergen, DE; 
(72) Ehlen Volker, Hasbergen, DE; Marquering Johan-

nes, Dr., Hilter, DE; 
(74) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 
(54) Poľný postrekovač 
 
 
(51) A01N 43/00 
(11) E 9593 
(96) 04728332.0, 20.4.2004 
(97) 1622452, 16.3.2011 
(24) 16.3.2011 
(31) 10319590 
(32) 2.5.2003 
(33) DE 
(73) MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LIMITED, 

Beer Sheva, IL; 
(72) KRAUS Anton, Leichlingen, DE; ISHIKAWA 

Koichi, Oyama-shi, Tochigi, JP; Andersch Wolf-
ram, Bergisch Gladbach, DE; 

(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 
SK; 

(86) PCT/EP2004/004167 
(87) WO 2004/095930 
(54) Kombinácia účinnej látky na báze trifluórbu-

tenylov prejavujúca nematocídne a insekticíd-
ne vlastnosti 

 
 
(51) A01N 45/00, A01N 47/00, A01N 43/00, 
 A01N 37/00, A01P 3/00 
(11) E 9583 
(96) 05798443.7, 6.10.2005 
(97) 1802198, 30.3.2011 
(24) 30.3.2011 
(31) 0422401 
(32) 8.10.2004 
(33) GB 
(73) Syngenta Participations AG, Basel, CH; 
 
 

(72) WALTER Harald, Basel, CH; CORSI Camilla, 
Basel, CH; EHRENFREUND Josef, Basel, CH; 
LAMBERTH Clemens, Basel, CH; TOBLER 
Hans, Basel, CH; 

(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 
(86) PCT/EP2005/010755 
(87) WO 2006/037632 
(54) Synergické fungicídne kompozície 
 
 
(51) A23G 1/00 
(11) E 9664 
(96) 09163778.5, 25.6.2009 
(97) 2138047, 13.4.2011 
(24) 13.4.2011 
(31) 08159262 
(32) 27.6.2008 
(33) EP 
(73) Barry Callebaut AG, Zurich, CH; 
(72) Bernaert Herwig, Lebbeke-Wieze, BE; Camu Ni-

cholas, Lebbeke-Wieze, BE; Lohmüller Tobias, 
Lebbeke-Wieze, BE; 

(74) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava, SK; 
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(73) Tower IPCO Company Limited, Dublin, IE; 
 Predchádzajúci majiteľ: 

Tru Woods Limited, Causeway Bay, Hong Kong, 
CN; 

 Dátum uzavretia zmluvy: 9.5.2011 
 Dátum zápisu do registra: 7.7.2011 
 
 
(11) E 5688 
(97) 1811103, 25.2.2009 
(73) Tower IPCO Company Limited, Dublin, IE; 
 Predchádzajúci majiteľ: 

Tru Woods Limited, Causeway Bay, Hong Kong, CN; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 9.5.2011 
 Dátum zápisu do registra: 7.7.2011 
 
 
 

(11) E 7016 
(97) 1847259, 25.11.2009 
(73) Acino Pharma AG, Liesberg, CH; 
 Predchádzajúci majiteľ: 

RIEMSER Specialty Production GmbH, Laupheim, 
DE; RIEMSER Arzneimittel AG, Greifswald - Insel 
Riems, DE; 

 Dátum uzavretia zmluvy: 23.5.2011 
 Dátum zápisu do registra: 7.7.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

 
 
 
(11) Číslo dokumentu 
(21) Číslo žiadosti 
(22) Dátum podania žiadosti 
(23) Dátum podania žiadosti o predĺženie doby plat-

nosti 
(24) Dátum/Predpokladaný dátum nadobudnutia účin-

kov dodatkového ochranného osvedčenia 
(54) Názov vynálezu základného patentu 
(68) Číslo základného patentu 
(71) Meno (názov) žiadateľa (-ov) 
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) 
(74) Meno (názov) zástupcu (-ov) 
 
 
 
 
 
 

(92) Číslo a dátum prvého povolenia uviesť liečivo 
alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Sloven-
skej republike 

(93) Číslo, dátum a štát prvého povolenia uviesť lieči-
vo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spo-
ločenstve 

(94) Predpokladaný dátum uplynutia platnosti osved-
čenia/Predpokladaný dátum uplynutia predĺženej 
doby platnosti osvedčenia/Opravený predpoklada-
ný dátum uplynutia doby platnosti osvedčenia/-
Opravený predpokladaný dátum uplynutia predĺ-
ženej doby platnosti osvedčenia 

(95) Názov liečiva/výrobku na ochranu rastlín 
Typ: (liečivo/výrobok na ochranu rastlín) 
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 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 
 
 

(11) 97 
(21) 2-2010 
(22) 25.3.2010 
(24) 20.12.2020 
(68) 287105 
(54) Dvojvrstvový orálny dávkový prostriedok s pre-

dĺženým uvoľňovaním 
(73) Schering Corporation, Kenilworth, NJ, US; 
(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
(92) EU/1/07/399/001, EU/1/07/399/002, 
 EU/1/07/399/003, EU/1/07/399/004, 
 EU/1/07/399/005, EU/1/07/399/006, 30.7.2007 
(93) EU/1/07/399/001, EU/1/07/399/002, 
 EU/1/07/399/003, EU/1/07/399/004, 
 EU/1/07/399/005, EU/1/07/399/006, 30.7.2007, 
 EU 
(95) Desloratadín a pseudoefedrín 
 Typ: Liečivo 
(94) 30.7.2022 
 
 

(11) 98 
(21) 4-2010 
(22) 28.5.2010 
(24) 16.8.2020 
(68) 287261 
(54) Oslabená ľudská rotavírusová populácia, spôsob 

jej výroby, vakcínový prostriedok s jej obsahom 
a jej použitie 

(73) GlaxoSmithKline Biologicals S. A., Rixensart, BE; 
(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
(92) EU/1/05/330/001, EU/1/05/330/002, 
 EU/1/05/330/003, EU/1/05/330/004, 21.2.2006 
(93) EU/1/05/330/001, EU/1/05/330/002, 
 EU/1/05/330/003, EU/1/05/330/004, 21.2.2006, 

EU 
(95) Živý oslabený ľudský rozavírusový kmeň Rix 4414 
 Typ: Liečivo 
(94) 21.2.2021 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

 
 
U1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov podľa 

zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
 
 
 
 
 

Y1 Zapísané úžitkové vzory podľa zákona č. 517/2007 
Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov bez zmeny v porovnaní s prí-
slušnou zverejnenou prihláškou 

 
Y2 Zapísané úžitkové vzory podľa zákona č. 517/2007 

Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov so zmenou v porovnaní s prí-
slušnou zverejnenou prihláškou 

 
 
 
 
 

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

 
 
(11) Číslo dokumentu 
(21) Číslo prihlášky 
(22) Dátum podania prihlášky 
(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 
(31) Číslo prioritnej prihlášky 
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority 
(43) Dátum zverejnenia prihlášky 
(45) Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 
(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru 

verejnosti 
(51) Medzinárodné patentové triedenie 
(54) Názov 
(57) Anotácia 
 
 

(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej pri-
hlášky 

(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbo-
čenia 

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

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

alebo vydania európskeho patentového spisu 
 

Poznámka: 
Symboly medzinárodného patentového triedenia uvedené v tomto vestníku zodpovedajú vydaniu 2011.01 Medzinárodného patentového triedenia  
s platnosťou od 1. januára 2011. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2011 uvádzané iba symboly 
hlavných skupín MPT 2011.01. V databázach úradu, vo webregistroch na internete a v ostatných výstupoch úradu budú zverejňované údaje týkajúce 
sa patentov a úžitkových vzorov vrátane ich prihlášok so symbolmi úplnej verzie MPT 2011.01. 
 
 
 
 
 

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

 
 
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 úžitko-

vých vzorov 
PD2K Zmeny dispozičných práv na prihlášky úžitko-

vých vzorov (zálohy) 
PD2K Zmeny dispozičných práv na prihlášky úžitko-

vých vzorov (ukončenie zálohov) 
 
 

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 plat-

nosti 
ND2K Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 
PC2K Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 
PD2K Zmeny dispozičných práv na úžitkové vzory 

(zálohy) 
PD2K Zmeny dispozičných práv na úžitkové vzory 

(ukončenie zálohov) 
QB2K Licenčné zmluvy 
QC2K Ukončenie platnosti licenčných zmlúv 

 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   9 - 2011 - SK (úžitkové vzory)  
 
70

 

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 
HK2K Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
 
 
 
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 
TK2K Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
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BA2K Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 
 
 
 Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po zverejne-
ní prihlášky úžitkového vzoru môže ktokoľvek podať v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti zá-
pisu úžitkového vzoru do registra. 
 Obsah prihlášok úžitkových vzorov sa zverejňuje v rozsahu opisu technického riešenia, nárokov na ochranu, výkresov  
s obrázkami a ďalšími podkladmi, spolu s výsledkom rešerše na stav techniky, ktorú vykonal úrad podľa § 38 ods. 4 uvede-
ného zákona. 
 Zverejnené prihlášky sú dostupné prostredníctvom internetovej databázy s vybratými údajmi z registra úžitkových vzorov 
na stránke www.upv.sk alebo v študovni úradu, alebo môžu byť doručené v papierovej alebo elektronickej forme na základe 
objednávky, doručenej úradu v písomnej forme. 
 
 
(21)  (51)   (21)    (51)   (21)     (51) (21)       (51) 
 
50026-2010 A23L  1/00 
50053-2010 H04B  7/00 
50055-2010 H01Q  1/00 

51-2011 A61C 19/00 
93-2011 G01L  3/00 
 

5016-2011 B01D 53/00 
50026-2011 H02H  7/00 
 

50041-2011 B43L  1/00 
50061-2011 G01N  9/00 

 
 
 

(51) A23L 1/00, A23P 1/00, A23N 15/00 
(21) 50026-2010 
(22) 31.3.2010 
(71) Fogta Miroslav, Ing., Most pri Bratislave, SK; 
(72) Fogta Miroslav, Ing., Most pri Bratislave, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Spôsob výroby zemiakového výrobku a zaria-

denie na jeho výrobu 
(57) Spracovávaný zemiak sa upevní na unášač vo-

diacej skrutky, pričom zapnutím pohonu vodiacej 
skrutky začne spracovávaný zemiak vykonávať 
rotačný pohyb a zároveň posuvný pohyb, po pri-
tlačení na ostrie kotúča sa spracovávaný zemiak 
začne krájať a jeho odrezaná časť sa prevlečie 
cez otvor kotúča pri ostrí, potom z opačnej strany 
kotúča sa na tŕň cez stred zemiaka naberie pri-
pravený zemiak, pričom tento má tvar závitovky, 
ľubovoľného smeru otáčania s minimálne jed-
ným stúpaním závitu, pričom hrúbka steny zá-
vitovky je od 2 mm do 12 mm. Zariadenie na vý-
robu zemiakového výrobku obsahuje rám (1)  
v tvare U, na ktorom je upevnená vodiaca matica 
(3), v ktorej je otočne uložená vodiaca skrutka 
(2), pričom voľný koniec vodiacej skrutky (2) 
vzdialenejší od kotúča (6) je vybavený pohonom 
(4), druhý koniec vodiacej skrutky (2) je vybave-
ný unášačom (5) na pripevnenie alebo pridržanie 
spracovávaného zemiaka k vodiacej skrutke (2)  
a na umožnenie vykonávania rotačného a posuv-
ného pohybu, rám (1) je pripevnený na kotúč (6), 
v ktorom je vyhotovený otvor (7) s rezacím 
ostrím (8), pričom ostrie (8) s otvorom (7) je si-
tuované radiálne od stredu smerom k obvodu ko-
túča (6), stred je totožný s osou rotácie vodiacej 
skrutky (2). 

 

  
 
 
(51) A61C 19/00, A61C 5/00 
(21) 51-2011 
(22) 4.4.2011 
(71) CHIROMEGA s.r.o., Humenné, SK; 
(72) Dvulit Alexander, Ing., Topoľovka, SK; 
(74) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK; 
(54) Zapojenie apex lokátora v zostave stomatolo-

gického pracoviska 
(57) Opísané je zapojenie apex lokátora v zostave sto-

matologického pracoviska, v ktorom apex lokátor 
(1) umiestnený na paneli (5) asistenta je prepojený 
trvalo on-line s hlavičkou (3) na snímanie signálu 
umiestnenou na telese (2) pracovného nástroja. 
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(51) B01D 53/00, C10J 3/00, F27D 17/00 
(21) 5016-2011 
(22) 25.9.2009 
(31) A1504/2008 
(32) 26.9.2008 
(33) AT 
(71) SIEMENS VAI METALS TECHNOLOGIES GMBH, 

Linz, AT; 
(72) Fleischanderl Alexander, Grünau, AT; Hackl Andreas, 

Gmunden, AT; 
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(86) PCT/EP2009/062411 
(87) WO2010/034791 
(54) Zariadenie na odlučovanie prachu za sucha  

a na čistenie plynu pri výrobe železa alebo 
splyňovanie uhlia 

(57) Zariadenie obsahuje prívodné potrubie (1) na ve-
denie prúdu plynu z jednotky na výrobu surové-
ho železa v žemliach alebo jednotky na výrobu 
železa, v ktorom je predbežné odlučovacie zaria-
denie (2). Prívodné potrubie (1) je rozvetvené  
v mieste (3) rozvetvenia na obtokové potrubie (4) 
a na primárne plynové potrubie (6). Zariadenie 
obsahuje aspoň jedno zariadenie (10, 11, 12) na 
odstraňovanie prachu. Primárne potrubie (6) je 
pripojené k zariadeniu (10, 11, 12) na odstraňova-
nie prachu prostredníctvom spojovacieho potru-
bia (7, 8, 9). Zariadenie (13) na nastavenie teplo-
ty prúdu plynu je usporiadané v smere prúdenia 
pred zariadením (10, 11, 12) na odstraňovanie 
prachu v prívodnom potrubí (1) alebo v primár-
nom plynovom potrubí (6). Zariadenie (14) na 
pridávanie prísad v primárnom plynovom potrubí 
(6) je umiestnené medzi miestom (3) rozvetvenia 
a prvým spojovacím potrubím (7, 8, 9) pri po-
hľade od miesta (3) rozvetvenia. 

 

  
 
 
(51) B43L 1/00, A47B 97/00, G09F 15/00 
(21) 50041-2011 
(22) 13.4.2011 
(71) Trebax Investment, s. r. o., Banská Bystrica, SK; 
(72) Harazinová Martina, Ing., PhD., Banská Bystrica, 

SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Prenosná skladacia tabuľa 
(57) Prenosná skladacia tabuľa pozostáva z dvoch ta-

buľových dielov (1), ktoré sú navzájom spojené 
aspoň jedným pántom (A) a aspoň jedným areto-
vacím prvkom (B). Tabuľové diely (1) majú tele-
skopické nohy (2) a v hornej časti zo zadnej stra-
ny tabuľového dielu (1) je sklopne a/alebo demon-
tovateľne situovaná tretia teleskopická noha (3). 

 

  
 
 
(51) G01L 3/00, G01L 1/00 
(21) 93-2011 
(22) 8.6.2011 
(71) STU FEI, ÚEAE, Bratislava, SK; 
(72) Murín Justín, prof. Ing., DrSc., Bratislava, SK; 

Sedlár Tibor, Ing., Bratislava, SK; Kalaš Andrej, 
Ing., PhD., Bratislava, SK; Královič Viktor, Ing., Bra-
tislava, SK; 

(54) Zariadenie na meranie účinkov stiesneného 
krútenia tenkostenných profilov 

(57) Zariadenie je prvým prístrojom slúžiacim na me-
ranie účinkov stiesneného krútenia tenkosten-
ných profilov, ktorým je v niektorom mieste za-
bránené voľnému skrúteniu prierezových plôch. 
Namerané výsledky slúžia na porovnanie s teore-
tickými výsledkami. Zariadenie má na základ-
nom telese (1) symetrické upevňovacie zariade-
nie (2) pre meraný profil (4). Horná časť mera-
ného profilu (4) je voľne uložená vo výmennej 
kruhovej doske (10) umiestnenej v náboji (9), na 
ktorom sú upevnené ramená (14), (15). Pomocou 
napínacieho zariadenia (47) s napínacími lanami 
(48) (49) sa cez sústavu na ležato upevnených 
kladiek (39), (40), dolných na stojato upevne-
ných kladkách (28), (29) horných kladiek (25), 
(26), vyvodzuje rovnomerný a vonkajší krútiaci 
moment na meraný profil (4). Uhol skrútenia sa 
meria pomocou lasera (56), deplanácia – posunu-
tie bodov prierezu nosníka v smere jeho pozdĺž-
nej osi – sa meria odchyľkomerom (59). Použi-
tím meracej ústredne (63) a tenzometrov (62) sa 
meria veľkosť napätí. 
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(51) G01N 9/00, G01M 3/00, E04B 1/00 
(21) 50061-2011 
(22) 17.5.2011 
(31) 2010-22746 
(32) 21.5.2010 
(33) CZ 
(71) ECORAW, s.r.o., Martin, SK; 
(72) Palacký Alois, Zašová, CZ; 
(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
(54) Systém na kontrolu a/alebo sanáciu, a/alebo 

úpravu zatepľovacích systémov v stavebníctve 
a spôsob kontroly a/alebo sanácie, a/alebo úpra-
vy týchto zatepľovacích systémov 

(57) Systém na kontrolu a/alebo sanáciu, a/alebo úpra-
vu zatepľovacích systémov v stavebníctve má vo 
vzduchových medzerách (2) a/alebo vzduchových 
dutinách (6) usporiadanú aspoň jednu meraciu 
sondu (11) na kontrolu, meranie a diagnostiku 
zatepľovacích systémov, a/alebo aspoň jednu par-
nú dýzu (10) na sanáciu a/alebo úpravu zatepľo-
vacích systémov. Každá meracia sonda (11) a/ale-
bo parná dýza (10) je výhodne uložená v otvore 
(7), vedenom z vonkajšieho plášťa stavebnej 
konštrukcie, pod rôznymi uhlami vzhľadom na 
horizontálnu rovinu, a vyúsťujúce do vzduchových 
medzier (2) a/alebo vzduchových dutín (6). Vo 
vzduchových medzerách (2) a/alebo vzducho-
vých dutinách (6) môže byť implantovaná hmota 
na vytvorenie adhéznej vrstvy medzi stavebnou 
konštrukciou a stavebnou izoláciou a/alebo aspoň 
jeden kotviaci prvok medzi stavebnú konštrukciu 
a stavebnú izoláciu. Hmotou na vytvorenie adhéz-
nej vrstvy je výhodne expanzná hmota, kotvia-
cim prvkom môže byť expanzná kotva (9). Spô-
sob kontroly a/alebo sanácie, a/alebo úpravy v za-
tepľovacích systémoch sa vykonáva tak, že do 
vzduchových medzier (2) a/alebo vzduchových 
dutín (6), alebo do otvoru (7) vedenom z vonkaj-
šieho plášťa stavebnej konštrukcie pod rôznymi 
uhlami vzhľadom na horizontálnu rovinu a vyús-
ťujúcim do vzduchových medzier (2) a/alebo vzdu-
chových dutín (6), sa zavádza aspoň jedna mera-
cia sonda (11) na kontrolu, meranie a diagnostiku 
zatepľovacích systémov, a/alebo aspoň jedna 
parná dýza (10) na sanáciu a/alebo úpravu zatep-
ľovacích systémov. Podľa potreby sa do vzdu-
chových medzier (2) a/alebo vzduchových dutín 
(6) implantuje hmota na vytvorenie adhéznej vrs-
tvy medzi stavebnou konštrukciou a stavebnou 
izoláciou a/alebo aspoň jeden kotviaci prvok me-
dzi stavebnú konštrukciu a stavebnú izoláciu. 
Kontrola a diagnostika pre potrebné sanácie a/ale-
bo úpravy zatepľovacieho systému sa vykonáva 
zistením najmenej jednej skutočnej hodnoty z hod-
nôt, zahŕňajúcich teplotu vzduchu, vlhkosť vzduchu, 
prúdenie vzduchu a prídržnosť adhéznej vrstvy,  
a to náhodne, príležitostne, vo vopred určených 
časových intervaloch alebo priebežne, prípadne 
na diaľku, prípadne so záznamom údajov o me-
raní. Pred implantovaním hmoty na vytvorenie 
adhéznej vrstvy sa otvor (7) prípadne i kotviaci 
prvok očistí, potom sa môžu zohriať a následne 
navlhčiť. 

 

  
 
 
(51) H01Q 1/00, H04B 7/00, B60R 11/00 
(21) 50055-2010 
(22) 14.7.2010 
(71) DELTA DEFENCE, a.s., Prešov, SK; 
(72) Mojžiš Ján, Ing., Detva, SK; Roman Juraj, Pre-

šov, SK; 
(74) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Mobilná krátkovlnná rádiová stanica 
(57) Mobilná krátkovlnná rádiová stanica pozostáva  

z terénneho vozidla rozdeleného na priestor vo-
diča (1), pracovisko operátora (2) a technologic-
ký priestor (3), pričom mobilná krátkovlnná rá-
diová stanica je vybavená spojovacími technoló-
giami – rádiostanicami (17), IT technológiami 
(15), anténnym systémom (21), mechanickými 
zariadeniami, elektrickými zariadeniami a exter-
nými zariadeniami (18, 20). 

 

  
 
 
(51) H02H 7/00, H02H 9/00 
(21) 50026-2011 
(22) 2.3.2011 
(71) ČKD ELEKTROTECHNIKA, a. s., Praha, CZ; 
(72) Hauptmann Radim, Ing., Praha, CZ; Čížek Petr, RNDr., 

Praha, CZ; 
(74) Žovicová & Žovic IP, s. r. o., Bratislava, SK; 
(54) Obvod prepäťovej ochrany pre vypínateľné 

tyristory TY a/alebo tranzistory IGBT vo vy-
sokonapäťových meničoch 

(57) Je opísaný obvod prepäťovej ochrany pre vypína-
teľné tyristory (TY) a/alebo tranzistory (IGBT) 
vo vysokonapäťových meničoch, pozostávajúci  
z paralelne zapojenej nulovej diódy (Do) a obvo-
du s diódou (Ds), kondenzátorom (C), ku ktoré-
mu je paralelne pripojené sériové spojenie odpo-
ru (Rv) a tranzistora (Tr) ovládaného obvodom (K), 
pričom tranzistor (Tr) je vybavený ovládacím obvo-
dom (K) na spínanie tranzistora (Tr) v závislosti 
od veľkosti napätia na kondenzátore (C). 
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(51) H04B 7/00, H01Q 1/00 
(21) 50053-2010 
(22) 12.7.2010 
(71) DELTA DEFENCE, a.s., Prešov, SK; 
(72) Mojžiš Ján, Ing., Detva, SK; Roman Juraj, Prešov, 

SK; 
(74) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Rádioreléová stanica 
(57) Rádioreléová stanica pozostáva z kontajnera (1) 

so samozdvíhacím zariadením (2), do ktorého vý-
bavy patrí spojovací systém (15), IT systém (7), 
anténový systém (21), systém vnútorného pro-
stredia, systém vnútorného vybavenia a elektric-
ký systém. Spojovací systém (15), IT systém (7) 
a anténový systém (21) sú komunikačne prepojené. 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
A23L  1/00 50026-2010 
A61C 19/00 51-2011 
B01D 53/00 5016-2011 

B43L  1/00 50041-2011 
G01L  3/00 93-2011 
 

G01N  9/00 50061-2011 
H01Q  1/00 50055-2010 
 

H02H  7/00 50026-2011 
H04B  7/00 50053-2010 
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FG2K Zapísané úžitkové vzory 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
5826 A61K 31/00 
5827 C02F 11/00 
5828 E01F  7/00 

5829 C21D  7/00 
5830 C21B  5/00 
 

5831 F23G  7/00 
5832 A62C 27/00 
 

5833 E06B  3/00 
5834 A61F  5/00 

 
 

(51) A61F 5/00, A61F 13/00 
(11) 5834 
(21) 155-2010 
(22) 20.10.2010 
(24) 2.8.2011 
(45) 5.9.2011 
(47) 2.8.2011 
(72) Almaši Milan, MUDr., PhD., Košice, SK; Alma-

šiová Denisa, Košice, SK; 
(73) Almaši Milan, MUDr., PhD., Košice, SK; Alma-

šiová Denisa, Košice, SK; 
(54) Ortéza na plece 
 
 
(51) A61K 31/00, A61K 36/00, A61K 33/00, A61P 3/00 
(11) 5826 
(21) 50080-2010 
(22) 26.10.2010 
(24) 22.7.2011 
(45) 5.9.2011 
(47) 22.7.2011 
(72) Bielik Pavel, RNDr., Bratislava, SK; 
(73) Bielik Pavel, RNDr., Bratislava, SK; 
(74) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
(54) Podporný prostriedok pri liečbe cukrovky 
 
 
(51) A62C 27/00, B62D 21/00 
(11) 5832 
(21) 164-2010 
(22) 9.11.2010 
(24) 2.8.2011 
(45) 5.9.2011 
(47) 2.8.2011 
(72) Stražan Ivan, Bratislava, SK; 
(73) STRAŽAN, s.r.o., Bratislava, SK; 
(74) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK; 
(54) Nadstavba na cisternové vozidlo 
 
 
(51) C02F 11/00, C12M 1/00 
(11) 5827 
(21) 50004-2011 
(22) 11.1.2011 
(24) 2.8.2011 
(45) 5.9.2011 
(47) 2.8.2011 
(72) Benčič Mário, Ing., PhD., Poprad, SK; Rusin Ján, 

Ing., Poprad, SK; 
(73) Benčič Mário, Ing., PhD., Poprad, SK; Rusin Ján, 

Ing., Poprad, SK; 
(74) Bachratý Ján, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Fermentačná stanica 
 
 
 
 

(51) C21B 5/00, C04B 35/00 
(11) 5830 
(21) 9-2010 
(22) 29.1.2010 
(24) 2.8.2011 
(45) 5.9.2011 
(47) 2.8.2011 
(72) Fedorov Martin, Ing., PhD. MBA, Malá Ida, SK; 
(73) Fedorov Martin, Ing., PhD. MBA, Malá Ida, SK; 
(74) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
(54) Spôsob výroby troskotvorného kondicionéru 

na báze MgO, zapojenie zariadení na vykoná-
vanie tohto spôsobu a výrobok týmto spôsobom 
vytvorený 

 
 

(51) C21D 7/00, B21C 23/00, B82B 1/00 
(11) 5829 
(21) 107-2010 
(22) 9.8.2010 
(24) 2.8.2011 
(45) 5.9.2011 
(47) 2.8.2011 
(72) Žarnay Martin, doc. Ing., PhD., Žilina, SK; Vrábel 

Roman, Ing., Partizánske, SK; 
(73) Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, 

Katedra konštruovania a častí strojov, Žilina, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob tvorby nanoštruktúry kovových mate-

riálov pretláčaním cez lomený kanál a zaria-
denie 

 

 

(51) E01F 7/00 
(11) 5828 
(21) 151-2010 
(22) 13.10.2010 
(24) 2.8.2011 
(45) 5.9.2011 
(47) 2.8.2011 
(72) Mátel František, Ing., CSc., Nitra, SK; Ochocová 

Renáta, Ivanka pri Nitre, SK; 
(73) Ing. František Mátel, CSc., FMR Consulting, Nitra, 

SK; 
(54) Protisnehová zábrana z recyklovaných plastov 
 

 

(51) E06B 3/00, E06B 5/00 
(11) 5833 
(21) 116-2010 
(22) 20.8.2010 
(24) 2.8.2011 
(45) 5.9.2011 
(47) 2.8.2011 
(72) Kováčik Marián, Topoľčany, SK; 
(73) Kováčik Marián, Topoľčany, SK; 
(54) Stupačkový kryt s vnútorným úložným prie-

storom 
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(51) F23G 7/00 
(11) 5831 
(21) 5066-2010 
(22) 5.11.2010 
(24) 2.8.2011 
(31) 2010-23225 U 
(32) 17.9.2010 
(33) CZ 
(45) 5.9.2011 
(47) 2.8.2011 
(72) Kvarčák Jaromír, Ing., Opava - Jaktař, CZ; Nykl 

Jan, Mgr., Ostrava - Bělský Les, CZ; 
(73) Kvarčák Jaromír, Ing., Opava - Jaktař, CZ; Nykl 

Jan, Mgr., Ostrava - Bělský Les, CZ; 
(74) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 
(54) Zariadenie na tepelné spracovanie organických 

hmôt, najmä odpadových 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(51)   (11) (51)   (11) (51)   (11) (51)   (11) 
 
A61F  5/00 5834 
A61K 31/00 5826 
A62C 27/00 5832 

C02F 11/00 5827 
C21B  5/00 5830 
 

C21D  7/00 5829 
E01F  7/00 5828 
 

E06B  3/00 5833 
F23G  7/00 5831 
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MK2K Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 
 
 
(11)    Dátum zániku (11)    Dátum zániku (11)    Dátum zániku (11)    Dátum zániku 
 
3077 11.07.2011 
3079 18.07.2011 
3108 09.07.2011 
3109 09.07.2011 
3174 13.07.2011 
3206 11.07.2011 

3794 11.12.2010 
3818 12.12.2010 
3837 22.12.2010 
3853 18.12.2010 
4049 01.12.2010 
4050 01.12.2010 

4721 14.12.2010 
4742 06.12.2010 
4743 21.12.2010 
4744 20.12.2010 
4768 15.12.2010 
4787 21.12.2010 

4903 29.12.2010 
4931 04.12.2010 
4940 06.12.2010 

 
 
 
 
 

ND2K Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
3878 B02C 13/00 
3943 G06Q 20/00 
3961 A23L  1/00 
4179 E01B  9/00 

4867 B25D  9/00 
4875 A01K 15/00 
4893 E04H 12/00 
4902 A23L  2/00 

4923 E03C  1/00 
4946 G01J  1/00 
4965 B60C 27/00 
4972 A23L  1/00 

5032 G01V  1/00 
5058 A23C  9/00 

 
 

(51) A01K 15/00 
(11) 4875 
(21) 47-2007 
(22) 7.3.2007 
(73) Marinko Dušan, Bardejov, SK; 
(54) Hygienické zariadenie pre zvieratá 
 
 
(51) A23C 9/00, A23C 1/00 
(11) 5058 
(21) 216-2007 
(22) 12.12.2007 
(73) Janečková Jana, Čierne, SK; 
(54) Sušené kozie mlieko so zvýšenými výživnými  

a podpornými účinkami na ľudský organizmus 
 
 
(51) A23L 1/00 
(11) 3961 
(21) 172-2004 
(22) 21.6.2004 
(73) ALFA BIO, s. r. o., Banská Bystrica, SK; 
(54) Zapojenie linky na spracovanie sóje a jej po-

dobných produktov 
 
 
(51) A23L 1/00 
(11) 4972 
(21) 92-2007 
(22) 6.6.2007 
(73) Švajlen Vladimír, Solčany, SK; 
(54) Zeleninové ochucovadlo pokrmov so zníženým 

obsahom sodíka 
 
 
 
 
 
 
 

(51) A23L 2/00 
(11) 4902 
(21) 5079-2006 
(22) 24.10.2006 
(73) MTV Invest, s.r.o., Sereď, SK; 
(54) Nápoj so stimulačnými účinkami 
 
 
(51) B02C 13/00 
(11) 3878 
(21) 124-2004 
(22) 4.5.2004 
(73) ALFA BIO, s. r. o., Banská Bystrica, SK; 
(54) Mlecie zariadenie 
 
 
(51) B25D 9/00 
(11) 4867 
(21) 127-2007 
(22) 9.7.2007 
(73) KONEK, s.r.o., Nová Dubnica, SK; 
(54) Hydraulické rozrušovacie kladivo 
 
 
(51) B60C 27/00 
(11) 4965 
(21) 5046-2007 
(22) 4.7.2007 
(73) Pewag Austria GmbH, Graz, AT; 
(54) Reťazová vetva pre behúňovú sieť protišmyko-

vej reťaze 
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(51) E01B 9/00 
(11) 4179 
(21) 230-2004 
(22) 16.8.2004 
(73) Poľnohospodárske družstvo, Mestečko, SK; Chu-

páč Ladislav, Ing., Púchov, SK; Kalús Ján, Púchov, 
SK; Vojtek Pavel, Ing., Púchov, Streženice, SK; 

(54) Podložka pod pätu koľajnice 
 
 
(51) E03C 1/00 
(11) 4923 
(21) 5038-2007 
(22) 12.6.2007 
(73) WATERSAVERS s. r. o., Brno, CZ; 
(54) Zariadenie na úsporu vody pre sprchy 
 
 
(51) E04H 12/00 
(11) 4893 
(21) 134-2007 
(22) 26.7.2007 
(73) SAG Elektrovod, a. s., Bratislava, SK; 
(54) Zariadenie na dočasné upevnenie drieku sto-

žiara bez základu 
 
 
 
 

(51) G01J 1/00 
(11) 4946 
(21) 126-2007 
(22) 19.7.2007 
(73) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(54) Merač dopadajúceho výkonu globálneho slneč-

ného žiarenia s fotovoltickým článkom 
 
 
(51) G01V 1/00, G01V 3/00 
(11) 5032 
(21) 5072-2007 
(22) 29.10.2007 
(73) Zajcev Sergej, Ing., Borinka, SK; 
(54) Geofyzikálna metóda geokozmickej sondáže zem-

ského povrchu 
 
 
(51) G06Q 20/00, H04B 7/00, H04L 12/00 
(11) 3943 
(21) 152-2004 
(22) 2.6.2004 
(73) Jankovič Roman, Bratislava, SK; 
(54) Elektronické zapojenie pre mikroplatby pro-

stredníctvom mobilných a /alebo pevných ko-
munikačných sietí 

 
 

 
(51)   (11) (51)   (11) (51)   (11) (51)   (11) 
 
A01K 15/00 4875 
A23C  9/00 5058 
A23L  1/00 3961 
A23L  1/00 4972 

A23L  2/00 4902 
B02C 13/00 3878 
B25D  9/00 4867 
B60C 27/00 4965 

E01B  9/00 4179 
E03C  1/00 4923 
E04H 12/00 4893 
G01J  1/00 4946 

G01V  1/00 5032 
G06Q 20/00 3943 

 
 
 
 
 

PC2K Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 
 
 

(11) 4801 
(21) 41-2007 
(73) TTS energo s.r.o., Třebíč, CZ; 
 Predchádzajúci majiteľ: 

TTS eko s. r. o., Třebíč, CZ; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 5.4.2011 
 Dátum zápisu do registra: 20.7.2011 
 
 

(11) 4893 
(21) 134-2007 
(73) SAG ELV Slovensko, a.s., Bratislava, SK; 
 Predchádzajúci majiteľ: 

Elektrovod Holding, a. s., Bratislava, SK; 
 Dátum zápisu do registra: 15.7.2011 
 
 

 
 
 
 

TC2K Zmeny mien 
 
 

(11) 4893 
(21) 134-2007 
(73) SAG Elektrovod, a. s., Bratislava, SK; 
 Dátum zápisu do registra: 15.7.2011 
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TE2K Zmeny adries 
 
 

(11) 4470 
(21) 29-2006 
(73) ECOWA, a. s., Prievidza, SK; 
 Dátum zápisu do registra: 15.7.2011 
 
 
 

(11) 4856 
(21) 54-2007 
(73) PULPO SK, s.r.o., Zvolen, SK; 
 Dátum zápisu do registra: 7.7.2011 
 
 

 
 
 
 
 
 

HH2K Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
 
 
 

(21) 50026-2011 
(72) Magdina Roman, Ing., Prievidza IV Kopanice, SK; 

Němeček Lubomír, JUDr., Kurdějov, CZ; 
  Vestník č. 7/2011 - BA2K, str. 82 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

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

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

(51) Medzinárodné triedenie dizajnov 
(54) Názov dizajnu 
(55) Vyobrazenie dizajnu/vyobrazenie dizajnu po čias-

točnom výmaze 
(58) Dátum záznamu v registri, napr. zmeny mena, 

zániku, výmazu a pod. 
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej pri-

hlášky 
(72) Meno pôvodcu (-ov) 
(73) Meno (názov) a adresa majiteľa (-ov) 
(74) Meno (názov) a adresa zástupcu (-ov) 
(78) Meno (názov) a adresa nového majiteľa (-ov)  

po prevode alebo prechode 
 

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

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

 
 
FG4Q Zapísané dizajny 
 Zapísané dizajny s odloženým zverejnením 
 Zverejnené zapísané dizajny po uplynutí doby odkladu zverejnenia 
MA4Q Zaniknuté zapísané dizajny vzdaním sa 
MC4Q Vymazané zapísané dizajny 
MG4Q Čiastočne vymazané zapísané dizajny 
MK4Q Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti 
ND4Q Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 
PC4Q Prevody a prechody práv 
PD4Q Zmeny dispozičných práv na zapísané dizajny (zálohy) 
PD4Q Zmeny dispozičných práv na zapísané dizajny (ukončenie zálohov) 
QB4Q Licenčné zmluvy registrované 
QC4Q Ukončenie platnosti licenčných zmlúv 
TA4Q Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB4Q Opravy mien 
TC4Q Zmeny mien 
TD4Q Opravy adries 
TE4Q Zmeny adries 
TF4Q Opravy dátumov 
TG4Q Opravy zatriedenia podľa Medzinárodného triedenia dizajnov 
TH4Q Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
TK4Q Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
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FG4Q Zapísané dizajny 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
27735 25/03.01 
27736 12/03.02 
27737 30/06.00 

27738 02/03.00 
27739 24/01.02 
27740 09/01.01 

27741 22/99.00 
27742 20/02.02 
27743 20/02.02 

27744 06/01.11 
27745 26/06.00 

 
 

9 (51) 02/03.00 
(11) 27738 
(15) 27.7.2011 
(18) 10.3.2016 
(21) 11-2011 
(22) 10.3.2011 
(24) 27.7.2011 
(72) Lepótová Lívia, Ing., Liptovský Mikuláš, SK; 
(73) Lepótová Lívia, Ing., Liptovský Mikuláš, SK; 
(54) Klobúk do dažďa 
 Určenie výrobku: 

Výrobok, v ktorom je stelesnený dizajn, je urče-
ný ako pokrývka hlavy. 

(28) 1 
(55)  

  
 1.1 
 

  
 1.2 
 

  
 1.3 
 

 
 
 

9 (51) 06/01.11 
(11) 27744 
(15) 27.7.2011 
(18) 23.3.2016 
(21) 5002-2011 
(22) 23.3.2011 
(24) 27.7.2011 
(72) Paldan František, Ing., Bratislava, SK; 
(73) Paldan František, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Rám lavičky 
 Určenie výrobku: 

Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-
ný ako rám lavičky. 

(28) 1 
(55)  

  
 1.1 
 

  
 1.2 
 

  
 1.3 
 

  
 1.4 
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9 (51) 09/01.01 
(11) 27740 
(15) 27.7.2011 
(18) 23.3.2016 
(21) 14-2011 
(22) 23.3.2011 
(24) 27.7.2011 
(72) Rojko Juraj, Ing., Nitra, SK; 
(73) Pálenica Jelšovce s.r.o., Jelšovce, SK; 
(54) Sklenená fľaša 0,35 l 
 Určenie výrobku: 

Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-
ný ako fľaša na nápoje. 

(28) 1 
(55)  

  
 1.1 
 

  
 1.2 
 

  
 1.3 
 

  
 1.4 
 

 

9 (51) 12/03.02 
(11) 27736 
(15) 27.7.2011 
(18) 3.12.2015 
(21) 5020-2010 
(22) 3.12.2010 
(24) 27.7.2011 
(31) PVZ 2010-38276 
(32) 13.6.2010 
(33) CZ 
(72) Kadlec Milan, Havlíčkův Brod, CZ; 
(73) CZ LOKO, a.s., Česká Třebová, CZ; 
(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
(54) Kabína lokomotívy 
 Určenie výrobku: 

Výrobok, v ktorom sú dizajny stelesnené, pred-
stavuje kabínu strojvedúceho dieselektrickej lo-
komotívy - kabína lokomotívy, interiér a dvojpe-
dálový stupienok. 

(28) 3 
(55)  

  
 1.1 
 

  
 1.2 
 

  
 1.3 
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 1.4 
 

  
 1.5 
 

  
 1.6 
 

  
 1.7 
 

  
 1.8 
 

  
 2.1 
 

  
 2.2 
 

  
 2.3 
 

  
 2.4 
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 3.1 
 

 

9 (51) 20/02.02 
(11) 27742 
(15) 27.7.2011 
(18) 29.3.2016 
(21) 17-2011 
(22) 29.3.2011 
(24) 27.7.2011 
(72) Sklenár Pavel, Ing., Martin, SK; 
(73) Triumf professional tools s.r.o., Martin, SK; 
(74) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Stojan na vystavovanie a prezentáciu tovaru 
 Určenie výrobku: 

Výrobok podľa dizajnu, v ktorom je stelesnené 
vonkajšie tvarové riešenie stojana pripomínajú-
ceho nákupný vozík, je určený na zariadenie inte-
riérových priestorov výstavných a predajných miest 
tovarov. 

(28) 1 
(55)  

  
 1.1 
 

  
 1.2 
 

  
 1.3 
 

  
 1.4 
 

 

9 (51) 20/02.02 
(11) 27743 
(15) 27.7.2011 
(18) 29.3.2016 
(21) 18-2011 
(22) 29.3.2011 
(24) 27.7.2011 
(72) Sklenár Pavel, Ing., Martin, SK; 
(73) Triumf professional tools s.r.o., Martin, SK; 
(74) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Stojan na vystavovanie a/alebo prezentáciu to-

varu 
 Určenie výrobku: 

Výrobok podľa dizajnu, v ktorom je stelesnené von-
kajšie tvarové riešenie stojana pripomínajúce ná-
kupný vozík, je určený na zariadenie interiérových 
priestorov výstavných a predajných miest tovarov. 

(28) 1 
(55)  

  
 1.1 
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 1.2 
 

  
 1.3 
 

  
 1.4 
 

  
 1.5 
 

 

9 (51) 22/99.00 
(11) 27741 
(15) 27.7.2011 
(18) 25.3.2016 
(21) 15-2011 
(22) 25.3.2011 
(24) 27.7.2011 
(72) Kollár Svetoslav, Ing., Trenčín, SK; 
(73) KONŠTRUKTA-DEFENCE, a. s., Trenčín, SK; 
(54) Úsťová brzda 
 Určenie výrobku: 

Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je úsťová 
brzda, ktorá je určená na montáž na ústie hlavne 
strelnej zbrane. 

(28) 1 
(55)  

  
 1.1 
 

  
 1.2 
 

 

9 (51) 24/01.02 
(11) 27739 
(15) 27.7.2011 
(18) 11.3.2016 
(21) 12-2011 
(22) 11.3.2011 
(24) 27.7.2011 
(72) Tomaščík Jaroslav, Mgr., Liptovský Mikuláš, SK; 

Kobelár Roman, Ing., Piešťany, SK; Kment Jaros-
lav, Ing., Piešťany, SK; 

(73) Chirana - Dental, s.r.o., Piešťany, SK; 
(54) Stomatologická súprava DIPLOMAT ADEPT 

DA 370 
 Určenie výrobku: 

Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je sto-
matologická súprava určená pre stomatológov  
s možnosťou vykonávania všetkých druhov prác 
v stomatologickej praxi. 

(28) 1 
(55)  

  
 1.1 
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 1.2 
 

  
 1.3 
 

  
 1.4 
 

  
 1.5 
 

 

9 (51) 25/03.01 
(11) 27735 
(15) 27.7.2011 
(18) 17.12.2015 
(21) 76-2010 
(22) 17.12.2010 
(24) 27.7.2011 
(72) Majko Miloš, Sereď, SK; 
(73) STAVTECH TEAM, s.r.o., Sereď, SK; 
(74) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK; 
(54) Obytný dom 
 Určenie výrobku: 

Výrobok, na ktorom je dizajn stelesnený alebo na 
ktorom je použitý, je dom, ktorý je určený najmä 
na bývanie osôb. 

(28) 3 
(55)  

  
 1.1 
 

  
 1.2 
 

  
 1.3 
 

  
 1.4 
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 1.5 
 

  
 1.6 
 

  
 1.7 
 

  
 1.8 
 

  
 2.1 
 

  
 2.2 
 

  
 2.3 
 

  
 2.4 
 

  
 2.5 
 

  
 2.6 
 

  
 2.7 
 

  
 2.8 
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 3.1 
 

  
 3.2 
 

  
 3.3 
 

  
 3.4 
 

  
 3.5 
 

  
 3.6 
 

  
 3.7 
 

  
 3.8 
 

 
9 (51) 26/06.00 

(11) 27745 
(15) 29.7.2011 
(18) 16.3.2016 
(21) 13-2011 
(22) 16.3.2011 
(24) 29.7.2011 
(72) Valíček Štefan, Ing., Višňové, SK; Marjak Ľu-

bomír, Mgr., Skalité, SK; 
(73) Valíček Štefan, Ing., Višňové, SK; 
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
(54) Predné brzdové svetlo motorového vozidla 
 Určenie výrobku: 

Predné brzdové svetlo motorového vozidla je  
určené na prednú a prípadne i bočnú svetelnú sig-
nalizáciu brzdenia motorového vozidla účastní-
kom cestnej prevádzky. 

(28) 40 
(55)  

  
 1.1 
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 2.1 
 

  
 3.1 
 

  
 4.1 
 

  
 5.1 
 

  
 6.1 
 

  
 7.1 
 

  
 8.1 
 

  
 9.1 
 

  
 10.1 
 

  
 11.1 
 

  
 12.1 
 

  
 13.1 
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 14.1 
 

  
 15.1 
 

  
 16.1 
 

  
 17.1 
 

  
 18.1 
 

  
 19.1 
 

  
 20.1 
 

  
 21.1 
 

  
 22.1 
 

  
 23.1 
 

  
 24.1 
 

  
 25.1 
 

  
 26.1 
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 27.1 
 

  
 28.1 
 

  
 29.1 
 

  
 30.1 
 

  
 31.1 
 

  
 32.1 
 

  
 33.1 
 
 
 
 
 
 

  
 34.1 
 

  
 35.1 
 

  
 36.1 
 

  
 37.1 
 

  
 38.1 
 

  
 39.1 
 

  
 40.1 
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9 (51) 30/06.00 
(11) 27737 
(15) 27.7.2011 
(18) 10.3.2016 
(21) 10-2011 
(22) 10.3.2011 
(24) 27.7.2011 
(72) Nuchalik Martin, Ing., Šaľa, SK; 
(73) Nuchalik Martin, Ing., Šaľa, SK; 
(54) Posteľ pre psov z masívneho dreva 
 Určenie výrobku: 

Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je posteľ 
určená na oddych a spánok psov. 

(28) 1 
(55)  

  
 1.1 
 

  
 1.2 
 

  
 1.3 
 

  
 1.4 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(51)       (11) (51)       (11) (51)       (11) (51)       (11) 
 
02/03.00 27738 
06/01.11 27744 
09/01.01 27740 

12/03.02 27736 
20/02.02 27743 
20/02.02 27742 

22/99.00 27741 
24/01.02 27739 
25/03.01 27735 

26/06.00 27745 
30/06.00 27737 
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MK4Q Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti 
 
 
(11)    Dátum zániku (11)    Dátum zániku (11)    Dátum zániku (11)    Dátum zániku 
 
25193 25.07.2011 
26290 13.12.2010 
26291 13.12.2010 
26314 29.12.2010 

26331 08.12.2010 
26380 04.12.2010 
26507 28.12.2010 
 

27244 08.12.2010 
27245 08.12.2010 
27246 19.12.2010 
 

27249 22.12.2010 
27251 29.12.2010 
27273 08.12.2010 

 
 
 
 
 
 

ND4Q Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 
 
 
(11) (51) 
 
26408 16/06.01 
26439 02/03.00 
 
 
7 (51) 02/03.00 

(11) 26439 
(15) 22.2.2002 
(18) 16.8.2016 
(21) 173-2001 
(22) 16.8.2001 
(73) Pivovary Staropramen a. s., Praha - Smíchov, CZ; 
(54) Čiapka 

 
 
 

7 (51) 16/06.01 
(11) 26408 
(15) 15.1.2002 
(18) 22.6.2016 
(21) 137-2001 
(22) 22.6.2001 
(73) UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Fürth, DE; 
(54) Ochranné okuliare model "ultra sonic" 

 
 

(51)       (11) 
 
02/03.00 26439 
16/06.01 26408 
 
 
 
 
 
 

TE4Q Zmeny adries 
 
 

(11) 26744 
(21) 74-2003 
(73) ROCKWOOL, a. s., Bohumín, CZ; 
(58) 4.7.2011 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 

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

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

su/obnovy 
(210) Číslo prihlášky 
(220) Dátum podania prihlášky 
(310) Číslo prioritnej prihlášky 
(320) Dátum podania prioritnej prihlášky 
(330) Krajina alebo regionálna organizácia priority 
(340) Zoznam tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje 

čiastočná priorita 
(350) Dátum práva z prihlášky, z ktorej sa uplatňuje se-

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

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

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

a/alebo zoznam zatriedených tovarov a/alebo slu-
žieb 

(540) Reprodukcia známky 
(551) Údaje o kolektívnej známke 
(554) Trojrozmerná známka 

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

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

ky Spoločenstva, premenou ktorej vznikla prihláš-
ka národnej ochrannej známky 

(646) Číslo a dátum podania ochrannej známky Spolo-
čenstva, premenou ktorej vznikla prihláška národ-
nej ochrannej známky 

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

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

(771) Predchádzajúce meno alebo adresa prihlasovate- 
ľa (-ov) alebo majiteľa (-ov) (v prípade zmeny  
údajov) 

(791) Meno a adresa držiteľa (-ov) licencie 
(793) Podmienky a obmedzenia licencie 
(800) Číslo a dátum medzinárodného zápisu 
(881) Číslo a dátum zápisu ochrannej známky nahrade-

nej medzinárodným zápisom 
 

 
 
 
Poznámka: 
Číslo uvádzané pred kódom (511) znamená verziu Medzinárodného triedenia tovarov a služieb. 
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Zverejnené prihlášky ochranných známok 
 
 
(210) (210) (210) (210) 
 
1309-2006 
  122-2010 
1032-2010 
1481-2010 
1511-2010 
1512-2010 
1581-2010 
1646-2010 
1710-2010 
1799-2010 
1802-2010 
1843-2010 
1844-2010 
1898-2010 
1918-2010 
1919-2010 
1974-2010 
1999-2010 
2060-2010 
2063-2010 
5582-2010 
5583-2010 
5742-2010 
5743-2010 
5750-2010 
5814-2010 
5853-2010 
5873-2010 
5874-2010 
5902-2010 
    22-2011 
    23-2011 
    74-2011 
    75-2011 
    76-2011 
    79-2011 
    85-2011 
  143-2011 
  165-2011 
  175-2011 
  199-2011 
  234-2011 
  235-2011 
  272-2011 
  282-2011 
  283-2011 
  285-2011 
  286-2011 
  287-2011 
  289-2011 
  353-2011 
  355-2011 
  356-2011 
  376-2011 
  378-2011 
  390-2011 
  398-2011 
  399-2011 
  419-2011 
  420-2011 
  444-2011 
  482-2011 
  485-2011 

 487-2011 
 489-2011 
 506-2011 
 512-2011 
 514-2011 
 515-2011 
 517-2011 
 518-2011 
 519-2011 
 520-2011 
 532-2011 
 544-2011 
 551-2011 
 552-2011 
 554-2011 
 561-2011 
 563-2011 
 564-2011 
 571-2011 
 572-2011 
 574-2011 
 575-2011 
 589-2011 
 591-2011 
 594-2011 
 595-2011 
 596-2011 
 597-2011 
 608-2011 
 610-2011 
 626-2011 
 627-2011 
 628-2011 
 629-2011 
 630-2011 
 631-2011 
 632-2011 
 635-2011 
 636-2011 
 638-2011 
 639-2011 
 653-2011 
 656-2011 
 657-2011 
 675-2011 
 693-2011 
 694-2011 
 695-2011 
 696-2011 
 699-2011 
 700-2011 
 701-2011 
 703-2011 
 705-2011 
 706-2011 
 708-2011 
 711-2011 
 712-2011 
 715-2011 
 716-2011 
 717-2011 
 718-2011 
 720-2011 

  737-2011 
  738-2011 
  739-2011 
  740-2011 
  743-2011 
  744-2011 
  748-2011 
  749-2011 
  750-2011 
  753-2011 
  758-2011 
  783-2011 
  784-2011 
  785-2011 
  787-2011 
  788-2011 
  789-2011 
  790-2011 
  796-2011 
  818-2011 
  821-2011 
  822-2011 
  823-2011 
  824-2011 
  829-2011 
  830-2011 
  851-2011 
  853-2011 
  854-2011 
  855-2011 
  856-2011 
  857-2011 
  858-2011 
  859-2011 
  878-2011 
  879-2011 
  891-2011 
  893-2011 
  894-2011 
  898-2011 
  905-2011 
  949-2011 
  956-2011 
  961-2011 
  962-2011 
  964-2011 
  965-2011 
  969-2011 
  970-2011 
1011-2011 
1012-2011 
1013-2011 
1014-2011 
1015-2011 
1016-2011 
1017-2011 
1028-2011 
1029-2011 
1035-2011 
1036-2011 
1088-2011 
5011-2011 
5014-2011 

5017-2011 
5023-2011 
5024-2011 
5025-2011 
5086-2011 
5136-2011 
5159-2011 
5169-2011 
5185-2011 
5186-2011 
5188-2011 
5189-2011 
5190-2011 
5201-2011 
5202-2011 
5203-2011 
5204-2011 
5207-2011 
5208-2011 
5209-2011 
5210-2011 
5211-2011 
5216-2011 
5224-2011 
5230-2011 
5231-2011 
5232-2011 
5233-2011 
5234-2011 
5236-2011 
5239-2011 
5240-2011 
5241-2011 
5242-2011 
5243-2011 
5244-2011 
5245-2011 
5246-2011 
5247-2011 
5248-2011 
5250-2011 
5268-2011 
5271-2011 
5272-2011 
5273-2011 
5274-2011 
5276-2011 
5288-2011 
5293-2011 
5311-2011 
5314-2011 
5315-2011 
5317-2011 
5318-2011 
5319-2011 
5320-2011 
5358-2011 
5360-2011 
5361-2011 
5362-2011 
5385-2011 
5402-2011 
5403-2011 
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(210) (210) (210) (210) 
 
5404-2011 
5405-2011 
5406-2011 

5407-2011 
5411-2011 
5413-2011 

5414-2011 
5424-2011 
5428-2011 

5429-2011 
5435-2011 

 
 

(210) 1309-2006 
(220) 17.7.2006 

9 (511) 37, 42 
(511) 37 - Inštalácia, údržba a oprava telekomunikačných 

zariadení a systémov, telefónov, mobilných tele-
fónov a telefónov príručných zariadení, zariadení 
na paging, zariadení na rádiopaging, rádiotele-
fónnych zariadení, počítačových a osobných orga-
nizérov, počítačového hardvéru, satelitných vy-
sielačov a prijímačov; informačné, poradenské  
a konzultačné služby súvisiace so všetkým uve-
deným poskytované online z počítačovej databá-
zy alebo internetu s výnimkou poradenstva v oblas-
ti počítačového hardvéru, alebo poskytované iný-
mi prostriedkami; informačné a poradenské služ-
by súvisiace s domovou výstavbou, údržbou a opra-
vami, všetky poskytované prostredníctvom tele-
fónneho spojenia, informačné a poradenské služ-
by súvisiace s údržbou automobilov a opravami, 
všetko poskytované prostredníctvom telekomu-
nikačného spojenia, informačné služby súvisiace 
s opravami a inštaláciami poskytované online z po-
čítačovej databázy alebo internetu. 
42 - Počítačové služby, údržba, aktualizácia a návrh 
počítačového softvéru a programov, služby prog-
ramovania pre výpočtovú techniku, príprava a pos-
kytovanie informácií v súvislosti s počítačmi a za-
riadeniami počítačových sietí; online poradenské 
služby v oblasti počítačového hardvéru; online ná-
vrh počítačových systémov; online aktualizovanie 
počítačových systémov; programovanie online; 
poskytovanie internetových vyhľadávačov; pre-
nájom výpočtovej techniky; vytváranie a udržia-
vanie počítačových webstránok pre zákazníkov; 
hosťovanie na webových stránkach iných, inšta-
lácia a údržba počítačového softvéru; kompilácia, 
tvorenie a údržba registra doménových názvov; 
poskytovanie informácií a poradenských služieb 
online z počítačovej databázy alebo cez internet 
súvisiace so všetkými uvedenými službami v tej-
to triede; obnovovanie počítačových databáz; pred-
poveď počasia, služby návrhu interiérov, informač-
né a poradenské služby súvisiace so všetkými 
uvedenými službami. 

(540) Next 
(731) mobilkom austria AG & Co KG, Obere Donau-

strasse 29, Viedeň, AT; 
(740) Azud Ján, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 122-2010 
(220) 2.2.2010 

9 (511) 9, 35, 36, 42 
(511) 9 - Softvér. 

35 - Služby v oblasti ekonomických informačných 
systémov týkajúce sa poradenských služieb v oblas-
ti obchodného a podnikateľského riadenia; spro-
stredkovanie predaja softvéru. 
 
 

36 - Služby v oblasti ekonomických informačných 
systémov týkajúce sa poradenských služieb v oblas-
ti finančného riadenia (spravovania financií). 
42 - Tvorba softvéru; služby v oblasti navrhovania, 
inštalovania a servisu archívnych, rešeršných a bez-
pečnostných informačných systémov s výnimkou 
inštalovania a servisu hardvéru; vývoj a realizá-
cia aplikácií v oblasti internetu. 

(540) ESO9 
(731) ESO9 intranet a.s., U Mlýna 2305/22, 141 00 

Praha, CZ; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 1032-2010 
(220) 25.6.2010 

9 (511) 29, 30, 35, 43 
(511) 29 - Nasolené potraviny; ovocné šaláty; proteín 

na ľudskú spotrebu; zeleninové šaláty. 
30 - Dresingy do šalátov; majonéza; marináda (chu-
ťové prísady); omáčky (prílohy jedál); jedlé ozdo-
by na torty. 
35 - Obchodný manažment a podnikové poraden-
stvo; poradenstvo v obchodnej činnosti; podpora 
predaja (pre tretie osoby); reklama; sprostredko-
vanie nákupu a predaja tovarov uvedených v trie-
dach 29 a 30; poskytovanie a sprostredkovanie 
služieb uvedených v triedach 35 a 43 prostred-
níctvom komunikačných médií; obchodné spro-
stredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 43. 
43 - Bufety (rýchle občerstvenie); jedálne a závod-
né jedálne; reštaurácie (jedálne); príprava a do-
dávka jedál na objednávku do domu. 

(540)  

  
 

(731) Promt SR, s.r.o., Petrovanská 34, 080 01 Prešov, 
SK; 

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

 
(210) 1481-2010 
(220) 6.9.2010 

9 (511) 30, 35 
(511) 30 - Čaj. 

35 - Propagácia; grafická úprava tlačovín na re-
klamné účely. 

(540) SAYONARA 
(731) Čech Josef, Svätoplukova 43, 821 08 Bratislava, 

SK; 
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(210) 1511-2010 
(220) 10.9.2010 

9 (511) 33 
(511) 33 - Borovička. 

(540) Hasičská Borovička 
(731) GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 

064 01 Stará Ľubovňa, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 
(210) 1512-2010 
(220) 10.9.2010 

9 (511) 33 
(511) 33 - Vodka 

(540) Hasičská Vodka 
(731) GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 

064 01 Stará Ľubovňa, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 
(210) 1581-2010 
(220) 27.9.2010 

9 (511) 39, 41, 43 
(511) 39 - Služby cestovnej kancelárie zaisťujúce dopra-

vu a organizovanie zájazdov; sprevádzanie turis-
tov (sprievodcovské služby); služby v doprave  
a preprave. 
41 - Informácie o možnostiach rekreácie; služby 
na oddych a rekreáciu; rezervácia vstupeniek. 
43 - Služby cestovnej kancelárie spojené so zais-
ťovaním ubytovania a stravovania; prenájom pre-
chodného ubytovania; stravovanie; hotelierske služ-
by. 

(540) MAXI REISEN 
(731) Maxi Reisen s.r.o., Letenské náměstí 76/3, 170 

00 Praha, Bubeneč, CZ; 
(740) Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, 

s.r.o., Bratislava, SK; 
 

 
(210) 1646-2010 
(220) 11.10.2010 

9 (511) 1, 16, 17, 19, 20, 21, 28, 35, 40, 42 
(511) 1 - Papierovina (papierová vláknina). 

16 - Papier a lepenka, obaly z fólií. 
17 - Samolepiace fólie z plastických hmôt patria-
ce do triedy 17. 
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových. 
20 - Reklamné nafukovacie predmety. 
21 - Reklamné poháriky z plastických hmôt. 
28 - Spoločenské hry, hračky, hracie karty. 
35 - Reklamná činnosť a činnosť organizačných 
poradcov, služby v oblasti inzercie, inzertné služ-
by, priame marketingové služby, mediálne analý-
zy v rámci obchodného prieskumu, prieskumu trhu 
alebo verejnej mienky, služby v oblasti plánova-
nia a nákupu. 
40 - Polygrafické služby, hlavne ofsetová tlač, 
digitálna tlač, litografické tlače, tlač vzorov, fle-
xotlač, kníhtlač, sieťotlač, fotosadzba, hĺbkotlač, 
laminovanie tlačovín a obalov, úprava papiera, 
dokončovacie tlačiarenské práce, predtlačová prí-
prava (pre-press), tepelná razba, kašírovanie po-
tlačených fólií, rezanie fólií do kotúčov, tlačové  
 
 

zariadenia (služby), uskutočňovanie firemných prí-
tlačí, viazanie a konečné spracovanie kníh, viaza-
nie diárov, kalendárov, tlačív a formulárov, úprava, 
spracovanie a potlač fólií a obalov z fólií. 
42 - Služby štúdia grafického dizajnérstva. 

(540)  

  
 

(731) Senior Portal s.r.o., Zákoutí 2866/23, 616 00 Brno, 
CZ; 

(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 
 

 
(210) 1710-2010 
(220) 21.10.2010 

9 (511) 9, 28, 37, 41, 42, 45 
(511) 9 - Hardvér najmä pre kasína a herne; výherné 

automaty fungujúce po pripojení na externú obra-
zovku alebo monitor; elektrotechnické a elektro-
nické prístroje, zariadenia, nástroje a stroje na 
hazardné a hracie účely fungujúce po pripojení 
na externú obrazovku alebo monitor; hracie auto-
maty na peniaze a hracie zariadenia, najmä hracie 
automaty na použitie v hracích podnikoch fungu-
júce po pripojení na externú obrazovku alebo mo-
nitor. 
28 - Ruletové kolo; zariadenia na elektronické hry 
s výnimkou zariadení na elektronické hry fungu-
júcich po pripojení na externú obrazovku alebo 
monitor; hracie automaty s výnimkou automatov 
fungujúcich po pripojení na externú obrazovku 
alebo monitor; zábavné automaty s výnimkou auto-
matov fungujúcich po pripojení na externú obra-
zovku alebo monitor; hracie automaty s otočnými 
kotúčmi; hracie automaty na mince; kasínové hry 
a hry pre herne s výnimkou hier ako počítačový 
softvér; hracie automaty a hracie stroje najmä na 
obchodné využitie v kasínach a herniach s vyplá-
caním alebo bez vyplácania výhier s výnimkou 
hracích automatov a hracích strojov fungujúcich 
po pripojení na externú obrazovku alebo monitor, 
hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením 
mince; hracie automaty uvádzané do činnosti 
vložením peňazí; súčasti a náhradné dielce uve-
dených tovarov - všetko uvedené s výnimkou auto-
matov fungujúcich po pripojení na externú obra-
zovku alebo monitor. 
37 - Inštalácia a údržba elektrických zariadení; ser-
vis elektronických hier (ako hardvéru). 
41 - Prevádzkovanie hracích automatov, prevádz-
kovanie priestorov s hracími automatmi, hranie  
o peniaze, prevádzkovanie kasín, organizovanie 
lotérií; odborné poradenstvo v oblasti hracích, zá-
bavných a výherných zariadení. 
42 - Vývoj a tvorba počítačových hier; vývoj a ná-
vrh hracích, zábavných a výherných zariadení, 
strojov, prístrojov a automatov; počítačové prog-
ramovanie; tvorba softvéru; vývoj a návrh dizaj-
nu elektronických hier; vývoj a návrh dizajnu 
hracích; zábavných a výherných zariadení a hier; 
návrh a analýzy počítačových systémov; zhoto-
vovanie kópií počítačových programov; servis  
a aktualizovanie počítačových programov, najmä 
programov na hry, stávky a zábavu; obnovovanie 
počítačových programov; výskum a vývoj v oblas-
ti softvéru a hardvéru; prenájom počítačových  
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hier (ako softvéru); vytváranie a udržiavanie po-
čítačových stránok pre zákazníkov; hosťovanie na 
počítačových stránkach; poskytovanie informácií 
o uvedených službách prostredníctvom komuni-
kačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu; servis elektronic-
kých hier (ako softvéru). 
45 - Licencie na počítačové programy (právne 
služby). 

(540) GEMATIC 
(731) UNIVERS, spol. s r.o., Hviezdoslavova 315, 905 01 

Senica, SK; 
(740) Džačovská Agata, JUDr., Senica, SK; 

 
 
(210) 1799-2010 
(220) 5.11.2010 

9 (511) 16, 25, 26, 35, 41, 42, 45 
(511) 16 - Plagáty všetkých druhov a rozmerov; knihy; 

brožúry; časopisy; periodiká; tlačivá; ročenky; 
katalógy; kalendáre; príručky; prospekty; publi-
kácie; papierové vlajky; volebné lístky; papiero-
vé alebo kartónové voličské zoznamy; papierové 
voličské preukazy; papierové zástavky; bilbordy, 
wideboardy, lightboardy, megaboardy z papiera 
alebo lepenky; pútače z papiera alebo lepenky; 
pečiatky; pečate; pečatné vosky; písacie potreby; 
papiernický tovar; obálky; obaly; nálepky; netex-
tilné etikety; kancelárske potreby s výnimkou 
nábytku, predovšetkým kancelárske potreby po-
užité ako reklamné predmety; adresné štítky do 
adresovacích strojov; obežníky; kancelársky pa-
pier; listový papier; papierové pásky; baliaci pa-
pier; albumy; atlasy; plastové fólie na balenie; 
formuláre; formuláre na zmluvy a podania; pred-
mety z kartónu; lepiace štítky; lepidlá a lepiace 
pásky na kancelárske účely a použitie v domác-
nosti; spisové obaly; stolové prestieranie z papie-
ra; papierové servítky; kopírovací papier; papie-
rové utierky; vrecia a vrecká z papiera alebo 
plastických materiálov; vzory na výrobu odevov; 
tlačené publikácie v oblasti politiky, legislatívy, 
zákonov; časopisy, letáky, denníky, vestníky, bro-
žúry súvisiace s kultúrou a politikou. 
25 - Odevy, oblečenie, pokrývky hlavy, predo-
všetkým odevy, oblečenie a pokrývky hlavy ako 
nosiče reklamných, propagačných, spoločenských 
a politických textov a označení; tričká; tielka; 
bielizeň; opasky; nohavice; cylindre; čelenky; čiap-
ky; klobúky; šilty na pokrývky hlavy; konfekcia; 
obleky; košele; kožušiny ako oblečenie; kravaty; 
manžety ako časti odevov; náprsenky; pančuchy; 
plášte; ponožky; rukavice; saká; šály; šatky; šerpy; 
vesty; uniformy; vrchné ošatenie; zástery; závo-
je; zvrchníky; župany; papuče; celé topánky; pra-
covná obuv; sandále; kovanie na obuv. 
26 - Značky na odevy, šatstvo a bielizeň, bordú-
ry, lemy; obruby na odevy; odznaky na odevy nie 
z drahých kovov; ozdobné brošne, spony; ozdob-
né ihlice; ozdoby do vlasov; ozdoby na šaty; 
ozdoby na obuv a klobúky nie z drahých kovov; 
umelé kvety; opaskové pracky; pásky na rukávy; 
nažehľovacie ozdoby a označenia na textilné vý-
robky. 
35 - Propagačné, reklamné a lobistické služby; 
komerčné lobistické služby; lobistické služby na 
obchodné účely; lobistické služby, menovite pro- 
 

pagovanie, zverejňovanie alebo iný spôsob za-
stupovania záujmov alebo záležitostí klientov; 
reklama a propagácia politických strán, spolo-
čenských hnutí; reklama a propagácia politických 
programov a hesiel; zastupovanie hospodárskych 
záujmov tretích subjektov voči politickým nosi-
teľom rozhodnutí a iným osobám vrátane spro-
stredkovania národných a medzinárodných hos-
podárskych a politických kontaktov k výrobcom, 
obchodu, grémiam, spolkom a politike; ekonomic-
ké poradenstvo poskytované politickými strana-
mi; podnikové hospodárske a organizačné pora-
denstvo, predovšetkým stranám a politikom; pries-
kumy verejnej mienky v ekonomickej, sociálnej 
a politickej oblasti; konzultácie v oblasti metód  
a postupov pre politické kampane patriace do 
triedy 35; poskytovanie informácií v oblasti poli-
tických volieb a voličov patriacich do triedy 35; 
organizovanie reklamných a propagačných akti-
vít pre politické strany a ich dcérske organizácie; 
vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi 
občanmi, podnikmi, inštitúciami a spoločenským 
prostredím; hospodárske a ekonomické predpo-
vede; odborné obchodné poradenstvo; reklama; 
reklamné činnosti; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; lepenie plagátov; prieskum 
verejnej mienky; vydávanie a aktualizovanie re-
klamných alebo náborových materiálov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom; štatis-
tické informácie; služby zaoberajúce sa zhromaž-
ďovaním výstrižkov z časopisov; vedenie karto-
ték v počítači; organizovanie komerčných alebo 
reklamných výstav a veľtrhov; obchodné spro-
stredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 
41, 42, 45; obchodné sprostredkovanie prevádz-
kovania online miestností na chat, na prenos správ 
medzi používateľmi v oblasti politiky a spolo-
čenských otázok; sprostredkovanie obchodu s to-
varom, predovšetkým s uvedeným tovarom; čin-
nosť politických strán spočívajúca vo vzťahoch  
s verejnosťou; činnosť politických strán spočíva-
júca v propagácií, najmä propagácií politických  
a spoločenských tém, hesiel, otázok a programov; 
činnosť politických strán spočívajúca v službách 
patriacich do triedy 35; ponúkanie a poskytova-
nie uvedených služieb a poskytovanie informácií 
o uvedených službách prostredníctvom komuni-
kačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu. 
41 - Politické vzdelávanie a školenie; poskytovanie 
politického a legislatívneho spravodajstva; poli-
tické poradenstvo ako služba patriace do triedy 
41; organizovanie a vedenie politických a eko-
nomických fór; kultúrne, politické, dejepisné a be-
haviorálne vedy ako vzdelávanie; organizovanie 
stretnutí, hlavne v oblasti politiky; organizovanie 
a vedenie fór v oblasti politiky a ekonómie; po-
skytovanie online správ v oblasti vládnych zále-
žitostí a politiky; online časopisy, hlavne blogy 
obsahujúce správy, úvodníky a stanoviská k aktu-
álnym udalostiam, politike a zábave; poskytova-
nie online počítačových databáz a online prehľa-
dávateľných databáz, weblogov, videospráv, video-
stien v oblasti sociálnych sietí a politiky; činnosť 
politických strán spočívajúca v službách patria-
cich do triedy 41; činnosť politických strán spo-
čívajúca vo vzdelávaní, organizovaní a zhromaž-
ďovaní občanov; činnosť politických strán spočí- 
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vajúca v organizovaní; organizovanie predvoleb-
ných kampaní; organizovanie politických mítingov; 
organizovanie stretnutí politických strán s občan-
mi; organizovanie politických seminárov a kon-
vencií; poskytovanie informácií v oblasti organi-
zovania politických mítingov; poskytovanie kon-
zultácií v oblasti organizovania politiky vzdelá-
vania; poskytovanie informácií v oblastí organi-
zovania politických otázok z oblasti vzdelávania; 
spoločenská výchova; vzdelávanie; školenia; orga-
nizovanie a vedenie kongresov, konferencií, se-
minárov; organizovanie spoločenských a politic-
kých zhromaždení a sprievodov; organizovanie 
manifestácií, mítingov a sprievodov; organizova-
nie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; orga-
nizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, sú-
ťaží krásy, živých vystúpení; zverejňovanie tex-
tov iných ako reklamných; vydávanie kníh, časo-
pisov, periodík; vydávanie textov s výnimkou re-
klamných alebo náborových; online vydávanie 
kníh a časopisov v elektronickej forme; informá-
cie o výchove a vzdelávaní; pedagogické informá-
cie; poradenstvo v oblasti vzdelávania; knižnice; 
výroba rozhlasových alebo televíznych progra-
mov; zábava pri organizovaní politických aktivít; 
výroba zvukových a zvukovo-obrazových záz-
namov; výroba videofilmov; digitálna tvorba obra-
zov na výstupných zariadeniach; vydávanie infor-
mácií týkajúcich sa politických, kultúrnych a spo-
ločenských podujatí pomocou online služieb; za-
bezpečovanie výcvikov, kurzov a školení, špor-
tová a kultúrna činnosť; organizovanie spoločen-
ských a politických zhromaždení; ponúkanie a pos-
kytovanie uvedených služieb a poskytovanie infor-
mácií o uvedených službách prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu. 
42 - Vypracovanie expertných odborných príspev-
kov k Európskym politikám týkajúcich sa najmä 
realizácie vnútorného trhu a tvorby špecifických 
sektorových politík; odborné poradenstvo a po-
moc pri tvorbe politiky a politických programov 
ako služby patriace do triedy 42; sociálno-ve-
decké poradenstvo politikom a stranám, organi-
záciám a inštitúciám na poskytovanie riešenia 
spoločenských problémov prostredníctvom spo-
jenia úžitku pre všeobecné dobro s úžitkom pre 
obchodnú politiku (corporate citizenship); poli-
tické konzultácie ako služby patriace do triedy 
42; služby v oblasti vzťahov s vládou, menovite 
správa vládnych záležitostí (politické lobovanie), 
predovšetkým pre jednotlivcov, podniky alebo 
iné organizácie požadujúce právnu podporu ve-
rejnej politiky, administratívne alebo rozpočtové 
kroky; výskum v sociálnej oblasti a v oblasti so-
ciálneho zabezpečenia v súvislosti s politickými 
problémami; vedecký výskum v oblasti politic-
kých subjektov; expertíza a poradenstvo v so-
ciálnej oblasti a v oblasti sociálneho zabezpeče-
nia súvisiace s politickými a právnymi záležitos-
ťami; realizácia výskumných projektov, predo-
všetkým v oblastiach politiky, hospodárstva, ve-
dy, kultúry a zdravia; činnosť politických strán 
spočívajúca v službách patriacich do triedy 42; 
činnosť politických strán spočívajúca v odbor-
ných, rozhodovacích a expertíznych činnostiach; 
spoločenské, politické alebo politologické analý-
zy a predpovede; vytváranie a udržiavanie počí- 
 

tačových webových stránok pre zákazníkov; po-
radenstvo v oblasti vývoja a výskumu, architektú-
ry, urbanistického plánovania, expertíz, inžinier-
skych činností, kontroly kvality, dizajnu, počíta-
čových databáz, softvéru a hardvéru; expertné 
služby v oblasti politického manažmentu; inšta-
lácia, aktualizácia, servis a zhotovovanie kópií 
počítačových programov; aktualizovanie počíta-
čových programov; hosťovanie na počítačových 
stránkach; dizajn miest webových stránok na inter-
nete (služby-); poskytovanie internetových vy-
hľadávačov; návrh, vytváranie, úprava, implemen-
tácia a udržiavanie internetových stránok pre zá-
kazníkov; tvorba internetových miest webových 
stránok; poskytovanie internetových vyhľadáva-
čov a online adresárov na vyhľadávanie a zobra-
zovanie informácií, blogov, diskusií, videí a fo-
tografií najmä týkajúcich sa spoločenského živo-
ta a politiky; sociologický a politický výskum; 
poskytovanie politických informácií prostredníc-
tvom online počítačových databáz alebo interne-
tu; poskytovanie a prevádzkovanie online weblo-
gov prostredníctvom internetu a iných interaktív-
nych elektronických platforiem v oblasti politiky; 
ponúkanie a poskytovanie uvedených služieb a pos-
kytovanie informácií o uvedených službách pro-
stredníctvom komunikačných médií, elektronickej 
pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
45 - Činnosť politických strán spočívajúca v za-
stupovaní záujmov občanov predovšetkým pred 
verejnými alebo štátnymi orgánmi a inštitúciami; 
poradenstvo v oblasti ľudských práv; právne po-
radenstvo; právny výskum; neobchodné lobistic-
ké služby, ktoré sa týkajú európskych záležitostí; 
lobistické služby iné než na obchodné účely; po-
litický lobing; organizovanie petícií v podobe do-
tazníkov o politických záležitostiach; právna pod-
pora verejnej politiky, politické lobovacie kam-
pane; politické lobovanie; právne konzultačné 
služby v oblasti politických vládnych záležitostí; 
právne a sociálne služby v oblasti prieskumu ve-
rejnej politiky s cieľom presadiť politické rieše-
nia; sociálne služby a právne služby, predovšetkým 
analýza, posudzovanie a poradenstvo vo vzťahu 
k priorizácii, rešpektovaniu a ochrane ľudských 
hodnôt, vo vzťahu k prítomným a budúcim kon-
fliktom, predovšetkým aj konfliktom hodnôt, na 
všetkých spoločenských, politických, hospodár-
skych a etických aj religióznych alebo všeobecne 
viery týkajúcich sa rovín ľudstva a vo vzťahu k 
pre celé svetové obyvateľstvo životne cenný svet, 
s cieľom zastupovania základných ľudských hod-
nôt ako etickomorálnej autority vrátane politickej 
práce lobby; právnické služby a právne poraden-
stvo poskytované politickou asociáciou pre svo-
jich členov a pre tretie strany; poskytovanie poli-
tických informácií; hodnotenie politických rizík; 
činnosť politických strán spočívajúca v službách 
patriacich do triedy 45; činnosť politických strán 
spočívajúca v právnych a zastupiteľských činnos-
tiach; výskum v oblasti právnych záležitostí, kto-
ré súvisia s politickými a ekonomickými problé-
mami; právne služby v oblasti politických, sociál-
nych tlakov; právne služby a poradenstvo posky-
tované politickým združením pre svojich členov 
a tretím osobám; poskytovanie služieb online infor-
mačných zoznamov a stránok s politickými infor-
máciami v oblasti všeobecných záujmových tém,  
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virtuálne komunity ako služby patriace do triedy 
45; poskytovanie prístupu k službám v oblasti 
tvorby politiky ako služby patriaca do triedy 45; 
poskytovanie informácií v oblasti práva a verej-
nej politiky; činnosť politických strán spočívajú-
ca v zastupovaní záujmov občanov predovšetkým 
pred verejnými alebo štátnymi orgánmi a inšti-
túciami(právne služby); právne služby politických 
strán; ponúkanie a poskytovanie uvedených služieb 
a poskytovanie informácií o uvedených službách 
prostredníctvom komunikačných médií, elektro-
nickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a in-
ternetu. 

(540) SDĽ 
(731) SMER - sociálna demokracia, Súmračná 25, 821 02 

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

 
 
(210) 1802-2010 
(220) 8.11.2010 

9 (511) 33 
(511) 33 - Vodka. 

(540) Goral Vodka Master 
(731) GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 

064 01 Stará Ľubovňa, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 
(210) 1843-2010 
(220) 11.11.2010 

9 (511) 1, 2, 3, 5, 25 
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, poľnohospodárstvo 

a lesníctvo; chemické aditíva do fungicídov, insek-
ticídov a pesticídov; konzervačné prípravky do 
muriva, betónu, plastov a iných materiálov s vý-
nimkou farieb a lakov; soli drahých kovov na 
priemyselné účely; chemické avivážne prípravky 
na textil na priemyselné účely; chloran sodný. 
2 - Konzervačné prípravky na drevo. 
3 - Pracie, umývacie a čistiace prípravky; deter-
genty ako prípravky na odstránenie vodného ka-
meňa s výnimkou detergentov na použitie vo vý-
robnom procese a na lekárske účely; bieliace prí-
pravky; mydlá dezinfekčné, dezodorizačné, me-
dicinálne, na holenie, antiperspirantné, proti po-
teniu nôh; esenciálne oleje, éterické esencie; vý-
ťažky z kvetov (parfuméria); kolínske, toaletné, 
parfumované vody a voňavky; kozmetické prí-
pravky; šampóny, aj pre domáce zvieratá; vlaso-
vé vody a iné prípravky na ošetrenie vlasov; leštid-
lá a vosky na usne, obuv, nábytok, dlážku; príprav-
ky proti poteniu; avivážne prípravky na textil. 
5 - Pesticídy, fungicídy, germicídy (dezinfekčné 
prípravky), insekticídy, repelenty; biocídy; dezin-
fekčné prípravky; náplasti na otlaky; zásypy do 
športovej, bežnej, pracovnej obuvi, zvlášť s anti-
bakteriálnym účinkom; prípravky na osvieženie 
vzduchu; antibakteriálne a protiplesňové príprav-
ky; prípravky proti parazitom; fumiganty (pesti-
cídne prípravky). 
25 - Odevy, spodná bielizeň, pletiarsky tovar; obuv, 
sandále, papuče; ponožky; potné vložky, vložky 
a vnútorné stielky do obuvi; rukavice, šály a po-
krývky hlavy. 
 
 

(540) KLIMAX 
(731) Pappová Viera, Ing., Vihorlatská 14, 831 04 Bra-

tislava, SK; 
 

 
(210) 1844-2010 
(220) 11.11.2010 

9 (511) 1, 3, 5 
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, poľnohospodárstvo 

a lesníctvo; chemické aditíva do fungicídov, insek-
ticídov a pesticídov; konzervačné prípravky do 
muriva s výnimkou farieb a lakov; soli drahých 
kovov na priemyselné účely; chlornan sodný. 
3 - Prípravky na pranie a čistenie bielizne; bielia-
ce prípravky; mydlá; šampóny; leštidlá; príprav-
ky proti poteniu. 
5 - Pesticídy; fungicídy; germicídy (dezinfekčné 
prípravky); insekticídy; biocídy; repelenty; dez-
infekčné prípravky; náplasti na otlaky; zásypy do 
športovej, bežnej, pracovnej obuvi, zvlášť s anti-
bakteriálnym účinkom; prípravky na osvieženie 
vzduchu; antibakteriálne a protiplesňové príprav-
ky; prípravky proti parazitom. 

(540) ASANEX 
(731) Pappová Viera, Ing., Vihorlatská 14, 831 04 Bra-

tislava, SK; 
 

 
(210) 1898-2010 
(220) 25.11.2010 

9 (511) 9, 35, 37, 38, 42, 45 
(511) 9 - Počítače; nahrané počítačové programy; počí-

tačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej 
siete); počítačový softvér; programy na počítačo-
vé hry; nahrané programy obsluhujúce počítač. 
35 - Vyhľadávanie informácií v počítačových sú-
boroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do po-
čítačových databáz; zoraďovanie údajov v počí-
tačových databázach; vedenie kartoték v počítači. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy počítačov. 
38 - Počítačová komunikácia; komunikácia pomo-
cou počítačových terminálov; poskytovanie tele-
komunikačného pripojenia do svetovej počítačo-
vej siete; poskytovanie používateľského prístupu 
do svetovej počítačovej siete; prenájom prístupo-
vého času do svetových počítačových sietí; pre-
nos správ a obrazových informácií pomocou po-
čítača. 
42 - Aktualizovanie počítačových programov; hos-
ťovanie na počítačových stránkach (webových strán-
kach); inštalácia počítačových programov; návrh 
počítačových systémov; obnovovanie počítačo-
vých databáz; služby ochrany proti zavíreniu po-
čítačov; prenájom počítačov; počítačové progra-
movanie; zhotovovanie kópií počítačových prog-
ramov; poradenstvo v oblasti počítačového har-
dvéru; poradenstvo v oblasti počítačových prog-
ramov; prenájom počítačového softvéru; prevod 
a konverzia počítačových programov a údajov 
(okrem fyzickej konverzie); prieskum v oblasti 
využitia počítačov; servis počítačových progra-
mov; vytváranie a udržiavanie počítačových 
stránok (webových) pre zákazníkov. 
45 - Licencie na počítačové programy (právne služby). 
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(540)  

  
 

(591) červená, biela, sivá 
(731) MPI CONSULTING s.r.o., Medená 25, 811 02 

Bratislava, SK; 
(740) Zelenay Peter, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 1918-2010 
(220) 29.11.2010 

9 (511) 35, 36, 37 
(511) 35 - Reklamné a marketingové služby; administra-

tívne služby; sprostredkovanie obchodu s tovarmi. 
36 - Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy 
nehnuteľností; sprostredkovanie služieb prihláse-
ných v triede 36; poskytovanie úverov alebo pô-
žičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne 
bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majet-
kových hodnôt; prenájom nehnuteľností; fakto-
ring a forfajting; správa bytového alebo nebyto-
vého fondu; správa spojená s prenájmom nehnu-
teľností, správa nehnuteľností; správcovstvo; oce-
ňovanie a odhady nehnuteľností; kancelárie za-
oberajúce sa inkasovaním pohľadávok; vyberanie 
nájomného; vedenie nájomných domov; prenájom 
bytov. 
37 - Údržba bytového alebo nebytového fondu. 

(540)  

  
 

(731) AA Reality Slovakia s.r.o., Mlynská 28, 040 01 
Košice, SK; 

 
 
(210) 1919-2010 
(220) 29.11.2010 

9 (511) 35, 36, 37 
(511) 35 - Reklamné a marketingové služby; administra-

tívne služby; sprostredkovanie obchodu s tovarmi. 
36 - Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy 
nehnuteľností; sprostredkovanie služieb prihláse-
ných v triede 36; poskytovanie úverov alebo pô-
žičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne 
bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majet-
kových hodnôt; prenájom nehnuteľností; faktoring 
a forfajting; správa bytového alebo nebytového 
fondu; správa spojená s prenájmom nehnuteľnos-
tí, správa nehnuteľností; správcovstvo; oceňova-
nie a odhady nehnuteľností; kancelárie zaobera-
júce sa inkasovaním pohľadávok; vyberanie ná-
jomného; vedenie nájomných domov; prenájom bytov. 
37 - Údržba bytového alebo nebytového fondu. 

(540)  

  
 

(731) AA Reality Slovakia s.r.o., Mlynská 28, 040 01 
Košice, SK; 

 
 

(210) 1974-2010 
(220) 10.12.2010 

9 (511) 14, 35, 36 
(511) 14 - Drahé kovy ako surovina alebo polotovar, strieb-

ro ako surovina alebo polotovar, zlato v surovom 
stave ako polotovar, platina, paládium, mince - pe-
niaze. 
35 - Odborné obchodné poradenstvo. 
36 - Finančné analýzy, spravovanie financií, finan-
čné informácie, finančné služby, kapitálové inves-
tície, finančné konzultačné služby, úschova cen-
ností. 

(540) Strieborný účet 
(731) SILVERUM s.r.o., Karlovo náměstí 5, 120 00 

Praha, CZ; 
 

 
(210) 1999-2010 
(220) 16.12.2010 

9 (511) 9, 16, 35, 41 
(511) 9 - Nahrané, resp. stiahnuteľné tlačoviny, časopisy, 

periodiká v elektronickej podobe, nahrané mapy, 
dostupné aj prostredníctvom počítačovej siete 
vrátane internetu, počítačový softvér. 
16 - Papier a výrobky z papiera, ktoré nie sú za-
hrnuté v iných triedach, tlačoviny a polygrafické 
výrobky všetkých druhov, najmä časopisy, noviny, 
knihy, brožúry, prospekty, plagáty, fotografie, prog-
ramy, vstupenky, letáky, katalógy, periodická a ne-
periodická tlač, knihy, publikácie, tlačoviny, foto-
grafie, nálepky. 
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť a služ-
by, elektronická inzercia, on-line inzercia, výsta-
vy na reklamné a propagačné účely, marketing, 
poradenské a sprostredkovateľské služby súvi-
siace s reklamnou tlačou, propagáciou, reklamou, 
inzerciou a marketingom, rozširovanie reklam-
ných tlačovín a reklamných nosičov informácií, 
vydávanie reklamných materiálov. 
41 - Usporadúvanie odborných seminárov a kon-
ferencií, vydavateľská a nakladateľská činnosť, 
najmä vydávanie novín, časopisov, kníh vrátane vy-
dávanie tlačovín prostredníctvom počítačových 
sietí, rozširovanie tlačovín, časopisov, periodík  
v elektronickej podobe, prostredníctvom počíta-
čovej siete vrátane internetu. 

(540)  

  
 

(591) zelená, biela 
(731) Mäkký Ľubomír, Mgr., Kratiny 9, 831 07 Brati-

slava - Vajnory, SK; 
(740) Kelemen Andrej, Mgr., Šaľa, SK; 

 
 
(210) 2060-2010 
(220) 23.12.2010 

9 (511) 17, 19, 37, 42 
(511) 17 - Filtračné hmoty predovšetkým pre stavebníctvo. 

19 - Nekovové stavebné materiály - geotextílie, 
drenážne materiály, ostatné textílie pre stavebníc-
tvo, textilné plošné materiály, pásy, vložky a tex-
tilné výrobky patriace do tejto triedy určené pre-
dovšetkým pre stavebníctvo. 
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37 - Služby týkajúce sa stavby budov, ciest, mos-
tov, priehrad a prepravných liniek, poradenstvo  
v oblasti použitia uvedených výrobkov a materiá-
lov patriace do tejto triedy. 
42 - Služby inžinierov a odborných pracovní- 
kov - vypracovávanie odborných správ, poraden-
stvo v oblasti výskumu a vývoja použitia uvede-
ných výrobkov a materiálov. 

(540) GEOTEK 
(731) DEK a. s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 
(210) 2063-2010 
(220) 27.12.2010 

9 (511) 41 
(511) 41 - Kultúrne aktivity, a to služby poskytované 

tretími osobami pri rozvoji duševných schopností 
osôb, ako aj služby určené na zábavu alebo na 
povzbudenie pozornosti. 

(540)  

  
 

(731) Krištáľové krídlo s. r. o., Žatevná 8, 841 01 Bra-
tislava, SK; 

 
 
(210) 5582-2010 
(220) 20.8.2010 

9 (511) 30, 32, 33, 43 
(511) 30 - Korenie; káva; cestoviny; nápoje na báze ča-

jov; omáčky. 
32 - Vody (nápoje); zeleninové džúsy (nápoje); pivo. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; desti-
lované nápoje. 
43 - Služby barov; bufety (rýchle občerstvenie); 
reštaurácie; príprava a dodávka jedál na objed-
návku domov. 

(540) FRESH MADE ASIA 
(731) BUDDHA BROTHERS s.r.o., Zochova 16, 811 03 

Bratislava, SK; 
 

 
(210) 5583-2010 
(220) 20.8.2010 

9 (511) 30, 32, 33, 43 
(511) 30 - Korenie; káva, cestoviny; nápoje na báze ča-

jov; omáčky. 
32 - Vody (nápoje); zeleninové džúsy (nápoje); pivo. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; desti-
lované nápoje. 
43 - Služby barov; bufety (rýchle občerstvenie); 
reštaurácie; príprava a dodávka jedál na objed-
návku domov. 

(540) BUDDHA BROTHERS 
(731) BUDDHA BROTHERS s.r.o., Zochova 16, 811 03 

Bratislava, SK; 
 

 
 
 

(210) 5742-2010 
(220) 5.11.2010 

9 (511) 16, 25, 35, 41, 42, 45 
(511) 16 - Knihy a brožúry; časopisy všetkých druhov 

a rozmerov; kalendáre; plagáty. 
25 - Odevy a oblečenie predovšetkým ako reklam-
né nosiče. 
35 - Reklama; reklamná, inzertná a propagačná 
činnosť; reklama on-line na počítačovej komuni-
kačnej sieti; rozhlasová a televízna reklama; re-
klamné agentúry; vydávanie, aktualizovanie a roz-
širovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, tlačoviny, vzorky); prieskum trhu a verejnej 
mienky; štatistické kompilácie; hospodárske a eko-
nomické predpovede; marketing; podpora preda-
ja pre tretie osoby; odborné obchodné poraden-
stvo; poskytovanie obchodných informácií; zbie-
ranie a zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; vedenie kartoték v počítači; predvádza-
nie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; 
lepenie plagátov; organizovanie komerčných ale-
bo reklamných výstav a veľtrhov; vzťahy s verej-
nosťou; prieskum vzťahov medzi občanmi, pod-
nikmi, inštitúciami a spoločenskými organizácia-
mi; činnosť politických strán spočívajúca v pro-
pagovaní politických programov a dokumentov; 
činnosť politických strán spočívajúca vo vzťa-
hoch s verejnosťou; lobistické služby na obchod-
né účely; sprostredkovanie uvedených služieb; 
sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostred-
kovanie služieb uvedených v triedach 41, 42 a 45; 
politické prieskumy týkajúce sa verejnej mienky. 
41 - Činnosť politických strán spočívajúca vo vzde-
lávaní, organizovaní a zhromažďovaní občanov; 
organizovanie predvolebných kampaní; organizo-
vanie politických aktivít patriacich do triedy 41  
a stretnutí politických strán s občanmi; organizo-
vanie politických konvencií; zabezpečovanie vý-
cvikov, kurzov a školení; zábava pri organizova-
ní politických aktivít; športová a kultúrna čin-
nosť; spoločenská výchova; vzdelávanie; školenia; 
organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, 
seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; organizovanie lotérií, plesov, špor-
tových súťaží, súťaží krásy, živých vystúpení; 
organizovanie spoločenských a politických zhro-
maždení, organizovanie manifestácií a sprievodov; 
poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez 
možnosti kopírovania); vydávanie kníh, časopi-
sov a periodík; vydávanie textov s výnimkou re-
klamných alebo náborových textov; on-line vy-
dávanie kníh a časopisov v elektronickej podobe; 
informácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické 
informácie; poradenstvo v oblasti vzdelávania; 
knižnice; výroba rozhlasových alebo televíznych 
programov; poskytovanie informácií v oblasti orga-
nizovania politických aktivít patriace do triedy 
41; poskytovanie konzultácií v oblasti organizo-
vania služieb uvedených v triede 41 a týkajúcich 
sa politiky; poskytovanie informácií týkajúcich 
sa organizovania služieb uvedených v triede 41  
a týkajúcich sa politiky; činnosť politických strán 
spočívajúca v zastúpení záujmov občanov predo-
všetkým pred verejnými alebo štátnymi orgánmi 
a inštitúciami patriaca do tejto triedy; poraden-
stvo v oblasti životného prostredia týkajúce sa 
vzdelávania, organizovania spoločenských akcií, 
manifestácií a sprievodov. 
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42 - Spoločenské, politické alebo politologické 
analýzy a predpovede; poradenstvo v oblasti vý-
voja a výskumu, architektúry, urbanistického plá-
novania, inžinierskych činností, kontroly kvality, 
dizajnu, počítačových databáz, softvéru a hardvé-
ru; expertné služby v oblasti politického manaž-
mentu; vytváranie a udržiavanie počítačových we-
bových stránok pre zákazníkov. 
45 - Právne služby; právne poradenstvo; právny 
výskum; poradenstvo v oblasti ľudských práv; 
činnosť politických strán spočívajúca v zastúpení 
záujmov občanov predovšetkým pred verejnými 
alebo štátnymi orgánmi a inštitúciami (právne služ-
by); poradenstvo v oblasti životného prostredia 
(právne služby); sociálne a právne štúdie a prie-
skumy. 

(540)  

  
 

(731) Strana demokratickej ľavice, Panská 9, 811 01 
Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5743-2010 
(220) 5.11.2010 

9 (511) 16, 25, 35, 41, 42, 45 
(511) 16 - Knihy a brožúry; časopisy všetkých druhov 

a rozmerov; kalendáre; plagáty. 
25 - Odevy a oblečenie predovšetkým ako reklam-
né nosiče. 
35 - Reklama; reklamná, inzertná a propagačná 
činnosť; reklama on-line na počítačovej komuni-
kačnej sieti; rozhlasová a televízna reklama; re-
klamné agentúry; vydávanie, aktualizovanie a roz-
širovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, tlačoviny, vzorky); prieskum trhu a verejnej 
mienky; štatistické kompilácie; hospodárske a eko-
nomické predpovede; marketing; podpora preda-
ja pre tretie osoby; odborné obchodné poraden-
stvo; poskytovanie obchodných informácií; zbie-
ranie a zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; vedenie kartoték v počítači; predvádza-
nie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; 
lepenie plagátov; organizovanie komerčných ale-
bo reklamných výstav a veľtrhov; vzťahy s verej-
nosťou; prieskum vzťahov medzi občanmi, pod-
nikmi, inštitúciami a spoločenskými organizá-
ciami; činnosť politických strán spočívajúca v pro-
pagovaní politických programov a dokumentov; 
činnosť politických strán spočívajúca vo vzťa-
hoch s verejnosťou; lobistické služby na obchod-
né účely; sprostredkovanie uvedených služieb; 
sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostred-
kovanie služieb uvedených v triedach 41, 42 a 45; 
politické prieskumy týkajúce sa verejnej mienky. 
41 - Činnosť politických strán spočívajúca vo 
vzdelávaní, organizovaní a zhromažďovaní obča-
nov; organizovanie predvolebných kampaní; orga-
nizovanie politických aktivít patriacich do triedy 
41 a stretnutí politických strán s občanmi; orga-
nizovanie politických konvencií; zabezpečovanie  
 

výcvikov, kurzov a školení; zábava pri organizo-
vaní politických aktivít; športová a kultúrna čin-
nosť; spoločenská výchova; vzdelávanie; školenia; 
organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, 
seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; organizovanie lotérií, plesov, špor-
tových súťaží, súťaží krásy, živých vystúpení; 
organizovanie spoločenských a politických zhro-
maždení, organizovanie manifestácií a sprievo-
dov; poskytovanie elektronických publikácií on-
line (bez možnosti kopírovania); vydávanie kníh, 
časopisov a periodík; vydávanie textov s výnim-
kou reklamných alebo náborových textov; on-li-
ne vydávanie kníh a časopisov v elektronickej po-
dobe; informácie o výchove a vzdelávaní; peda-
gogické informácie; poradenstvo v oblasti vzde-
lávania; knižnice; výroba rozhlasových alebo te-
levíznych programov; poskytovanie informácií  
v oblasti organizovania politických aktivít patria-
ce do triedy 41; poskytovanie konzultácií v oblas-
ti organizovania služieb uvedených v triede 41  
a týkajúcich sa politiky; poskytovanie informácií 
týkajúcich sa organizovania služieb uvedených v 
triede 41 a týkajúcich sa politiky; činnosť poli-
tických strán spočívajúca v zastúpení záujmov 
občanov predovšetkým pred verejnými alebo štát-
nymi orgánmi a inštitúciami patriaca do tejto trie-
dy; poradenstvo v oblasti životného prostredia 
týkajúce sa vzdelávania, organizovania spoločen-
ských akcií, manifestácií a sprievodov. 
42 - Spoločenské, politické alebo politologické 
analýzy a predpovede; poradenstvo v oblasti vý-
voja a výskumu, architektúry, urbanistického plá-
novania, inžinierskych činností, kontroly kvality, 
dizajnu, počítačových databáz, softvéru a hardvé-
ru; expertné služby v oblasti politického manaž-
mentu; vytváranie a udržiavanie počítačových we-
bových stránok pre zákazníkov. 
45 - Právne služby; právne poradenstvo; právny 
výskum; poradenstvo v oblasti ľudských práv; 
činnosť politických strán spočívajúca v zastúpení 
záujmov občanov predovšetkým pred verejnými 
alebo štátnymi orgánmi a inštitúciami (právne služ-
by); poradenstvo v oblasti životného prostredia 
(právne služby); sociálne a právne štúdie a prie-
skumy. 

(540)  

  
 

(591) červená, modrá, biela 
(731) Strana demokratickej ľavice, Panská 9, 811 01 

Bratislava, SK; 
 

 

(210) 5750-2010 
(220) 8.11.2010 

9 (511) 16, 35, 38, 41 
(511) 16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiá-

lov, ktoré nie sú zaradené do iných tried; tlačia-
renské výrobky s výnimkou tlačiarenských stro-
jov a s výnimkou tlačiarenských farieb, tlačovi-
ny; väzby na knihy; fotografie; papiernický to- 
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 var; lepidlá na kancelárske účely a pre domác-
nosť; potreby pre umelcov; štetce; písacie stroje  
a kancelárske potreby (okrem nábytku); učebné  
a vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov; 
plastické obaly (nezaradené do iných tried); tla-
čiarenské písmo; štočky. 
35 - Reklama; organizácia a administrácia obchod-
ných záležitostí; kancelárske práce, okrem pro-
pagačnej činnosti. 
38 - Telekomunikačné služby; televízne vysiela-
nie, komunikačné služby, televízny prenos, šíre-
nie televíznych programov, káblové televízne vy-
sielanie; komunikácia prostredníctvom sietí z op-
tických vlákien, komunikácia prostredníctvom 
počítačových terminálov, počítačom podporova-
ný prenos správ a obrazových materiálov, posky-
tovanie internetových diskusných ("chatovacích") 
priestorov, služby poskytujúce telekomunikačný 
prenos cez internet. 
41 - Výchova a vzdelávanie, odborné školenia, zá-
bava, športová a kultúrna činnosť, televízna zá-
bava, filmové štúdia, filmová produkcia, prená-
jom kín - filmov, produkcia televíznych progra-
mov, dabing, produkcia filmov na videopáskach. 

(540) MEGAMAX 
(731) Chello Central Europe s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 

Praha, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5814-2010 
(220) 23.11.2010 

9 (511) 29, 35, 40 
(511) 29 - Syry. 

35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja uvedených 
tovarov, maloobchodné služby s uvedenými to-
varmi, veľkoobchodná činnosť s uvedenými to-
varmi, predvádzanie tovaru. 
40 - Spracovanie syrov pre tretie osoby. 

(540)  

  
 

(591) modrá, červená, zelená, čierna, biela 
(731) NIKA, spol. s r.o., Nová 135, 017 01 Považská 

Bystrica, SK; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5853-2010 
(220) 6.12.2010 

9 (511) 25, 28, 35 
(511) 25 - Obuv, protišmykové pomôcky na obuv; špor-

tová obuv, futbalová obuv, sandále, odevy, špor-
tové odevy, športové oblečenie, športové tričká, 
dresy, bundy, kabáty, kapucne, kombinézy, kos-
týmy, košele, nohavice, sukne, nepremokavý odev, 
vrecká na odevy, pokrývky hlavy, čiapky, čapice, 
šály, šiltovky, šatky, čelenky, ponožky, podkolien-
ky, pančuchy, potné vložky, pulóvre, svetre, opas-
ky, opasky na doklady a peniaze ako súčasť oble-
čenia, rukavice, športové tričká, župany, spodná 
bielizeň, spodná bielizeň zabraňujúca poteniu, 
spodná bielizeň pohlcujúca pot, tielka, vesty, kon-
fekcia, kúpacie čiapky, lyžiarske topánky, topán- 
 

 ky, šnurovacie topánky, plavky, plážové odevy, 
vrchné ošatenie, ostatné športové odevy patriace 
do tejto triedy. 
28 - Korčule, kolieskové korčule, lyže, surfy, ly-
žiarske viazania, snoubordy, wakeboardy, skej-
tbordy, postroje pre horolezcov patriace do tejto 
triedy, horolezecké opasky, tenisové rakety, teni-
sové siete, snežnice, vosky na lyže, vodné lyže, 
obaly na lyže, golfové palice, golfové rukavice, 
golfové vaky s kolieskami alebo bez koliesok, 
hokejky, stoly na stolný tenis, športové a telo-
cvičné potreby a náradie patriace do triedy 28, 
chrániče ako športové potreby, športové rukavi-
ce, lopty na hranie, plutvy na plávanie, stacionár-
ne bicykle na cvičenie, zariadenia na telesné cvi-
čenie patriace do triedy 28. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými to-
varmi v triede 25 a 28 a s kempingovými potre-
bami, športovými výrobkami a potrebami pre tu-
ristiku, okuliarmi, slnečnými okuliarmi, kabel-
kami, peňaženkami, plecniakmi, taškami, kufra-
mi, cestovnými taškami, oblečením, odevmi, tex-
tilom, textilnými doplnkami a obuvou; maloob-
chodné služby pre tretie osoby s uvedenými to-
varmi v triedach 25 a 28 a s kempingovými po-
trebami, športovými výrobkami a potrebami pre 
turistiku, okuliarmi, slnečnými okuliarmi, kabel-
kami, peňaženkami, plecniakmi, taškami, kufra-
mi, cestovnými taškami, oblečením, odevmi, tex-
tilom, textilnými doplnkami a obuvou; poraden-
stvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo podni-
kateľské informácie, obchodný manažment, obchod-
ná správa; obchodná administratíva; obchodný ale-
bo podnikateľský prieskum; prieskum trhu; prie-
skum verejnej mienky; reklama, reklama (on-li-
ne) na počítačovej komunikačnej sieti; rozširova-
nie reklamných oznamov; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom, (letáky, prospekty, 
tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiá-
lov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie re-
klamných materiálov; distribúcia vzoriek tovaru; 
organizovanie reklamných hier na propagáciu 
predaja; uverejňovanie reklamných textov; vydá-
vanie reklamných alebo náborových textov; vzťa-
hy s verejnosťou, prenájom reklamných plôch; orga-
nizovanie komerčných alebo reklamných výstav 
a veľtrhov, predvádzanie tovaru, ponuka, spro-
stredkovanie a výber tovaru prostredníctvom ka-
talógu, reklamná a inzertná činnosť, propagácia, 
marketing, reklamná, inzertná a propagačná čin-
nosť prostredníctvom akéhokoľvek média pro-
stredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej 
siete; prenájom reklamných informačných a ko-
munikačných miest; sprostredkovanie v obchod-
ných vzťahoch. 

(540)  

  
 
(591) žltá, modrá 
(731) Ing. Ondrej Kavka - OK-SPORT, Záhradnícka 314/16, 

058 01 Poprad, SK; 
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(210) 5873-2010 
(220) 15.12.2010 

9 (511) 12, 37, 39 
(511) 12 - Vozidlá; dopravné prostriedky na pohyb po 

zemi, vode alebo vo vzduchu; motorové vozidlá, 
bicykle, motocykle, ich súčasti, a to motory a hna-
cie stroje, motory s vlastným pohonom, prevodo-
vé (rýchlostné) skrine, karosérie vozidiel, pod-
vozky, systémy riadenia, tlmiče, prevodovky, pre-
vodové hriadele, tyče pozemných vozidiel, brzdy, 
kolesá, ráfiky kolies, kryty na kolesá, sedadlá, za-
bezpečovacie zariadenia a prístroje proti odcu-
dzeniu vozidiel, alarmy, klaksóny, poťahy seda-
diel, opierky na sedadlá, spätné zrkadlá, volanty, 
ochranné lišty a tyče, stierače, torzné tyče, uzáve-
ry a zátky na nádrže, chrániče nárazníkov, spria-
hadlá a spojky pre vlečné vozidlá a prívesy, nosi-
če batožiny, nosiče lyží, spojlery, dvere, strešné 
okná, okenné tabule. 
37 - Prenájom stavebných strojov; čistenie a údrž-
ba vozidiel; údržba, servis a opravy vozidiel; asis-
tencia a pomoc pri poruche (defekte) a oprave 
vozidiel; opravy, protektorovanie alebo vulkanizá-
cia pneumatík; inštalácia, údržba a opravy strojov. 
39 - Doprava, prenájom vozidiel, požičiavanie ale-
bo náhrada vozidiel, asistencia pri poruche vozi-
diel (ťahanie vozidiel), prenájom garáži a parko-
vacích miest, riadenie vozového parku a sklado-
vanie vozového parku. 

(540) PEUGEOT Certifikované 
 Jazdené Vozidlá 
(731) Automobiles PEUGEOT, 75, Avenue de la Gran-

de Armée, 75116 Paris, FR; 
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Brati-

slava, SK; 
 

 
(210) 5874-2010 
(220) 15.12.2010 

9 (511) 12, 37, 39 
(511) 12 - Vozidlá; dopravné prostriedky na pohyb po 

zemi, vode alebo vo vzduchu; motorové vozidlá, 
bicykle, motocykle, ich súčasti, a to motory  
a hnacie stroje, motory s vlastným pohonom, pre-
vodové (rýchlostné) skrine, karosérie vozidiel, 
podvozky, systémy riadenia, tlmiče, prevodovky, 
prevodové hriadele, tyče pozemných vozidiel, 
brzdy, kolesá, ráfiky kolies, kryty na kolesá, se-
dadlá, zabezpečovacie zariadenia a prístroje proti 
odcudzeniu vozidiel, alarmy, klaksóny, poťahy 
sedadiel, opierky na sedadlá, spätné zrkadlá, vo-
lanty, ochranné lišty a tyče, stierače, torzné tyče, 
uzávery a zátky na nádrže, chrániče nárazníkov, 
spriahadlá a spojky pre vlečné vozidlá a prívesy, 
nosiče batožiny, nosiče lyží, spojlery, dvere, streš-
né okná, okenné tabule. 
37 - Prenájom stavebných strojov; čistenie a údrž-
ba vozidiel; údržba, servis a opravy vozidiel; asis-
tencia a pomoc pri poruche (defekte) a oprave vo-
zidiel; opravy, protektorovanie alebo vulkanizá-
cia pneumatík; inštalácia, údržba a opravy strojov. 
39 - Doprava, prenájom vozidiel, požičiavanie 
alebo náhrada vozidiel, asistencia pri poruche vo-
zidiel (ťahanie vozidiel), prenájom garáži a par-
kovacích miest, riadenie vozového parku a skla-
dovanie vozového parku. 
 
 

(540)  

  
 

(591) modrá, čierna, sivá, biela 
(731) Automobiles PEUGEOT, 75, Avenue de la Gran-

de Armée, 75116 Paris, FR; 
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s., Bratisla-

va, SK; 
 

 
(210) 5902-2010 
(220) 22.12.2010 

9 (511) 4, 7, 11, 12 
(511) 4 - Minerálne oleje a tuky na priemyselné účely 

(nie pre pohonné hmoty), neminerálne oleje a tu-
ky na priemyselné účely (nie pre pohonné hmo-
ty), vosky (suroviny), pevné mazadlá, surová nafta, 
čistená ropa, priemyselné oleje, motorové oleje, 
mazadlá, pohonné hmoty, motorová nafta, ľahké 
oleje, oleje do spaľovacích motorov, horľavé oleje. 
7 - Generátory elektrickej energie so systémom 
využitia odpadového tepla, poľnohospodárske ná-
stroje, s výnimkou ručných, poľnohospodárske 
stroje, kombajny, sejacie stroje na ryžu, viazače 
na žatvu, mobilné mláťačky, stroje na lúpanie ry-
že, motorové kultivátory, krovinorezy, sadiace stro-
je na zeleninu, sekačky na trávu, motory a stroje 
s výnimkou do pozemných vozidiel, diely a prí-
slušenstvá pre motory všetkých druhov (nie pre 
pozemné vozidlá), dieslové motory, benzínové mo-
tory s výnimkou motorov do pozemných vozi-
diel, motory do plavidiel, lodné kompresory, lo-
žiská piestovej tyče valca, piesty, piestové čapy, 
piestové krúžky, palivové filtre, čerpadlá, čerpad-
lové stroje, generátory elektriky, dieslové generá-
tory, benzínové generátory, generátory pre benzí-
nové motory, stavebné stroje a prístroje, stroje  
a prístroje na nakladanie a vykladanie, ich diely  
a príslušenstvá, stavebné stroje, bagre, kolesové 
nakladače, lyžicové bagre, buldozéry, snehové 
pluhy. 
11 - Klimatizačné prístroje, GHP (tepelné čerpad-
lá na plyn), klimatizačné systémy, kotly, chladiace 
zariadenia, chladiace kontajnery, zariadenia na su-
šenie krmív, výmenníky tepla, osvetľovacie veže. 
12 - Motorizované vozidlá do každého terénu, mo-
tory a zariadenia do pozemných vozidiel, vozid-
lá, plavidlá a ich diely a príslušenstvá, rekreačné 
lode, rybárske lode, traktory, poľnohospodárske 
traktory. 

(540)  

  
 

(731) YANMAR CO., LTD., 1-32, Chayamachi, kita-ku, 
Osaka, JP; 

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
 

 

(210) 22-2011 
(220) 7.1.2011 

9 (511) 41, 43 
(511) 41 - Organizovanie živých vystúpení; organizova-

nie hudobných a tanečných akcií. 
43 - Služby barov; služby bufetov; kaviarne. 
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   9 - 2011 - SK (zverejnené prihlášky OZ)  

 
111

(540)  

  
 

(591) žltá, sivá 
(731) RC Slovakia, s.r.o., Hurbanovo nám. 6, 811 03 

Bratislava, SK; 
(740) Jakubcová Karin, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 23-2011 
(220) 7.1.2011 

9 (511) 41, 43 
(511) 41 - Organizovanie živých vystúpení; organizo-

vanie hudobných a tanečných akcií. 
43 - Služby barov; služby bufetov; kaviarne. 

(540) MusicBar PRIATELIA 
(731) RC Slovakia, s.r.o., Hurbanovo nám. 6, 811 03 

Bratislava, SK; 
(740) Jakubcová Karin, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 74-2011 
(220) 19.1.2011 

9 (511) 9, 16, 25, 35, 41 
(511) 9 - Diapozitívy; elektronické diáre; kompaktné dis-

ky; magnetické disky; optické disky; optické kom-
paktné disky; elektronické publikácie; hologra-
my; magnetické identifikačné karty; identifikač-
né magnetické náramky; elektronické informačné 
tabule; filmy (exponované); kinofilmy (expono-
vané); kódované magnetické karty; magnetické mé-
diá; magnetické pásky; podložky pod myš; neó-
nové reklamy; magnetické nosiče údajov; optické 
nosiče údajov; videokazety; videopásky. 
16 - Albumy; baliaci papier; brožúry; ceruzky; ča-
sopisy; držiaky na písacie potreby; etikety s vý-
nimkou textilných; formuláre; fotografie; grafic-
ké znaky; grafické zobrazenia; grafiky; hárky pa-
piera; kalendáre; predmety z kartónu; katalógy; 
knihy; knižné záložky; knižné zarážky; komiksy; 
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepen-
kové alebo papierové škatule; lístky; listový pa-
pier; litografie; nálepky, lepiace štítky; násadky 
na perá; násady na ceruzky; nože na papier (kan-
celárske pomôcky); obálky (papiernický tovar); 
obaly (papiernický tovar); obaly na doklady; pa-
pierové obaly na spisy; obežníky; obrazy; papie-
rové obrúsky; papierové obrusy; obtlačky; pa-
piernický tovar; papierové pásky; pečiatky; perá; 
peračníky; peračníky, puzdrá na perá; periodiká; 
písacie potreby; plagáty; plniace perá; podložky 
na písanie; papierové podložky na stôl; papierové 
podložky pod pivové poháre; pohľadnice; portré-
ty; poštové známky; pretlače; priesvitky; príruč-
ky; prospekty; publikácie; pútače z papiera alebo 
lepenky; puzdrá na pasy; puzdrá na pečiatky; puz-
drá na písacie potreby; puzdrá na šablóny a for-
my; puzdrá na šekové knižky; reklamné tabule  
z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické repro-
dukcie; ročenky; papierové ručníky; rytiny; pa-
pierové servítky; skicáre; stojany na fotografie; 
stojany na pečiatky; stojany na perá a ceruzky; 
stolové prestieranie z papiera; tlačivá; tlačoviny; 
trhacie kalendáre; umelecké litografie; útržkové 
bloky; papierové vlajky; vrecká (vrecia, vaky)  
z papiera alebo plastických materiálov na bale- 

nie; papierové vreckovky; záložky do kníh; zá-
ložky, stužky do kníh; papierové zástavy; zošity. 
25 - Bundy; čiapky; kabáty; klobúky; kombinézy; 
kostýmy, obleky; košele; kravaty; manžety; noha-
vice; opasky; pokrývky hlavy; pulóvre; rukavice; 
rukávniky; saká; sukne; svetre; šály; šatky; šaty; 
šerpy; čiapkové šilty; šilty na pokrývky hlavy; trič-
ká; uniformy; vesty; vrchné ošatenie; zástery; zá-
voje; zvrchníky. 
35 - Reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; lepenie plagátov; marketingové 
štúdie; organizovanie komerčných alebo reklam-
ných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na 
obchodné a reklamné účely; prenájom reklamného 
času vo všetkých komunikačných médiách; pre-
nájom reklamných materiálov; prenájom reklam-
ných priestorov; prieskum verejnej mienky; prí-
prava inzertných stĺpcov; public relations; rekla-
ma; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; 
prenájom reklamných plôch; uverejňovanie reklam-
ných textov; reprografia dokumentov; rozhlasová 
reklama; televízna reklama; televízne reklamy. 
41 - Digitálna tvorba obrazov na výstupných za-
riadeniach; informácie o možnostiach zábavy; kon-
certné siene, sály; organizovanie a vedenie kon-
ferencií; organizovanie a vedenie koncertov; orga-
nizovanie kultúrnych výstav; organizovanie plesov; 
organizovanie predstavení; organizovanie súťaží 
(vedomostných alebo zábavných); organizovanie 
súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; 
organizovanie živých vystúpení; televízna zábava; 
organizovanie a plánovanie večierkov; vydávanie 
kníh a časopisov v elektronickej forme (online). 

(540)  

  
 

(731) Hronec Ivan, PhDr., Haburská 89/35, 821 01 Bra-
tislava, SK; 

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

 

(210) 75-2011 
(220) 19.1.2011 

9 (511) 9, 16, 25, 35, 41 
(511) 9 - Diapozitívy; elektronické diáre; kompaktné dis-

ky; magnetické disky; optické disky; optické kom-
paktné disky; elektronické publikácie; hologra-
my; magnetické identifikačné karty; identifikač-
né magnetické náramky; elektronické informačné 
tabule; filmy (exponované); kinofilmy (expono-
vané); kódované magnetické karty; magnetické 
médiá; magnetické pásky; podložky pod myš; ne-
ónové reklamy; magnetické nosiče údajov; optic-
ké nosiče údajov; videokazety; videopásky. 
16 - Albumy; baliaci papier; brožúry; ceruzky; ča-
sopisy; držiaky na písacie potreby; etikety s vý-
nimkou textilných; formuláre; fotografie; grafic-
ké znaky; grafické zobrazenia; grafiky; hárky pa-
piera; kalendáre; predmety z kartónu; katalógy; 
knihy; knižné záložky; knižné zarážky; komiksy; 
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepen-
kové alebo papierové škatule; lístky; listový pa- 
pier; litografie; nálepky, lepiace štítky; násadky  
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na perá; násady na ceruzky; nože na papier (kan-
celárske pomôcky); obálky (papiernický tovar); 
obaly (papiernický tovar); obaly na doklady; pa-
pierové obaly na spisy; obežníky; obrazy; papie-
rové obrúsky; papierové obrusy; obtlačky; pa-
piernický tovar; papierové pásky; pečiatky; perá; 
peračníky; peračníky, puzdrá na perá; periodiká; 
písacie potreby; plagáty; plniace perá; podložky 
na písanie; papierové podložky na stôl; papierové 
podložky pod pivové poháre; pohľadnice; portré-
ty; poštové známky; pretlače; priesvitky; príruč-
ky; prospekty; publikácie; pútače z papiera alebo 
lepenky; puzdrá na pasy; puzdrá na pečiatky; 
puzdrá na písacie potreby; puzdrá na šablóny  
a formy; puzdrá na šekové knižky; reklamné ta-
bule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické 
reprodukcie; ročenky; papierové ručníky; rytiny; 
papierové servítky; skicáre; stojany na fotografie; 
stojany na pečiatky; stojany na perá a ceruzky; 
stolové prestieranie z papiera; tlačivá; tlačoviny; 
trhacie kalendáre; umelecké litografie; útržkové 
bloky; papierové vlajky; vrecká (vrecia, vaky)  
z papiera alebo plastických materiálov na bale-
nie; papierové vreckovky; záložky do kníh; zá-
ložky, stužky do kníh; papierové zástavy; zošity. 
25 - Bundy; čiapky; kabáty; klobúky; kombiné-
zy; kostýmy, obleky; košele; kravaty; manžety; 
nohavice; opasky; pokrývky hlavy; pulóvre; ru-
kavice; rukávniky; saká; sukne; svetre; šály; šat-
ky; šaty; šerpy; čiapkové šilty; šilty na pokrývky 
hlavy; tričká; uniformy; vesty; vrchné ošatenie; 
zástery; závoje; zvrchníky. 
35 - Reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín 
na reklamné účely; lepenie plagátov; marketingo-
vé štúdie; organizovanie komerčných alebo re-
klamných výstav a veľtrhov; organizovanie vý-
stav na obchodné a reklamné účely; prenájom re-
klamného času vo všetkých komunikačných mé-
diách; prenájom reklamných materiálov; prenájom 
reklamných priestorov; prieskum verejnej mienky; 
príprava inzertných stĺpcov; public relations; re-
klama; online reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; pre-
nájom reklamných plôch; uverejňovanie reklamných 
textov; reprografia dokumentov; rozhlasová re-
klama; televízna reklama; televízne reklamy. 
41 - Digitálna tvorba obrazov na výstupných za-
riadeniach; informácie o možnostiach zábavy; kon-
certné siene, sály; organizovanie a vedenie kon-
ferencií; organizovanie a vedenie koncertov; orga-
nizovanie kultúrnych výstav; organizovanie ple-
sov; organizovanie predstavení; organizovanie sú-
ťaží (vedomostných alebo zábavných); organizo-
vanie súťaží krásy; organizovanie športových sú-
ťaží; organizovanie živých vystúpení; televízna 
zábava; organizovanie a plánovanie večierkov; 
vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme 
(online). 

(540)  

  
 

(731) Hronec Ivan, PhDr., Haburská 89/35, 821 01 Bra-
tislava, SK; 

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

 

(210) 76-2011 
(220) 20.1.2011 

9 (511) 16, 30, 35 
(511) 16 - Vrecia a vrecká z papiera alebo plastických 

materiálov na balenie; lepenkové alebo papierové 
škatule; firemné listiny; papiernický tovar; papie-
rové propagačné materiály; informačné brožúry; 
etikety s výnimkou textilných; nálepky, lepiace 
štítky; papierové obrúsky; papierové podložky pod 
poháre. 
30 - Cukríky; cukrovinky; cukrovinky na zdobenie 
vianočných stromčekov; karamelky, bonbóny. 
35 - Maloobchodná činnosť s potravinami, s po-
travinárskymi výrobkami a s obalmi; obchodné 
odborné poradenstvo v oblasti potravinárstva; 
činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie, vydá-
vanie a aktualizovanie reklamných materiálov; 
prenájom reklamných priestorov a plôch; prená-
jom reklamných materiálov; zásielkové reklamné 
služby; uverejňovanie reklamných textov; aran-
žovanie výkladov; inzertné činnosti. 

(540)  

  
 

(731) A3 spol. s r.o., Melčice 484, 913 05 Melčice -  
- Lieskové, SK; 

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

 
(210) 79-2011 
(220) 21.1.2011 

9 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Rádiá; zariadenia na spracovanie údajov; za-

riadenia na prenášanie zvuku; zvukové nahráva-
cie zariadenia; disky so zvukovými nahrávkami; 
nosiče zvukových nahrávok; pásky so zvukový-
mi nahrávkami; kompaktné disky; disková jed-
notka (do počítačov); rádiotelefónne zariadenia; 
videokazety; zvukové prehrávacie zariadenia, 
prehrávače. 
16 - Albumy; plagáty; periodiká; prospekty; kata-
lógy; knihy; papiernický tovar; písacie potreby. 
35 - Reklama; rozširovanie reklamných oznamov; 
rozhlasová reklama; zbieranie a zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach; public relations; 
uverejňovanie reklamných textov. 
38 - Rozhlasové vysielanie; rádiové, rozhlasové 
vysielanie; poskytovanie priestoru na diskusiu na 
internete; telefonická komunikácia. 
41 - Rozhlasová zábava; zábava, pobavenie; vý-
roba rozhlasových a televíznych programov; orga-
nizovanie vedomostných, zábavných alebo špor-
tových súťaží; nahrávanie na videopásky. 

(540)  

  
 

(591) modrá, biela 
(731) EUROPA 2, a. s., Seberíniho 1, 821 03 Bratisla-

va, SK; 
(740) Ernek Július, Mgr., Banská Bystrica, SK; 
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(210) 85-2011 
(220) 24.1.2011 

9 (511) 35 
(511) 35 - Vydávanie, rozširovanie a aktualizovanie rek-

lamných materiálov; rozširovanie reklamných ozna-
mov; prenájom reklamných plôch; zásielkové re-
klamné služby; uverejňovanie reklamných tex-
tov; vyhľadávanie informácií v počítačových sú-
boroch pre zákazníkov; zasielanie reklamných 
materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do po-
čítačových databáz; zoraďovanie údajov v počí-
tačových databázach; on-line reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; reklama. 

(540)  

  
 

(591) biela, čierna, zelená, modrá, fialová, oranžová 
(731) Visible Promotion, s.r.o., Budovateľská 3, 927 01 

Šaľa, SK; 
(740) TIMAR & partners, s. r. o., Šaľa, SK; 

 
 
(210) 143-2011 
(220) 1.2.2011 

9 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Elektronické multimediálne alebo elektronické 

informačné katalógy; elektronické časopisy; elek-
tronické periodiká a knihy v elektronickej podo-
be; nosiče magnetických záznamov nahrané aj 
nenahrané; audiovizuálne diela na nosičoch; audio-
kazety a videokazety nahrané aj nenahrané; CD 
disky. 
16 - Papier a výrobky z papiera všetkých druhov 
patriace do tejto triedy; noviny; časopisy; knihy; 
tlačené propagačné materiály. 
35 - Obchodné sprostredkovanie týkajúce sa vydá-
vania tlačovín. 
38 - Šírenie elektronických časopisov, informácií, 
elektronických periodík, kníh v elektronickej po-
dobe prostredníctvom elektronickej, telekomuni-
kačnej alebo počítačovej siete a internetu. 
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo periodických 
a neperiodických publikácií v tlačenej aj elektro-
nickej podobe (okrem reklamných a náborových 
textov). 

(540)  

  
 

(591) biela, modrá 
(731) Filmexport home video s.r.o., Na Moráni 5, 120 00 

Praha, CZ; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 165-2011 
(220) 2.2.2011 

9 (511) 14, 18, 25 
(511) 14 - Drahé kovy a ich zliatiny a výrobky z dra-

hých kovov alebo výrobky nimi pokovované, 
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; šperky, 
drahokamy; hodinárske a chronometrické prístro-
je; ozdôbky; zlatnícke šperky. 
18 - Kože a imitácie z kože a výrobky z týchto 
materiálov nezahrnuté v iných triedach; zvieracie 
kože, usne; tašky, kufre a cestovné tašky; dážd-
niky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, pos-
troje a sedlárske výrobky. 
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; plášte, kabáty, 
bluzóny, bundy, nohavice, rifle, saká, košele, suk-
ne, pletený tovar, šály, teplákové súpravy, nátel-
níky, pančuchy, ponožky, kravaty, klobúky, bare-
ty, šatky, topánky, čižmy, papuče. 

(540) GAS 
(731) GROTTO S. P. A, Via Ponte dei Granatieri 4, 

Chiuppano (Vicenza), IT; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 175-2011 
(220) 6.2.2011 

9 (511) 9, 35, 37, 38, 41, 42 
(511) 9 - Počítače, počítačový softvér, periférne zaria-

denia počítačov. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, vede-
nie kartoték v počítači; pomoc pri riadení prie-
myselných alebo obchodných podnikov, pora-
denstvo v obchodnej činnosti, prenájom kance-
lárskych strojov a zariadení, riadenie, služby out-
sourcingu; zbieranie údajov do počítačových da-
tabáz, zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach. 
37 - Montáž, údržba a opravy počítačov, montáž, 
údržba a oprava elektrických strojov a prístrojov 
a spotrebnej elektroniky. 
38 - Počítačová komunikácia, prenos správ a obra-
zových informácií pomocou počítača, elektronic-
ká pošta. 
41 - Školiaca činnosť v oblasti elektrotechniky, 
výpočtovej techniky a informatiky, vydávanie kníh, 
vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo 
náborových textov. 
42 - Počítačové programovanie, výroba a tvorba 
softvéru, inštalácia, spustenie a aktualizovanie 
počítačových programov, poradenstvo v oblasti 
počítačového hardvéru, servis počítačových pro-
gramov, prieskum v oblasti využitia počítačov, ochra-
na proti zavíreniu počítačov, prevod a konverzia 
počítačových programov a údajov (okrem fyzic-
kej konverzie), výskum a vývoj prvkov riadiacej, 
automatizačnej, regulačnej a prístrojovej, signali-
začnej, oznamovacej a zabezpečovacej techniky, 
výskum a vývoj priemyselných a spotrebných 
strojov a zariadení, výskum a vývoj v oblasti prí-
rodných a technických vied. 

(540)  

  
 

(591) modrá, čierna, biela 
(731) IT Association, s. r. o., Pred poľom 368/12, 911 01 

Trenčín, SK; 
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(210) 199-2011 
(220) 11.2.2011 

9 (511) 2 
(511) 2 - Farby akrylové, alkydové, azbestové, emailo-

vé, epoxidové, olejové, syntetické; farby s počí-
tačom riadeným obsahom zložiek; maliarske far-
by, tónovacie farby, nátery pre interiér a exteriér. 

(540) BRILLANT 
(731) HET spol. s r. o., Ohníč čp.14, 417 65 Ohníč, CZ; 
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 

 
 
(210) 234-2011 
(220) 16.2.2011 

9 (511) 2, 9, 11, 16, 35, 37, 42 
(511) 2 - Náplne do tlačiarní a kopírovacích prístrojov, 

tonery do fotokopírovacích prístrojov. 
9 - Počítače a ich časti, periférne zariadenia počí-
tačov, tlačiarne k počítačom, palubné počítače 
(navigácie), rozhrania počítačov, monitorovacie 
počítačové programy, operačné programy (nahra-
né), počítačové programy (nahrané), počítačové 
programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete), pro-
gramy na počítačové hry, programy obsluhujúce 
počítač, elektrické a koaxiálne káble, káble s optic-
kými vláknami, spojky a svorky na elektrické káb-
le, spojky a svorky pre počítače, konektory a spoj-
ky (elektrina), faxy, mobilné telefóny, videotele-
fóny, meracie prístroje, elektrické monitorovacie 
prístroje, telefónne prístroje, premietacie prístro-
je, pásky na zvukové nahrávanie, prístroje na na-
hrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obra-
zu, čítacie zariadenia (informatika), snímače (za-
riadenia na spracovanie údajov), skenery, tlačiar-
ne k počítačom, monitory, modemy, počítačové 
klávesnice, pamäte počítačov, periférne zariade-
nia počítačov, kompaktné disky, magnetické dis-
ky, optické disky, pružné disky, nosiče údajov, 
textové procesory (zariadenia na úpravu a spra-
covanie textov), vysielacie zariadenia (telekomu-
nikácie), zariadenia na spracovanie údajov, pásky 
na zvukové nahrávanie, zariadenia na prenášanie 
zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, disky zvu-
kových nahrávok, nosiče zvukové nahrávok, hra-
cie zariadenia fungujúce po pripojení na externú 
obrazovku alebo monitor, zábavné zariadenia fun-
gujúce po pripojení na externú obrazovku alebo 
monitor, fotoaparáty, statívy a trojnožky na foto-
aparáty, antény, autorádiá, elektrické batérie, čí-
tače čiarových kódov, diaľkové ovládače, DVD 
prehrávače, elektrické drôty, elektrické zariade-
nia na diaľkové ovládanie priemyselných proce-
sov, fotokopírovacie stroje (fotografické elektro-
statické alebo termické), gramofóny, kamery, pa-
mäťové a mikroprocesorové karty, kazetové pre-
hrávače, magnetické médiá, magnetické páskové 
jednotky do počítačov, magnetofóny, merače elek-
trických strát, elektrické meracie zariadenia, my-
ši (informatika), nabíjačky akumulátorov, objek-
tívy, optické čítače, optické disky, optické nosiče 
údajov, počítač - zápisník, prenosný prehrávač, 
elektrické zariadenia na priťahovanie a ničenie 
hmyzu, prúdové usmerňovače, rádiá, registračné 
pokladnice, riadiace a rozvodné panely (elektrina), 
videokazety, videopásky, zástrčky, zásuvky (elek-
trické kontakty), zariadenia na spracovanie údajov. 
 
 

11 - Mikrovlnné rúry. 
16 - Kopírovacie zariadenia, pásky do počítačo-
vých tlačiarní, papierové pásky a štítky na za-
znamenávanie počítačových programov, písacie 
stroje (elektrické aj neelektrické), laminovačky - 
- platové obaľovače dokumentov ako kancelárska 
potreba, papier, ktorý nie je zahrnutý v iných 
triedach, papier do kopírovacích a registračných 
strojov, papiernický tovar, papierové pásky, pa-
pierové pásky na zaznamenávanie PC progra-
mov, pásky do písacích strojov, prenosné tlačiar-
ničky (kancelárska pomôcka). 
35 - Sprostredkovanie služieb uvedených v triede 37, 
sprostredkovanie uvedených služieb prostredníc-
tvom komunikačných médií, elektronickej pošty, 
počítačových sietí a internetu. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy počítačov a ich 
častí (hardvéru), opravy kancelárskej a reproduk-
čnej techniky, opravy výrobkov a zariadení spot-
rebnej elektroniky, inštalácia, údržba a opravy elek-
trických a dátových sietí, poskytovanie informácií 
on-line týkajúcich sa služieb uvedených v triede 37, 
inštalácia a opravy telefónov. 
42 - Prenájom počítačov a príslušenstva k počíta-
čom, odborné poradenstvo v oblasti počítačov, 
počítačových programov a v oblasti zariadení na 
spracovanie dát, návrh a vývoj počítačového soft-
véru a hardvéru, úpravy a aktualizovanie počíta-
čových softvérov, poskytovanie počítačových 
softvérov, prenájom počítačového softvéru, pora-
denské, konzultačné a expertízne služby v oblasti 
počítačových softvérov, poskytovanie informácií 
v oblasti počítačového softvéru, zhotovovanie kó-
pií počítačových programov, inštalácia počítačových 
programov, prevod a konverzia počítačových pro-
gramov a údajov, poskytovanie uvedených služieb 
prostredníctvom komunikačných médií, elektro-
nickej pošty, počítačových sietí a internetu. 

(540)  

  
 

(591) modrá, biela 
(731) HENRICH SONNENSCHEIN - ITSK, F. Mojtu 22, 

949 01 Nitra, SK; 
 

 
(210) 235-2011 
(220) 16.2.2011 

9 (511) 2, 9, 11, 16, 35, 37, 42 
(511) 2 - Náplne do tlačiarní a kopírovacích prístrojov, 

tonery do fotokopírovacích prístrojov. 
9 - Počítače a ich časti, periférne zariadenia počí-
tačov, tlačiarne k počítačom, palubné počítače (na-
vigácie), rozhrania počítačov, monitorovacie počí-
tačové programy, operačné programy (nahrané), 
počítačové programy (nahrané), počítačové prog-
ramy (stiahnuté z telekomunikačnej siete), prog-
ramy na počítačové hry, programy obsluhujúce 
počítač, elektrické a koaxiálne káble, káble s optic-
kými vláknami, spojky a svorky na elektrické káb-
le, spojky a svorky pre počítače, konektory a spoj-
ky (elektrina), faxy, mobilné telefóny, videotele-
fóny, meracie prístroje, elektrické monitorovacie 
prístroje, telefónne prístroje, premietacie prístro- 
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je, pásky na zvukové nahrávanie, prístroje na na-
hrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obra-
zu, čítacie zariadenia (informatika), snímače (za-
riadenia na spracovanie údajov), skenery, tlačiar-
ne k počítačom, monitory, modemy, počítačové 
klávesnice, pamäte počítačov, periférne zariade-
nia počítačov, kompaktné disky, magnetické disky, 
optické disky, pružné disky, nosiče údajov, tex-
tové procesory (zariadenia na úpravu a spracova-
nie textov), vysielacie zariadenia (telekomuniká-
cie), zariadenia na spracovanie údajov, pásky na 
zvukové nahrávanie, zariadenia na prenášanie zvu-
ku, zvukové nahrávacie zariadenia, disky zvuko-
vých nahrávok, nosiče zvukové nahrávok, hra- 
cie zariadenia fungujúce po pripojení na externú 
obrazovku alebo monitor, zábavné zariadenia 
fungujúce po pripojení na externú obrazovku 
alebo monitor, fotoaparáty, statívy a trojnožky na 
fotoaparáty, antény, autorádiá, elektrické batérie, 
čítače čiarových kódov, diaľkové ovládače, DVD 
prehrávače, elektrické drôty, elektrické zariade-
nia na diaľkové ovládanie priemyselných proce-
sov, fotokopírovacie stroje (fotografické elektro-
statické alebo termické), gramofóny, kamery, pa-
mäťové a mikroprocesorové karty, kazetové pre-
hrávače, magnetické médiá, magnetické páskové 
jednotky do počítačov, magnetofóny, merače elek-
trických strát, elektrické meracie zariadenia, my-
ši (informatika), nabíjačky akumulátorov, objek-
tívy, optické čítače, optické disky, optické nosiče 
údajov, počítač - zápisník, prenosný prehrávač, 
elektrické zariadenia na priťahovanie a ničenie 
hmyzu, prúdové usmerňovače, rádiá, registračné 
pokladnice, riadiace a rozvodné panely (elektrina), 
videokazety, videopásky, zástrčky, zásuvky (elek-
trické kontakty), zariadenia na spracovanie údajov. 
11 - Mikrovlnné rúry. 
16 - Kopírovacie zariadenia, pásky do počítačových 
tlačiarní, papierové pásky a štítky na zaznamená-
vanie počítačových programov, písacie stroje (elek-
trické aj neelektrické), laminovačky - platové oba-
ľovače dokumentov ako kancelárska potreba, pa-
pier, ktorý nie je zahrnutý v iných triedach, pa-
pier do kopírovacích a registračných strojov, pa-
piernický tovar, papierové pásky, papierové pásky 
na zaznamenávanie PC programov, pásky do písa-
cích strojov, prenosné tlačiarničky (kancelárska 
pomôcka). 
35 - Sprostredkovanie služieb uvedených v triede 37, 
sprostredkovanie uvedených služieb prostredníc-
tvom komunikačných médií, elektronickej pošty, 
počítačových sietí a internetu. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy počítačov a ich 
častí (hardvéru), opravy kancelárskej a reproduk-
čnej techniky, opravy výrobkov a zariadení spot-
rebnej elektroniky, inštalácia, údržba a opravy elek-
trických a dátových sietí, poskytovanie informácií 
on-line týkajúcich sa služieb uvedených v triede 
37, inštalácia a opravy telefónov. 
42 - Prenájom počítačov a príslušenstva k počíta-
čom, odborné poradenstvo v oblasti počítačov, 
počítačových programov a v oblasti zariadení na 
spracovanie dát, návrh a vývoj počítačového soft-
véru a hardvéru, úpravy a aktualizovanie počíta-
čových softvérov, poskytovanie počítačových soft-
vérov, prenájom počítačového softvéru, poraden-
ské, konzultačné a expertízne služby v oblasti 
počítačových softvérov, poskytovanie informácií  
 

v oblasti počítačového softvéru, zhotovovanie kó-
pií počítačových programov, inštalácia počítačových 
programov, prevod a konverzia počítačových pro-
gramov a údajov, poskytovanie uvedených služieb 
prostredníctvom komunikačných médií, elektro-
nickej pošty, počítačových sietí a internetu. 

(540) HENRI 
(731) HENRICH SONNENSCHEIN - ITSK, F. Mojtu 22, 

949 01 Nitra, SK; 
 

 
(210) 272-2011 
(220) 22.2.2011 

9 (511) 29 
(511) 29 - Mlieko a mliečne výrobky; smotana a jogur-

tové dezerty. 

(540) Delissimo 
(731) RAJO a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 282-2011 
(220) 24.2.2011 

9 (511) 41, 45 
(511) 41 - Vydávanie kníh; organizovanie kultúrnych  

a vzdelávacích výstav; organizovanie živých vy-
stúpení a táborov; uchovávanie a prezentácia kul-
túrneho dedičstva organizovaním výstav, súťaží, 
koncertov, konferencií, seminárov a ďalších kul-
túrnych projektov (s výnimkou reklamných a pro-
pagačných), ktoré napomáhajú upevňovať sloven-
ské vlastenectvo; vzdelávanie a kultúrna činnosť 
prostredníctvom zhromaždených dokumentov a zbie-
rok; vydávanie periodík s výnimkou reklamných 
a náborových. 
45 - Požičiavanie krojov a kostýmov. 

(540)  

  
 

(591) červená, modrá, biela, čierna 
(731) Matica slovenská, Námestie Jozefa C. Hronského 1, 

036 52 Martin, SK; 
 

 
(210) 283-2011 
(220) 24.2.2011 

9 (511) 6, 17, 37, 40 
(511) 6 - Kovy a ich zliatiny; stavebný materiál z kovu; 

zámočnícky a železiarsky tovar; káble z obyčaj-
ných kovov s výnimkou elektrických; iné výrob-
ky z kovov, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach; rudy. 
17 - Kaučuk, guma, azbest, sľuda a výrobky z nich; 
plasty ako polotovary; tesniace upchávacie a izo-
lačné materiály; ohybné rúry a hadice s výnim-
kou kovových. 
37 - Stavebníctvo; opravy; montážne a inštalačné 
služby. 
40 - Spracovanie a úprava materiálov. 
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(540)  

  
 

(591) červená, čierna 
(731) Seller Company, s.r.o., Pálfyho 23, 900 25 Chor-

vátsky Grob, SK; 
(740) Legal Counsels s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 285-2011 
(220) 24.2.2011 

9 (511) 9, 16, 35, 41, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér, počítačový hardvér. 

16 - Tlačoviny, a to periodiká, informačné bulle-
tiny, brožúry, príručky a používateľské manuály 
súvisiace s počítačovým softvérom a hardvérom, 
reklamné materiály. 
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti náku-
pu a predaja tovarov; reklamná činnosť a propa-
gácia; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov. 
41 - Vydávanie publikácií, brožúr, katalógov, prí-
ručiek. 
42 - Tvorba a poradenská činnosť v oblasti prog-
ramov na spracovanie dát a informačných systé-
mov; návrhy a tvorba konštrukčných a technolo-
gických riešení v strojárstve, elektrotechnike  
a elektronike. 

(540)  

  
 

(731) Berith Július, Mgr., Soblahov 838, 913 38 Sobla-
hov, SK; 

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

 
(210) 286-2011 
(220) 24.2.2011 

9 (511) 9, 16, 35, 41, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér, počítačový hardvér. 

16 - Tlačoviny, a to periodiká, informačné bulle-
tiny, brožúry, príručky a používateľské manuály 
súvisiace s počítačovým softvérom a hardvérom, 
reklamné materiály. 
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti náku-
pu a predaja tovarov; reklamná činnosť a propa-
gácia; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov. 
41 - Vydávanie publikácií, brožúr, katalógov, prí-
ručiek. 
42 - Tvorba a poradenská činnosť v oblasti progra-
mov na spracovanie dát a informačných systémov; 
návrhy a tvorba konštrukčných a technologic-
kých riešení v strojárstve, elektrotechnike a elek-
tronike. 

(540)  

  
 

(591) zelená, fialová 
 

(731) Berith Július, Mgr., Soblahov 838, 913 38 Sobla-
hov, SK; 

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

 

(210) 287-2011 
(220) 24.2.2011 

9 (511) 9, 16, 35, 41, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér, počítačový hardvér. 

16 - Tlačoviny, a to periodiká, informačné bulle-
tiny, brožúry, príručky a používateľské manuály 
súvisiace s počítačovým softvérom a hardvérom, 
reklamné materiály. 
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti náku-
pu a predaja tovarov; reklamná činnosť a propa-
gácia; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov. 
41 - Vydávanie publikácií, brožúr, katalógov, prí-
ručiek. 
42 - Tvorba a poradenská činnosť v oblasti prog-
ramov na spracovanie dát a informačných systé-
mov; návrhy a tvorba konštrukčných a technolo-
gických riešení v strojárstve, elektrotechnike a elek-
tronike. 

(540)  

  
 

(731) Berith Július, Mgr., Soblahov 838, 913 38 Sobla-
hov, SK; 

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

 
(210) 289-2011 
(220) 24.2.2011 

9 (511) 1, 5, 31 
(511) 1 - Chemikálie určené pre poľnohospodárstvo, záh-

radníctvo a lesníctvo; hnojivá pre pôdu; pestova-
teľské substráty a iné pestovateľské médiá pat-
riace do tejto triedy. 
5 - Výrobky na ničenie škodlivých zvierat; fun-
gicídy; herbicídy. 
31 - Osivo; rastliny a prírodné kvetiny; krmivo 
pre zvieratá; výrobky poľnohospodárske, záhrad-
né a lesné patriace do tejto triedy. 

(540)  

  
 

(591) zelená, oranžová, žltá, čierna 
(731) NOHEL GARDEN, s.r.o., Horákova 437/8, 951 41 

Lužianky, SK; 
 

 
(210) 353-2011 
(220) 28.2.2011 

9 (511) 15 
(511) 15 - Gitary. 
(540)  

  
 

(731) Sivčák Rudolf, Zákamenné 142, 029 56 Zákamen-
né, SK; 

 

 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   9 - 2011 - SK (zverejnené prihlášky OZ)  

 
117

(210) 355-2011 
(220) 25.2.2011 

9 (511) 16, 35, 39, 41, 42, 43 
(511) 16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, bro-

žované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové oba-
ly z plastických materiálov (na balenie), časopi-
sy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, gra-
fické zobrazenie, grafiky, chroraolitografy (poly-
grafia), kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, pa-
pierové kávové filtre, knihy, lepenkové alebo pa-
pierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly 
na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), 
lepiace pásky na kancelárske účely a použitie  
v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernic-
ký tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, pa-
piernický tovar, periodické a neperiodické publi-
kácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, 
pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule 
z papiera, kartónu alebo lepenky, reprodukcie 
grafické, tlačené reklamné materiály, umelecké 
litografie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia  
z papiera alebo plastických materiálov, vrecká  
z papiera alebo plastických materiálov. 
35 - Maloobchodné služby týkajúce sa nahratých 
a nenahratých zvukových záznamov, marketin-
gové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prie-
skum, organizovanie audiovizuálnych predstave-
ní na komerčné a reklamné účely, pomoc pri ria-
dení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej 
činnosti, poskytovanie obchodných alebo podni-
kateľských informácií, predvádzanie (služby mo-
deliek) na reklamné účely a podporu predaja, 
prenájom reklamných materiálov, reklama, re-
klamná a propagačná činnosť, reklamné agentú-
ry, rozširovanie reklamných oznamov, rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačivá, vzorky), televízna reklama, roz-
hlasová reklama, vydávanie a aktualizovanie re-
klamných materiálov a zvukovo-obrazových zá-
znamov a periodických a neperiodických publi-
kácií na reklamné účely, vydávanie, uverejňova-
nie a rozširovanie reklamných a náborových tex-
tov, obchodný manažment v oblasti umenia, mar-
ketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský 
prieskum, obchodný manažment a podnikové po-
radenstvo, organizovanie výstav na komerčné 
alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, 
prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, vzťahy 
s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnik-
mi, inštitúciami a spoločenským prostredím), 
spracovanie textov, zásielkové reklamné služby, 
predvádzanie tovaru, distribúcia vzoriek, organi-
zovanie reklamných hier na propagáciu predaja, 
prenájom reklamných priestorov, prenájom re-
klamných plôch, podpora predaja (pre tretie oso-
by) reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom 
telefónnej dátovej alebo informačnej siete, po-
skytovanie informácií a iných informačných pro-
duktov reklamného charakteru, prenájom rekla-
mných informačných a komunikačných miest, 
služby riadenia ľudských zdrojov, zbieranie úda-
jov do počítačových databáz, zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach, sprostredkovanie 
obchodu s tovarom, sprostredkovanie v obchod-
ných vzťahoch, sprostredkovanie obchodu s ume-
leckými dielami a starožitnosťami, obchodné spro-
stredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 
39, 41, 42 a 43. 
 

39 - Sprevádzanie turistov, turistické prehliadky, 
uskladnenie tovaru, balenie tovaru, preprava ces-
tujúcich, sprevádzanie cestujúcich, informácie  
o doprave, doručovacie služby, kuriérske služby, 
doručovanie balíkov, doručovanie kvetov, orga-
nizovanie exkurzií, lodná doprava, nosenie bato-
žín, organizovanie ciest, organizovanie turistic-
kých plavieb, prenájom koní, prenájom miesta na 
parkovanie, prenájom pojazdných kresiel, rezer-
vácia miesteniek na cestovanie, sprostredkovanie 
prepravy, služby poskytované výletnými loďami, 
organizovanie výletov. 
41 - Akadémie (vzdelávanie), detské škôlky, di-
vadelné predstavenia, služby v oblasti estrád, 
filmová tvorba, informácie o možnostiach rekre-
ácie, informácie o možnostiach rozptýlenia, infor-
mácie o možnostiach zábavy, informácie o vý-
chove a vzdelávaní, internátne školy, služby v kem-
pingoch so športovým programom, výchovno-zábavné 
klubové služby, činnosť umeleckej a športovej 
agentúry, činnosť v oblasti zábavy a kultúry a špor-
tu, kluby zdravia (telesné cvičenia), obveselenie, 
organizácia a vedenie dielní na výučbu, organi-
zovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a ve-
denie konferencií, organizovanie a vedenie kon-
gresov, organizovanie a vedenie seminárov, orga-
nizovanie a vedenie sympózií, organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav, organizova-
nie plesov, organizovanie predstavení (manažér-
ske služby), organizovanie súťaží vedomostných 
alebo zábavných, organizovanie súťaži krásy,  
organizovanie športových súťaží, organizovanie 
živých vystúpení, zábavné parky, služby prázd-
ninových táborov (zábava), prenájom potápač-
ského výstroja, prevádzkovanie športových za-
riadení, redigovanie scenárov, služby na oddych 
a rekreáciu, rozhlasová zábava, skúšanie a pre-
skúšavanie (pedagogická činnosť), školenie, fil-
mové štúdiá, telesné cvičenie, televízna zábava, 
umelecké módne agentúry, organizovanie a plá-
novanie večierkov, vydávanie textov s výnimkou 
reklamných alebo náborových, fotografická re-
portáž, fotografovanie, výroba (tvorba) videofil-
mov, výroba divadelných alebo iných predstave-
ní, choreografie šermiarskych scén, výroba roz-
hlasových a televíznych programov, vyučovanie, 
vzdelávanie, zábava, pobavenie, živé predstave-
nia, aranžovanie kvetov, nahrávanie videopások, 
služby v oblasti zábavy a pobavenia spojené s oži-
vovaním histórie (living history), výučba histo-
rického šermu, vydavateľská činnosť s výnimkou 
vydávania reklamných textov, vydávanie perio-
dických a neperiodických publikácií s výnimkou 
reklamných, zverejňovanie a vydávanie kníh, re-
vue a magazínov, požičiavanie nahratých nosičov 
zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, pre-
nájom hudobných nástrojov a hudobnej aparatúry. 
42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný 
dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, ume-
lecký dizajn, módny dizajn, štúdie technických 
projektov, projektová činnosť, výskum a vývoj 
nových výrobkov (pre zákazníkov), servis počí-
tačových programov, počítačové programovanie, 
poradenské služby v oblasti počítačového softvé-
ru, prenájom počítačového softvéru, tvorba soft-
véru, návrhy, štrukturovanie a programovanie či 
iné vytváranie počítačových programov a počíta-
čových systémov, najmä programového vybave- 
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nia internetových, intranetových či iných sieťo-
vých serverov, serverových staníc a systémov 
vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie  
a údržby, návrhy, štrukturovanie a programova-
nie či iné vytváranie báz dát, iných dátových sys-
témov a aplikácií na ich spracovanie vrátane po-
skytovania prístupu k nim a ich inštalácie, zavá-
dzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štrukturo-
vanie a programovanie či iné vytváranie interne-
tových či intranetových počítačových stránok  
a násteniek (webpages a wesbites) a interneto-
vých či intranetových aplikácií vrátane ich inšta-
lácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, hosťo-
vanie (poskytovanie voľného priestoru) na inter-
netové či intranetové počítačové stránky a ná-
stenky (webpages a websites) alebo hosťovanie 
(poskytovanie voľného priestoru) v rámci týchto 
stránok či násteniek, hosťovanie (poskytovanie 
voľného priestoru) na internetové či intranetové 
aplikácie, prevod (konverzia) počítačových prog-
ramov, dát či iných údajov v elektronickej podo-
be z rôznych formátov do iných formátov, pre-
vod (konverzia) dokumentov, dát či iných údajov 
z fyzických médií na elektronické médiá, aktua-
lizovanie počítačových programov, obnovovanie 
počítačových databáz, prieskum v oblasti využi-
tia počítačov, vytváranie a udržiavanie webových 
stránok pre zákazníkov. 
43 - Služby barov, bufety (rýchle občerstvenie), 
detské jasle, hotelierske služby, jedálne a závod-
né jedálne, kaviarne, motelové služby, poskyto-
vanie ubytovania pre zvieratá, penzióny, ubyto-
vacie služby v prázdninových táboroch, prenájom 
prednáškových sál, prenájom prenosných stavieb, 
poskytovanie hotelového ubytovania, prevádzko-
vanie kempov, príprava a dodávka jedál na objed-
návku do domu, reštaurácie (jedálne), samoobsluž-
né reštaurácie, rezervácia hotelov, rezervácia pen-
ziónov, rezervácia prechodného ubytovania, tu-
ristické ubytovne, ubytovacie kancelárie (hotely, 
penzióny), prenájom prechodného ubytovania. 

(540)  

  
 

(591) červená, hnedá, žltá, modrá, sivá, čierna, biela 
(731) SHŠ WAGUS, n.o., M. Turkovej 26, 911 01 Tren-

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

 
 
(210) 356-2011 
(220) 25.2.2011 

9 (511) 16, 35, 39, 41, 42, 43 
(511) 16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, bro-

žované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové oba-
ly z plastických materiálov (na balenie), časopi-
sy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, gra-
fické zobrazenie, grafiky, chroraolitografy (poly-
grafia), kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, pa-
pierové kávové filtre, knihy, lepenkové alebo pa-
pierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly 
na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), 
lepiace pásky na kancelárske účely a použitie  
v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernic-
ký tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, pa- 
 

 piernický tovar, periodické a neperiodické publi-
kácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pú-
tače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule  
z papiera, kartónu alebo lepenky, reprodukcie 
grafické, tlačené reklamné materiály, umelecké 
litografie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia  
z papiera alebo plastických materiálov, vrecká  
z papiera alebo plastických materiálov. 
35 - Maloobchodné služby týkajúce sa nahratých 
a nenahratých zvukových záznamov, marketin-
gové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prie-
skum, organizovanie audiovizuálnych predstave-
ní na komerčné a reklamné účely, pomoc pri ria-
dení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej 
činnosti, poskytovanie obchodných alebo podni-
kateľských informácií, predvádzanie (služby mo-
deliek) na reklamné účely a podporu predaja, 
prenájom reklamných materiálov, reklama, reklam-
ná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, roz-
širovanie reklamných oznamov, rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, prospek-
ty, tlačivá, vzorky), televízna reklama, rozhlasová 
reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a pe-
riodických a neperiodických publikácií na reklam-
né účely, vydávanie, uverejňovanie a rozširova-
nie reklamných a náborových textov, obchodný 
manažment v oblasti umenia, marketingové štú-
die, obchodný alebo podnikateľský prieskum, 
obchodný manažment a podnikové poradenstvo, 
organizovanie výstav na komerčné alebo reklam-
né účely, personálne poradenstvo, prieskum trhu, 
prieskum verejnej mienky, vzťahy s verejnosťou 
(prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami 
a spoločenským prostredím), spracovanie textov, 
zásielkové reklamné služby, predvádzanie tovaru, 
distribúcia vzoriek, organizovanie reklamných 
hier na propagáciu predaja, prenájom reklamných 
priestorov, prenájom reklamných plôch, podpora 
predaja (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 komuni-
kačných miest, služby riadenia ľudských zdrojov, 
zbieranie údajov do počítačových databáz, zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach, spro-
stredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkova-
nie v obchodných vzťahoch, sprostredkovanie 
obchodu s umeleckými dielami a starožitnosťa-
mi, obchodné sprostredkovanie služieb uvede-
ných v triedach 35, 39, 41, 42 a 43. 
39 - Sprevádzanie turistov, turistické prehliadky, 
uskladnenie tovaru, balenie tovaru, preprava ces-
tujúcich, sprevádzanie cestujúcich, informácie o do-
prave, doručovacie služby, kuriérske služby, do-
ručovanie balíkov, doručovanie kvetov, organi-
zovanie exkurzií, lodná doprava, nosenie batožín, 
organizovanie ciest, organizovanie turistických pla-
vieb, prenájom koní, prenájom miesta na parko-
vanie, prenájom pojazdných kresiel, rezervácia 
miesteniek na cestovanie, sprostredkovanie pre-
pravy, služby poskytované výletnými loďami, orga-
nizovanie výletov. 
41 - Akadémie (vzdelávanie), detské škôlky, di-
vadelné predstavenia, služby v oblasti estrád, fil-
mová tvorba, informácie o možnostiach rekreá-
cie, informácie o možnostiach rozptýlenia, infor- 
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mácie o možnostiach zábavy, informácie o vý-
chove a vzdelávaní, internátne školy, služby v kem-
pingoch so športovým programom, výchovno-zá-
bavné klubové služby, činnosť umeleckej a špor-
tovej agentúry, činnosť v oblasti zábavy a kultúry 
a športu, kluby zdravia (telesné cvičenia), obve-
selenie, organizácia a vedenie dielní na výučbu, 
organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie 
a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie 
kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, 
organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizo-
vanie plesov, organizovanie predstavení (mana-
žérske služby), organizovanie súťaží vedomost-
ných alebo zábavných, organizovanie súťaži krá-
sy, organizovanie športových súťaží, organizova-
nie živých vystúpení, zábavné parky, služby práz-
dninových táborov (zábava), prenájom potápač-
ského výstroja, prevádzkovanie športových za-
riadení, redigovanie scenárov, služby na oddych 
a rekreáciu, rozhlasová zábava, skúšanie a pre-
skúšavanie (pedagogická činnosť), školenie, filmo-
vé štúdiá, telesné cvičenie, televízna zábava, 
umelecké módne agentúry, organizovanie a plá-
novanie večierkov, vydávanie textov s výnimkou 
reklamných alebo náborových, fotografická re-
portáž, fotografovanie, výroba (tvorba) videofil-
mov, výroba divadelných alebo iných predstave-
ní, choreografie šermiarskych scén, výroba roz-
hlasových a televíznych programov, vyučovanie, 
vzdelávanie, zábava, pobavenie, živé predstave-
nia, aranžovanie kvetov, nahrávanie video pások, 
služby v oblasti zábavy a pobavenia spojené s oži-
vovaním histórie (living history), výučba histo-
rického šermu, vydavateľská činnosť s výnimkou 
vydávania reklamných textov, vydávanie perio-
dických a neperiodických publikácií s výnimkou 
reklamných, zverejňovanie a vydávanie kníh, re-
vue a magazínov, požičiavanie nahratých nosičov 
zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, 
prenájom hudobných nástrojov a hudobnej apara-
túry. 
42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný 
dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, ume-
lecký dizajn, módny dizajn, štúdie technických 
projektov, projektová činnosť, výskum a vývoj 
nových výrobkov (pre zákazníkov), servis počí-
tačových programov, počítačové programovanie, 
poradenské služby v oblasti počítačového softvé-
ru, prenájom počítačového softvéru, tvorba softvé-
ru, návrhy, štrukturovanie a programovanie či iné 
vytváranie počítačových programov a počítačo-
vých systémov, najmä programového vybavenia 
internetových, intranetových či iných sieťových 
serverov, serverových staníc a systémov vrátane 
ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, 
návrhy, štrukturovanie a programovanie či iné 
vytváranie báz dát, iných dátových systémov a apli-
kácií na ich spracovanie vrátane poskytovania 
prístupu k nim a ich inštalácie, zavádzania, aktu-
alizácie a údržby, návrhy, štrukturovanie a prog-
ramovanie či iné vytváranie internetových či intra-
netových počítačových stránok a násteniek (web-
pages a websites) a internetových či intraneto-
vých aplikácií vrátane ich inštalácie, zavádzania, 
aktualizácie a údržby, hosťovanie (poskytovanie 
voľného priestoru) na internetové či intranetové 
počítačové stránky a nástenky (webpages a web- 
 

sites) alebo hosťovanie (poskytovanie voľného prie-
storu) v rámci týchto stránok či násteniek, hosťo-
vanie (poskytovanie voľného priestoru) na inter-
netové či intranetové aplikácie, prevod (konver-
zia) 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 elektro-
nické médiá, aktualizovanie počítačových prog-
ramov, obnovovanie počítačových databáz, prie-
skum v oblasti využitia počítačov, vytváranie  
a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov. 
43 - Služby barov, bufety (rýchle občerstvenie), 
detské jasle, hotelierske služby, jedálne a závod-
né jedálne, kaviarne, motelové služby, poskyto-
vanie ubytovania pre zvieratá, penzióny, ubyto-
vacie služby v prázdninových táboroch, prenájom 
prednáškových sál, prenájom prenosných stavieb, 
poskytovanie hotelového ubytovania, prevádzko-
vanie kempov, príprava a dodávka jedál na objed-
návku do domu, reštaurácie (jedálne), samoob-
služné reštaurácie, rezervácia hotelov, rezervácia 
penziónov, rezervácia prechodného ubytovania, 
turistické ubytovne, ubytovacie kancelárie (hotely, 
penzióny), prenájom prechodného ubytovania. 

(540)  

  
 

(591) červená, hnedá, žltá, modrá, sivá, čierna, biela 
(731) SHŠ WAGUS, n.o., M. Turkovej 26, 911 01 

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

 
 
(210) 376-2011 
(220) 3.3.2011 

9 (511) 9, 11, 40 
(511) 9 - Solárne články. 

11 - Solárne kolektory. 
40 - Výroba energie. 

(540)  

  
 

(591) červená, sivá, biela 
(731) Nelumbo s.r.o., Pražská 585, 430 01 Chomutov, 

CZ; 
 

 
(210) 378-2011 
(220) 3.3.2011 

9 (511) 35, 36, 41 
(511) 35 - Činnosť organizačných a ekonomických po-

radcov; vedenie účtovníctva; audítorská činnosť 
v oblasti účtovníctva; sprostredkovateľská čin-
nosť v oblasti ekonomických služieb; sprostred-
kovanie obchodu s tovarmi. 
36 - Audítorské služby týkajúce sa daní; audítor-
ské poradenstvo. 
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydáva-
nia reklamných materiálov; školiaca činnosť, 
najmä v oblasti účtovníctva. 
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(540) D.E.A. 
(731) Data Eko Audit Consult, spol. s r. o., Hattalova 12 A, 

831 03 Bratislava, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 390-2011 
(220) 7.3.2011 

9 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42, 45 
(511) 9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové na-

hrávky na všetkých druhoch nosičov, ako aj v di-
gitálnej (elektronickej) podobe, informácie, dáta, 
databázy, katalógy, programy v elektronickej po-
dobe; elektronické publikácie s možnosťou kopí-
rovania; prístroje na nahrávanie, prenos a repro-
dukciu zvuku alebo obrazu. 
16 - Noviny, časopisy, periodiká, knihy a iné tla-
čoviny, výrobky z papiera, kartónu a lepenky, 
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; papiernic-
ký tovar a písacie potreby, vzdelávacie a učebné 
potreby okrem prístrojov, divadelné dekorácie, 
papierové propagačné materiály, letáky, prospek-
ty, pohľadnice, obálky, obaly (papiernický tovar), 
peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové ná-
lepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, kan-
celárske potreby s výnimkou nábytku, kalendáre, 
príručky, plagáty, listový papier, stolové prestie-
ranie z papiera, papierové obrusy, záložky do 
kníh, vrecká z papiera alebo plastických materiá-
lov, školské potreby s výnimkou prístrojov, pa-
pierové podložky na stôl, nálepky na kancelárske 
použitie alebo pre domácnosť, ročenky, stojany 
na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, 
oznámenia (papiernický tovar), papierové vlajky, 
papierové zástavy, nože na papier, otvárače na 
listy, papierové obrúsky, puzdrá na písacie potre-
by, pútače z papiera alebo lepenky, utierky, eti-
kety s výnimkou textilných, lepiace 
štítky, darčekové a reklamné predmety z papiera. 
28 - Hry, hračky a veci na hranie, potreby na 
gymnastiku a šport, elektronické hračky a hry, 
hracie automaty a zariadenia na hry s výnimkou 
automatov a zariadení fungujúcich po pripojení 
na externú obrazovku alebo monitor, bábiky a oble-
čenia pre bábiky, plyšové a látkové hračky, med-
vedíkovia, náhradné dielce a príslušenstvo pre 
všetky uvedené druhy tovarov, hracie karty, me-
chanické hračkárske figúrky, autíčka na hranie, 
zmenšené modely automobilov na hranie, hrač-
kárske stavebné konštrukcie a dráhy na prevádz-
ku vozidiel na hranie, vypchané hračky, hracie 
súpravy, kufríky s hrami, balónikmi (hračka), 
žartovné predmety na párty, škrabošky, karneva-
lové masky, masky (hračka), puzzle, šarkany, de-
korácie na vianočné stromčeky (s výnimkou osvet-
ľovacích telies a cukroviniek), umelé vianočné 
stromčeky, držiaky na sviečky na vianočné strom-
čeky, skejtbordy, korčule, golfové vaky s kolies-
kami alebo bez koliesok, golfové rukavice, ruka-
vice na hry, bábky, marionety, hracie lopty, pali-
ce a rakety na hranie, lopty, papierové klobúky, 
doplnky a súčasti a príslušenstvá, všetko uvedené 
patriace do tejto triedy. 
35 - Reklamná činnosť; prenájom reklamného ča-
su vo všetkých komunikačných médiách, ako aj  
v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom re-
klamných materiálov; prenájom reklamných plôch;  
 

televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie re-
klamných alebo inzertných oznamov a materiá-
lov; organizovanie výstav na komerčné alebo re-
klamné účely; vydávanie, zverejňovanie a rozši-
rovanie reklamných textov a materiálov; obchod-
ný manažment a poradenstvo; prezentácia výrob-
kov a služieb v komunikačných médiách; organi-
zovanie reklamných hier na propagáciu predaja; 
vyhľadávanie sponzorov; poradenské a infor-
mačné služby v oblasti uvedených služieb v trie-
de 35; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých 
druhov programov; komunikačné služby prostred-
níctvom audio textu, teletextu, rozhlasu, televí-
zie, počítačovej siete, mobilných telefónov, po-
skytovanie telekomunikačných služieb; poskyto-
vanie telekomunikačného pripojenia do svetovej 
počítačovej siete; poskytovanie telekomunikač-
ných kanálov na telenákupy; poskytovanie prie-
storu na diskusiu na internete; prenos a šírenie 
správ, informácií, publikácií, audiovizuálnych diel 
prostredníctvom komunikačných sietí vrátane inter-
netu; tlačové kancelárie; poradenské a informač-
né služby v oblasti uvedených služieb v triede 38. 
41 - Výroba televíznych a rozhlasových progra-
mov; výroba publicistických, spravodajských, 
zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športo-
vých programov; výroba hudobných programov; 
hudobno-skladateľské služby; organizovanie zá-
bavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích 
podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie ve-
domostných, športových, zábavných, hudobných 
a športových súťaží; zábavné služby; organizova-
nie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a orga-
nizovanie večierkov; moderovanie relácií, prog-
ramov a podujatí; zábavné parky; služby a zába-
va poskytované v prázdninových táboroch; služ-
by klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové 
služby; organizovanie a vedenie seminárov, kon-
gresov, školení, konferencií; organizovanie ži-
vých seminárov, kongresov, školení, konferencií; 
organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých 
vystúpení; živé predstavenia; filmová, divadelná 
a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných 
a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičia-
vanie filmov; požičiavanie filmových premieta-
cích prístrojov a príslušenstva; divadelné pred-
stavenia; výroba divadelných alebo iných pred-
stavení; služby agentúr sprostredkúvajúcich diva-
delných, koncertných a varietných umelcov; re-
zervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvuko-
vých a zvukovo-obrazových nahrávok; vydava-
teľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vy-
dávania reklamných materiálov; zverejňovanie  
a vydávanie textov okrem reklamných; poskyto-
vanie elektronických publikácií on-line (bez mož-
nosti kopírovania), vydávanie a zverejňovanie 
elektronických publikácií; elektronická edičná čin-
nosť (DTP služby), organizovanie kultúrnych ale-
bo vzdelávacích výstav; umelecké módne agentú-
ry; kempingové služby spojené so športovým 
programom, služby súvisiace s telesnými cviče-
niami; zábavné služby nočných klubov; poskyto-
vanie počítačových hier (on-line); informácie o vý-
chove, vzdelávaní; informácie o možnostiach roz-
ptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rek-
reácie; informácie, správy, novinky z oblasti šo-
ubiznisu; prekladateľské služby; prenájom deko- 
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rácií; poskytovanie služieb na oddych a rekreá-
ciu; prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, 
videorekordérov, premietačiek, televíznych pri-
jímačov, filmov, kultúrnych a vzdelávacích po-
trieb a prístrojov; prenájom športového výstroja  
s výnimkou dopravných prostriedkov; reportér-
ske služby; pomoc pri výbere povolania; organi-
zovanie lotérií a stávkových hier; poradenské  
a informačné služby v oblasti uvedených služieb 
v triede 41; všetky uvedené služby tiež vrátane 
služieb poskytovaných prostredníctvom interne-
tu, on-line a interaktívnych počítačových služieb. 
42 - Vedecké a technologické služby a výskum  
a s tým súvisiace navrhovanie; výskumné labora-
tórne služby; riadenie výskumných, návrhových 
a vývojových projektov; výskum, navrhovanie  
a vývoj produktov; technický výskum; výskumné, 
navrhovacie a vývojové služby súvisiace s počí-
tačmi, počítačovými programami, počítačovými 
systémami, riešeniami používania počítačových 
softvérov, so systémami spracúvajúcimi údaje, 
správou údajov, počítačovými systémami spra-
cúvajúcimi informácie, komunikačnými služba-
mi, komunikačnými riešeniami, komunikačnými 
systémami a sieťovými prepojeniami; navrhova-
nie počítačového hardvéru; údržba, aktualizácia 
a navrhovanie počítačového mikroprogramového 
vybavenia, počítačového softvéru a počítačových 
programov; počítačové programovanie; príprava 
a poskytovanie informácií v súvislosti s počítač-
mi a zariadeniami počítačových sietí; technické 
poradenstvo a konzultačné služby v oblasti infor-
mačných technológií; navrhovanie a vývoj počí-
tačových systémov a telekomunikačných systé-
mov a zariadení; operačné podporné služby pre 
počítačové siete (softvér); počítačové programo-
vanie on-line; poskytovanie prístupu k elektro-
nickej on-line sieti na nápravu informácií; prená-
jom počítačov; navrhovanie, náčrt a poverená 
príprava kompilácie webových stránok na inter-
nete; služby virtuálnej a interaktívnej tvorby obráz-
kov; tvorba, prevádzka a údržba databáz, intrane-
tov a webových stránok; hosťovanie na počítačo-
vých stránkach (webových stránkach); poskyto-
vanie služieb prevádzkovateľa internetu (ISP); 
inštalácia a údržba počítačového softvéru; služby 
poskytovateľa internetu; tvorba, prevádzka a údrž-
ba webových stránok, webovej stránky a portálu 
pre prihlasovací text, obrázky a hudbu poskyto-
vanú buď prostredníctvom počítačov, alebo mo-
bilných telefónov; predpoveď počasia; informačné 
služby o počasí; služby interiérového dizajnu; infor-
mačné a poradenské služby súvisiace s uvedeným. 
45 - Poskytovanie licencií na práva priemyselné-
ho vlastníctva. 

(540)  

  
 

(591) žltá, čierna 
(731) Wiktor Leo Burnett, s.r.o., Leškova 5, 811 04 Bra-

tislava, SK; 
(740) MUNDIEROVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 

 
 

(210) 398-2011 
(220) 7.3.2011 

9 (511) 1, 19, 35 
(511) 1 - Chemické prípravky pre priemysel, najmä na 

použitie do cementu a pri výrobe betónu; che-
mické prísady do cementových a maltových zmesí 
s výnimkou farieb a olejov; spojovacie činidlá na 
priemyselné účely. 
19 - Nekovové stavebné materiály, najmä cement, 
balený cement, suché cementové a maltové zmesi. 
35 - Reklamná a inzertná činnosť. 

(540) AGROBETON 
(731) Holcim IP Ltd., Zürcherstrasse 156, CH-8645 Jo-

na, CH; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 399-2011 
(220) 8.3.2011 

9 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie. 

35 - Reklamná činnosť. 
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov 
a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť. 

(540)  

  
 

(731) Opálková Lenka, Bc., Družstevná 393/4, 927 01 
Šaľa, SK; 

(740) Hanzel Drahoslav, Mgr., Šaľa, SK; 
 

 
(210) 419-2011 
(220) 10.3.2011 

9 (511) 45 
(511) 45 - Poskytovanie právnych služieb. 
(540)  

  
 

(591) zlatá, biela. bordová, čierna 
(731) MAĎAR & Partners, s.r.o., Skuteckého 1, 974 01 

Banská Bystrica, SK; 
 

 
(210) 420-2011 
(220) 10.3.2011 

9 (511) 35, 36, 37, 42 
(511) 35 - Prezentácia výrobkov v komunikačných mé-

diách pre maloobchod. 
36 - Správa nehnuteľností, realitné kancelárie. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť). 
42 - Projektovanie stavieb, vypracovanie stavebných 
výkresov. 
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(540)  

  
 

(731) PS STAVBY, s.r.o., Turbínová 1, 831 04 Brati-
slava, SK; 

(740) Kubányiová Andrea, JUDr., Trnava, SK; 
 

 
(210) 444-2011 
(220) 11.3.2011 

9 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny všetkého druhu vrátane časopisov 

a slovníkov. 
35 - Reklamná činnosť; marketing. 
41 - Kultúrne a vzdelávacie aktivity. 

(540)  

  
 

(591) červená, čierna, biela, modrá 
(731) ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., Holeč-

kova 657/29, 150 00 Praha, CZ; 
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK; 

 
 
(210) 482-2011 
(220) 21.3.2011 

9 (511) 16, 35, 38, 41 
(511) 16 - Tlačoviny, reklamné materiály, informačné 

bulletiny, publikácie. 
35 - Sprostredkovateľne práce; služby náboru, umies-
tnenia a dodávania pracovníkov; výber osôb po-
mocou psychologických testov; personálne pora-
denstvo; vydávanie reklamných alebo náborových 
textov; vyhľadávanie a zatrieďovanie zamestnan-
cov; poradenstvo vo vedení ľudských zdrojov; 
poskytovanie informácií týkajúcich sa prijímania 
zamestnancov; štúdium, analýza a prieskum trhu; 
obchodný prieskum; obsadzovanie dočasných pra-
covných miest; služby agentúry pre dočasnú prá-
cu; dohodnutie pracovných zmlúv; vedenie ľud-
ských zdrojov a vedenie kariér; reklama na počí-
tačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie infor-
mácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; 
interaktívne služby zamerané na zisťovanie pro-
fesijnej orientácie ľudí prostredníctvom počíta-
čovej komunikačnej siete a príprava životopisov 
pre tretie osoby; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; marketingové štúdie; reklama; služby  
v oblasti administratívnej správy; organizovanie 
konkurzov (výberových konaní) s cieľom náboru 
zamestnancov. 
38 - Počítačová komunikácia; prenos, šírenie a prí-
jem informácií prostredníctvom internetu. 
41 - Organizovanie a vedenie seminárov a kongre-
sov; vyučovanie, vzdelávanie, skúšanie (pedago-
gická činnosť); výchova a vzdelávanie zamest-
nancov; organizovanie kurzov a vzdelávacích stá-
ží; organizovanie konferencií; organizovanie kurzov 
formou seminárov; aplikácia pedagogickej metó-
dy a metódy sebapoznávania; publikovanie na  
internete; elektronická edičná činnosť v malom. 
 

(540)  

  
 

(591) sivá, zelená 
(731) Valena Tomáš, Mgr., Sitnianska 13, 974 11 Banská 

Bystrica, SK; Bukvay Martin, Mgr., Rozkvet 2029/52-4, 
017 01 Považská Bystrica, SK; 

 
 
(210) 485-2011 
(220) 21.3.2011 

9 (511) 2, 9, 11, 12, 35, 36, 37, 39 
(511) 2 - Emaily (laky); farby; ochranné nátery na pod-

vozky vozidiel; ochranné pásky proti korózii; 
protikorózne oleje; základný ochranný náter na pod-
vozky automobilov. 
9 - Akumulátory elektrické do vozidiel; antény; 
automobilové výstražné trojuholníky; automobi-
lové zapaľovače cigariet; autorádiá; elektrické ba-
térie do automobilov; bezpečnostné siete (ochran-
né); bránky parkovacie, uvádzané do chodu vho-
dením mince; elektronické publikácie (stiahnuté 
z telekomunikačnej siete); meracie prístroje; elek-
trické meracie zariadenia; nabíjačky akumuláto-
rov; navigačné prístroje vozidiel (palubné počíta-
če); otáčkomery; elektrické otvárače dverí; pop-
lašné zariadenia; automatické riadenie pre do-
pravné prostriedky; samoregulačné palivové čer-
padlá; svetelné alebo mechanické signalizačné 
panely; simulátory vedenia a riadenia doprav-
ných prostriedkov; taxametre; termostaty do do-
pravných prostriedkov. 
11 - Automobilové reflektory; zariadenia do auto-
mobilov proti oslneniu (výstroj lámp); klimati-
začné zariadenia do vozidiel; odmrazovače auto-
mobilov; osvetľovacie prístroje a zariadenia; osvet-
ľovacie zariadenia na dopravné prostriedky; re-
flektory na vozidlá; reflektory (svetlá); ohrievače 
na rozmrazovanie skiel vozidiel; šetriče paliva; 
vykurovacie telesá do automobilov; žiarovky do 
smeroviek na vozidlá. 
12 - Autobusy; automobilové obývacie prívesy; 
automobilové pneumatiky; automobilové pod-
vozky; automobilové reťaze; automobilové stre-
chy; automobily; autopoťahy; autosedadlá; bato-
žinové nosiče na vozidlá; betonárske miešačky 
(vozidlá); bezpečnostné pásy na sedadlá automo-
bilov; bezpečnostné sedačky pre deti do automo-
bilov; blatníky; bočné prívesné vozíky; brzdy vo-
zidiel; čalúnenie automobilov; čelné sklá; doprav-
né prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzdu-
chu a po koľajniciach; duše pneumatík; dvere na 
dopravné prostriedky; hydraulické obvody do 
vozidiel; kamióny, nákladné vozidlá; kapoty na 
automobilové motory; karosérie dopravných pro-
striedkov; kolesá vozidiel; motocykle; nákladné 
autá; nákladné dodávkové vozidlo; traktory; sme-
rovky na vozidlá; športové autá; spriahadlá, spojky 
na vlečenie vozidiel; stierače; tienidlá proti slnku 
do automobilov. 
35 - Administratívne spracovanie obchodných objed-
návok; dražby; kancelárie zaoberajúce sa dovo-
zom a vývozom; komerčné informačné kancelá-
rie; obchodná správa licencií výrobkov a služieb 
pre tretie osoby; obchodné alebo podnikateľské  
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informácie; organizovanie komerčných alebo re-
klamných výstav a veľtrhov; podpora predaja 
(pre tretie osoby); predvádzanie tovaru; prenájom 
reklamného času vo všetkých komunikačných 
médiách; prenájom reklamných priestorov; pre-
zentácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod; on line reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); rozširovanie reklamných alebo inzert-
ných oznamov; služby porovnávania cien; vyhľa-
dávanie informácií v počítačových súboroch (pre 
zákazníkov); zasielanie reklamných materiálov 
zákazníkom; zásobovacie služby s tovarmi v trie-
dach 2, 9, 11, 12 pre tretie osoby (nákup tovarov 
a služieb pre iné podniky); zbieranie údajov do 
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v po-
čítačových databázach. 
36 - Finančné informácie; finančné odhady a oce-
ňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľ-
nosti); finančný lízing; informácie o poistení; 
konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; oce-
ňovanie nákladov na opravu; pôžičky (finančné); 
sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami. 
37 - Čistenie automobilov; leštenie automobilov; 
mazanie automobilov; autoservisy (údržba, opra-
vy a tankovanie); čalúnnické opravy; čistenie  
interiérov; umývanie dopravných prostriedkov; 
informácie o opravách; lakovanie, glazovanie;  
interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; 
čistenie okien; oprava opotrebovaných alebo po-
škodených motorov; oprava pneumatík vulkani-
záciou; prenájom stavebných strojov a zariadení. 
39 - Ťahanie alebo vlečenie dopravných prostried-
kov pri poruchách; dovoz, doprava; informácie  
o doprave; informácie o skladovaní; organizova-
nie ciest; organizovanie exkurzií; osobná dopra-
va; poskytovanie pomoci pri doprave; požičiava-
nie nosičov na autá; prenájom dopravných pro-
striedkov; prenájom garáží; preprava a skladovanie 
odpadu; preprava cestujúcich; rezervácia (v do-
prave); skladovanie; skladovanie údajov a doku-
mentov elektronicky uložených; sprostredkova-
nie prepravy; taxislužba. 

(540)  

  
 

(591) čierna, zelená 
(731) PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, 080 01 

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

 
 
(210) 487-2011 
(220) 21.3.2011 

9 (511) 35, 36, 45 
(511) 35 - Analýzy nákladov, príprava a vyhotovenie 

daňových priznaní, fakturácia, vyhľadávanie infor-
mácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), 
obchodné alebo podnikateľské informácie; ko-
merčné informačné kancelárie; prenájom kance-
lárskych strojov a zariadení; komerčné informač-
né kancelárie; kopírovanie alebo rozmnožovanie 
dokumentov, príprava miezd a výplatných listín, 
nábor zamestnancov; pomoc pri riadení obchod-
nej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti;  
 

 

 obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre 
tretie osoby, pomoc pri riadení obchodných a prie-
myselných podnikov; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; profesionálne 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchod-
né informácie a rady spotrebiteľom, administratív-
ne spracovanie obchodných objednávok, obchodný 
alebo podnikateľský prieskum, obchodný manaž-
ment a podnikové poradenstvo, organizovanie 
komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, 
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné 
účely, organizovanie výstav na obchodné a re-
klamné účely, personálne poradenstvo, zbieranie 
údajov do počítačových databáz, zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach, poradenstvo pri 
vedení podnikov, odborné obchodné poradenstvo 
v obchodnej činnosti, prepisovanie, obchodný prie-
skum, revízia účtov, poskytovanie pomoci pri 
riadení obchodných alebo priemyselných podni-
kov, poradenské služby v oblasti obchodného ale-
bo podnikateľského riadenia, sekretárske služby, 
služby outsourcingu, sprostredkovateľne práce, 
účtovníctvo, zostavovanie výpisov z účtov; vede-
nie kartoték v počítači, vedenie účtovných kníh, 
sprostredkovanie uvedených služieb, poskytovanie 
a sprostredkovanie uvedených služieb prostred-
níctvom komunikačných médií, elektronickej po-
šty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
36 - Daňové odhady (služby), finančné poraden-
stvo, finančné služby, finančné konzultačné služ-
by, likvidácia podnikov (finančné služby); prená-
jom nehnuteľností, sprostredkovateľská činnosť  
s nehnuteľnosťami; oceňovanie a odhady (daňo-
vé), odhady daňové (služby), informácie o pois-
tení; zdravotné poistenie; poradenstvo v oblasti 
poistenia, prenájom bytov, platobné prevody vy-
konávané elektronicky, správa nehnuteľností, spro-
stredkovanie uvedených služieb, poskytovanie  
a sprostredkovanie uvedených služieb prostred-
níctvom komunikačných médií, elektronickej po-
šty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
45 - Služby komerčných právnikov; poradenstvo 
v oblasti práv duševného vlastníctva, právny vý-
skum. 

(540)  

  
 

(731) TGC CYPRUS Ltd., 6 Neoptolemos Street, 2080 
Nicosia, CY; 

(740) Sýkorová Kristína, Mgr., Bratislava, SK; 
 

 
(210) 489-2011 
(220) 21.3.2011 

9 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky. 

(540) NEENA 
(731) NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
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(210) 506-2011 
(220) 23.3.2011 

9 (511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 
(511) 9 - Programy a softvér všetkých druhov na akom-

koľvek type nosičov, elektronické zoznamy a adre-
sáre, prístroje elektrické; prístroje na nahrávanie, 
prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu. 
16 - Tlačoviny všetkého druhu; reklamné a pro-
pagačné materiály patriace do tejto triedy, plagá-
ty všetkých druhov a rozmerov, reklamné tabule; 
papiernický tovar, baliace papiere, obaly, kance-
lárske potreby s výnimkou nábytku, predovšet-
kým kancelárske potreby použité ako reklamné 
alebo darčekové predmety. 
35 - Reklamné služby, grafická úprava tlačovín, 
inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom 
siete, online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti, aktualizovanie a rozširovanie reklamných 
materiálov a oznamov zákazníkom; rozhlasová  
a televízna reklama, uverejňovanie reklamných 
textov; sprostredkovanie obchodných záležitostí, 
poskytovanie obchodných a podnikateľských in-
formácií, obchodné rady spotrebiteľom, poraden-
stvo v obchodnej činnosti, zabezpečovanie odbytu, 
dohodovanie obchodných podmienok; obchodný 
manažment; marketingové služby; kancelárske  
a administratívne práce, účtovníctvo; maloob-
chodná činnosť prostredníctvom internetu s vý-
robkami týkajúcimi sa elektroniky. 
38 - Telekomunikačné služby, prenos signálu po-
mocou satelitu, pomocou káblovej siete; pomo-
cou terestriálnej siete; vysielanie káblovej televí-
zie; komunikačné služby; telefonická komuniká-
cia, elektronická pošta, komunikácia prostredníc-
tvom optických káblov, posielanie správ; pos-
kytovanie prístupu do databáz; telekomunikačné 
informácie; prenájom telekomunikačných prí-
strojov, prenájom modemov, prenájom zariadení 
na prenos informácií. 
41 - Vyučovanie a vzdelávanie, organizovanie a ve-
denie seminárov, školení, konferencií, kongresov, 
pedagogické informácie a pedagogická činnosť, 
konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených 
v tejto triede, prenájom rozhlasových a televíz-
nych prijímačov; poskytovanie informácií o uve-
dených službách prostredníctvom telekomuni-
kačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu. 
42 - Návrh a vývoj softvéru a hardvéru, progra-
movanie; poskytovanie internetových vyhľadá-
vačov, udržiavanie a vyhľadávanie počítačových 
stránok (webových stránok); aktualizovanie počí-
tačových programov, inštalácia počítačových prog-
ramov; grafické dizajnérstvo, vytváranie webo-
vých stránok pre klientov, hosťovanie na počíta-
čových stránkach, návrh multimediálnych systé-
mov, zhotovovanie kópií počítačových progra-
mov; konzultačná činnosť v oblasti služieb uve-
dených v tejto triede. 

(540)  

  
 

(591) strieborna, čierna, žltá, oranžová, bordová 
(731) Foldyna Miloslav, Horná 144/47, 022 01 Čadca, SK; 

 

 
 

(210) 512-2011 
(220) 24.3.2011 

9 (511) 17, 19, 24 
(511) 17 - Umelé vlákna s výnimkou vlákien pre textil-

ný priemysel. 
19 - Geotextílie; nekovové vystužovacie materiá-
ly pre stavebníctvo; drenážne materiály v rámci 
tejto triedy; ostatné stavebné textílie v rámci tejto 
triedy. 
24 - Textilné látky. 

(540) ZEMTEX 
(731) FASTRADE SK, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 

Spišská Nová Ves, SK; 
 

 
(210) 514-2011 
(220) 24.3.2011 

9 (511) 16, 17, 19, 24 
(511) 16 - Bublinové obaly z plastických materiálov; 

umelohmotné fólie na balenie; gumové plátno (pa-
piernictvo); predmety z kartónu. 
17 - Difúzne podstrešné fólie; fólie pre záhrad-
kárske potreby; umelé vlákna s výnimkou vlákien 
pre textilný priemysel. 
19 - Nekovové vystužovacie materiály pre sta-
vebníctvo; drenážne materiály v rámci tejto trie-
dy; ostatné stavebné textílie v rámci tejto triedy. 
24 - Textilné látky. 

(540) FOLSTER 
(731) FASTRADE SK, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 

Spišská Nová Ves, SK; 
 

 
(210) 515-2011 
(220) 24.3.2011 

9 (511) 6, 19 
(511) 6 - Kovové stavebné konštrukcie; kovové okná. 

19 - Stavebné konštrukcie s výnimkou kovových; 
nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo. 

(540) FLON 
(731) FASTRADE SK, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 

Spišská Nová Ves, SK; 
 

 
(210) 517-2011 
(220) 24.3.2011 

9 (511) 6, 7, 8, 19 
(511) 6 - Vystužovacie kovové materiály na stavbu bu-

dov; kovové debnenie; drôt; drôtené pletivo; kot-
vy; kovové matice; kovové debny na náradie; 
kovové nity; kovové podložky; príchytky, klince; 
kovové skrutky; kovové reťaze; kovové laná; ko-
vové stavebné konštrukcie. 
7 - Nitovacie stroje; elektrické ručné vŕtačky. 
8 - Brúsky (ručné náradie); brúsne kotúče; brúsne 
nástroje; dláta, rydlá; kliešte; nástroje na rezanie, 
sekanie, krájanie (ručné náradie); sekery; vrtáky 
(ručné nástroje). 
19 - Stavebné konštrukcie s výnimkou kovových; 
nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo. 

(540) FASTREID 
(731) FASTRADE SK, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 

Spišská Nová Ves, SK; 
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(210) 518-2011 
(220) 24.3.2011 

9 (511) 16, 35, 37, 39 
(511) 16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 

materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
tlačoviny; fotografie; obalové materiály z plas-
tických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach; tlačiarenské písmo. 
35 - Reklamné služby; obchodný manažment, 
obchodná správa; obchodná administratíva; kan-
celárske práce. 
37 - Stavebníctvo; opravy; inštalačné služby. 
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; orga-
nizovanie ciest. 

(540)  

  
 

(591) červená, oranžová, biela 
(731) FASTRADE SK, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 

Spišská Nová Ves, SK; 
 

 

(210) 519-2011 
(220) 24.3.2011 

9 (511) 16, 35, 37, 39 
(511) 16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 

materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
tlačoviny; fotografie; obalové materiály z plas-
tických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach; tlačiarenské písmo. 
35 - Reklamné služby; obchodný manažment, 
obchodná správa; obchodná administratíva; kan-
celárske práce. 
37 - Stavebníctvo; opravy; inštalačné služby. 
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; orga-
nizovanie ciest. 

(540)  

  
 

(591) červená, čierna 
(731) FASTRADE SK, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 

Spišská Nová Ves, SK; 
 

 

(210) 520-2011 
(220) 24.3.2011 

9 (511) 6, 17, 19 
(511) 6 - Kovové stavebné konštrukcie; bazény (kovové 

konštrukcie); kovové kade, kovové nádrže; ko-
vové potrubia; kovové vypúšťacie rúry, odvod-
ňovacie rúry, drenážne rúry; kovové rošty; kovo-
vé odkvapové rúry. 
17 - Hadice s výnimkou kovových; nekovové spoj-
ky potrubia; ohybné rúry s výnimkou kovových. 
19 - Bazény (nekovové konštrukcie); mriežky s vý-
nimkou kovových; odbočky, prípojky potrubia  
s výnimkou kovových; poklopy s výnimkou ko-
vových; rámy, mriežky s výnimkou kovových; 
drenážne nekovové rúry. 

(540) FASDRAIN 
 

(731) FASTRADE SK, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 
Spišská Nová Ves, SK; 

 
 

(210) 532-2011 
(220) 28.3.2011 

9 (511) 20 
(511)  20 - Nábytok. 
(540)  

  
 

(591) fialová, biela 
(731) TEAK & GARDEN, s. r. o., Na Hrebienku 34, 

811 02 Bratislava, SK; 
(740) Bázliková Ivana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 544-2011 
(220) 28.3.2011 

9 (511) 30, 35, 39 
(511) 30 - Čaj, čajové výťažky, náhradky čaju, čajové prí-

chute, čaj ochutený. 
35 - Reklama. 
39 - Balenie tovarov. 

(540)  

  
 

(554) trojrozmerná známka 
(591) červená, oranžová, žltá, biela, zelená, fialová, čierna 
(731) BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hra-

ničná 664/16, 058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 

 
 

(210) 551-2011 
(220) 30.3.2011 

9 (511) 16, 33, 35 
(511) 16 - Reklamné tlačoviny; propagačné a informačné 

materiály v papierovej forme; etikety s výnimkou 
textilných; fotografie; obaly a tašky z papiera a plas-
tov neuvedené v iných triedach. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; vína. 
35 - Maloobchodná činnosť s vínami, alkoholic-
kými a nealkoholickými nápojmi; vydávanie a roz-
širovanie reklamných materiálov; reklama; reklamná 
a propagačná činnosť; on line reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; zasielanie reklamných 
materiálov zákazníkom; podpora predaja (pre tre-
tie osoby); rozširovanie vzoriek; predvádzanie 
tovaru na reklamné účely a podporu predaja. 

(540)  

  
 

(591) červená, žltá, biela, čierna 
(731) Trešňák Karol, Diakovce 637, 925 81 Diakovce, 

SK; 
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(210) 552-2011 
(220) 30.3.2011 

9 (511) 16, 33, 35 
(511) 16 - Reklamné tlačoviny; propagačné a infor-

mačné materiály v papierovej forme; etikety s vý-
nimkou textilných; fotografie; obaly a tašky z pa-
piera a plastov neuvedené v iných triedach. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; vína. 
35 - Maloobchodná činnosť s vínami, alkoholický-
mi a nealkoholickými nápojmi; vydávanie a roz-
širovanie reklamných materiálov; reklama; reklamná 
a propagačná činnosť; on line reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; zasielanie reklamných 
materiálov zákazníkom; podpora predaja (pre tre-
tie osoby); rozširovanie vzoriek; predvádzanie 
tovaru na reklamné účely a podporu predaja. 

(540)  

  
 

(591) žltá, červená, biela, čierna, hnedá 
(731) Trešňák Karol, Diakovce 637, 925 81 Diakovce, 

SK; 
 

 
(210) 554-2011 
(220) 30.3.2011 

9 (511) 32, 35, 43 
(511) 32 - Nealkoholický aperitív; arašidové mlieko 

(nealkoholické nápoje); výťažky z chmeľu na vý-
robu piva; citronády; jablkový džús (nealkoholic-
ký); ovocné džúsy; hroznový mušt (nekvasený); 
koktail nealkoholický; kvas (nealkoholický nápoj); 
prípravky na výrobu likérov; lítna voda; príprav-
ky na výrobu minerálnych vôd; minerálne vody 
(nápoje); mandľové mlieko ako nápoj; mušty; ná-
poje izotonické; medové nealkoholické nápoje; 
nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu nápo-
jov; nápoje srvátkové; nealkoholické ovocné ná-
poje; orgeada (nealkoholický nápoj); ovocné ne-
ktáre; nealkoholické ovocné výťažky; paradajko-
vý džús (nápoj); pivná mladinka; pivo; prášky na 
prípravu šumivých nápojov; príchute na výrobu 
nápojov; sarsaparilový nápoj; selterská voda, mi-
nerálka; šerbety (ovocné nápoje); sirupy na výro-
bu malinoviek; sirupy na výrobu nápojov; sladi-
na; sladové pivo; sóda; srvátkové nápoje; stolové 
vody; sýtená voda; prípravky na výrobu sýtenej 
vody; tablety na prípravu šumivých nápojov; só-
dová voda; vody (nápoje); zázvorové pivo; zele-
ninové džúsy (nápoje). 
35 - Administratívna správa hotelov; administra-
tívne spracovanie obchodných objednávok; reklamné 
agentúry; analýzy nákladov; aranžovanie výkla-
dov; vyhotovenie a príprava daňového priznania; 
fakturácia; fotokopírovanie; grafická úprava tla-
čovín na reklamné účely; hospodárske, ekonomic-
ké predpovede; vyhľadávanie informácií v počí-
tačových súboroch (pre zákazníkov); obchodné  
 
 

alebo podnikateľské informácie; kancelárie za-
oberajúce sa dovozom a vývozom; klasifikovanie 
vlny; komerčné informačné kancelárie; štatistic-
ké kompilácie; prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; kopírovanie 
alebo rozmnožovanie dokumentov; lepenie pla-
gátov; obchodná správa licencií výrobkov a slu-
žieb pre tretie osoby; marketingové štúdie; prí-
prava miezd a výplatných listín; nábor zamest-
nancov; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; 
poradenstvo v obchodnej činnosti; pomoc pri ria-
dení obchodných a priemyselných podnikov; 
profesionálne obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo; obchodné informácie a rady spotrebi-
teľom; obchodné odhady; obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum; obchodný alebo podnika-
teľský prieskum; obchodný manažment a podni-
kové poradenstvo; obchodný manažment v oblas-
ti umenia; odkazovacie telefónne služby (pre ne-
prítomných predplatiteľov); organizovanie ko-
merčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; 
organizovanie výstav na obchodné a reklamné 
účely; personálne poradenstvo; písanie na stroji; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; služ-
by poskytované v súvislosti so sťahovaním pod-
nikov; podpora predaja (pre tretie osoby); pora-
denstvo pri vedení podnikov; služby porovnáva-
nia cien; posudzovanie efektívnosti v obchodnej 
činnosti; prenájom predajných automatov; zabez-
pečovanie predplácania novín a časopisov; pred-
platné telekomunikačných služieb; predvádzanie 
tovaru; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné 
účely a podporu predaja; služby týkajúce sa pre-
miestňovania prevádzok a podnikov; prenájom 
kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom ko-
pírovacích strojov; prenájom reklamného času vo 
všetkých komunikačných médiách; prenájom re-
klamných materiálov; prenájom reklamných prie-
storov; prepisovanie; prieskum trhu; prieskum ve-
rejnej mienky; príprava inzertných stĺpcov; pub-
lic relations; reklama; on line reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; 
zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklam-
ných textov; revízia účtov; poradenské služby  
v oblasti obchodného alebo podnikateľského ria-
denia; rozhlasová reklama; rozširovanie vzoriek 
tovarov; sekretárske služby; služby outsourcingu; 
vyhľadávanie sponzorov; spracovanie textov; spro-
stredkovateľne práce; stenografia; televízna re-
klama; účtovníctvo; zostavovanie výpisov z úč-
tov; obchodný manažment v oblasti umenia; ve-
denie kartoték v počítači; vydávanie reklamných 
alebo náborových textov; zasielanie reklamných 
materiálov zákazníkom; zásobovacie služby pre 
tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné 
podniky); služby zaoberajúce sa zhromažďova-
ním výstrižkov z časopisov. 
43 - Služby barov; bufety (rýchle občerstvenie); 
detské jasle; hotelierske služby; jedálne a závod-
né jedálne; kaviarne; prevádzkovanie kempin-
gov; služby motelov; penzióny; poskytovanie ho-
telového ubytovania; poskytovanie ubytovania 
pre zvieratá; ubytovacie služby prázdninových  
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táborov; prenájom prechodného ubytovania; pre-
nájom prednáškových sál; prenájom prenosných 
stavieb; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a skle-
nených výrobkov; prenájom turistických stanov; 
príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; 
samoobslužné reštaurácie; reštaurácie (jedálne); 
rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezer-
vácia prechodného ubytovania; turistické uby-
tovne; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny). 

(540)  

  
 

(591) červená, hnedá, biela 
(731) Slovenské pramene a žriedla, Budiš, 038 23 Du-

bové pri Turčianskych Tepliciach, SK; 
 

 
(210) 561-2011 
(220) 31.3.2011 

9 (511) 16, 25, 26, 28, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny, najmä časopisy, knihy, brožúry, 

plagáty; fotografie, pohľadnice, samolepky, ka-
lendáre, záznamníky, obálky, papierové tašky, ba-
liace papiere a iné výrobky z papiera; notové zá-
znamy, textové záznamy v papierovej forme; re-
klamné materiály v papierovej forme, školské po-
treby. 
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy, detské, 
pánske a dámske odevy, najmä konfekcia, zvrch-
níky, kabáty, kostýmy, obleky, uniformy, bundy, 
kombinézy, nohavice, oblečenie z imitácie kože, 
oblečenie z kože, krátke jazdecké nohavice, saká, 
sukne, šortky, plášte, kúpacie plášte, vrchné oša-
tenie, košele, kravaty, pulóvre, svetre, vesty, džín-
sy, športové bundy, športové odevy, nepremoka-
vý odev, župany, tepláky, maškarné kostýmy, 
bielizeň, tielka, tričká, trenírky, šály, šatky, šerpy, 
klobúky, baretky, čelenky, čiapky, chrániče uší, ka-
pucne, opasky, rukavice, šnurovacie topánky, 
mokasíny. 
26 - Nášivky na odevy, nažehľovacie nálepky na 
odevy. 
28 - Cvičebné náradie, golfová plocha a prostried-
ky na jej úpravu, golfové palice, golfové rukavi-
ce, golfové vaky s kolieskami alebo bez koliesok, 
ozdoby alebo darčeky rozdávané hosťom pri ve-
čierkoch, prostriedky na úpravu golfovej plochy. 
35 - Reklamné a propagačná činnosť, sprostred-
kovanie obchodu s uvedenými tovarmi, rozširo-
vanie reklamných materiálov, vydávanie a po-
skytovanie reklamných materiálov, uverejňovanie 
reklamných textov, poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií. 
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť; tvor-
ba audio a audiovizuálnych nahrávok; organizo-
vanie a príprava kultúrnych, športových, zábav-
ných a spoločenských akcií, hudobných vystúpe-
ní, koncertov; sprostredkovanie hudobných, zá-
bavných a iných spoločenských programov; po-
skytovanie služieb golfových ihrísk, organizova-
nie turnajov a súťaží v golfe, výučba a výcvik 
golfu; zabezpečovanie a sprostredkovanie ozvuče-
nia a osvetlenia k menovaným akciám; prenájom  
audio alebo audiovizuálnych nahrávok; poskyto- 
 

vanie elektronických publikácií (textových, zvu-
kových, obrazových a zvukovo-obrazových záz-
namov) online (bez možnosti kopírovania). 

(540)  

  
 
(731) RAMON, s.r.o., Jantárová 30, 040 01 Košice, SK; 

 
 
(210) 563-2011 
(220) 31.3.2011 

9 (511) 7, 35, 41 
(511) 7 - Kovoobrábacie stroje; nástroje a náradie (ruč-

né) na iný než ručný pohon; nástroje ako časti 
strojov; obrábacie stroje; držiaky na obrábacie stro-
je; rezacie stroje; sústruhy; upínacie zariadenia, 
upínacie vretená (ako časti strojov); frézy (stroje). 
35 - Sprostredkovateľské práce; účtovníctvo; prie-
skum trhu; prieskum verejnej mienky; sekretárske 
služby; organizovanie výstav na komerčné účely. 
41 - Organizovanie a vedenie seminárov; organi-
zovanie a vedenie konferencií; školenie. 

(540)  

  
 

(591) čierna, červená, sivá 
(731) MASH Integration, spol. s r.o., Nad tehelňou 17/2227, 

911 01 Trenčín, SK; 
 

 
(210) 564-2011 
(220) 31.3.2011 

9 (511) 33 
(511) 33 - Likéry. 
(540)  

  
 

(591) čokoládovohnedá, čierna, gaštanová, hnedo-zelená, 
zlatá 

(731) OLD HEROLD, s. r. o., Bratislavská 36, 911 05 
Trenčín, SK; 

 
 
(210) 571-2011 
(220) 29.3.2011 

9 (511) 9, 12, 35, 37, 42 
(511) 9 - Nahrané programy pre internetové vyhľadá-

vače a portály; počítačový softvér a hardvér na 
umožnenie vyhľadávania údajov a napojení na 
databázy a na internet; počítačový softvér na vy-
tvorenie dynamických internetových stránok; na-
hrané programy na sprístupňovanie a používanie 
manuálov, katalógov, príručiek a videí; počítačo- 
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 vé databázy; informácie a záznamy v elektronic-
kej podobe uložené na samostatných nosičoch 
a/alebo v rámci internetových, intranetových, dá-
tových, informačných či telekomunikačných sietí; 
nahrané počítačové programy; počítačové prog-
ramy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); elek-
trické akumulátory do vozidiel; elektronické sú-
čiastky vozidiel patriace do tejto triedy; meracie 
zariadenia; snímače; snímače rýchlosti, tlaku, 
teploty, prietoku; CD a DVD disky; záznamové 
média; databázy a príručky na elektronických no-
sičoch; acidometre na batérie; akumulátorové 
nádoby; platne do akumulátorov; ampérmetre; 
automobilové výstražné trojuholníky; automobi-
lové zapaľovače cigariet; autorádiá; elektrické 
batérie do automobilov; meráky hladiny benzínu; 
benzínové čerpadlá na stanice pohonných hmôt; 
automatické časové spínače; diaľkové ovládače; 
materiály na elektrické vedenie (drôty, káble); 
hasiace prístroje; kontakty elektrické z drahých 
kovov; kontrolné a regulačné prístroje elektrické; 
lasery s výnimkou laserov na lekárske účely; me-
racie prístroje; meracie pomôcky; navigačné prí-
stroje vozidiel (palubné počítače); navigačné sa-
telitné prístroje; objímky elektrických káblov; 
odrazové disky a sklíčka na odevy na zabránenie 
dopravným nehodám; plášte elektrických káblov; 
automatické zariadenia signalizujúce nízky tlak  
v pneumatikách; prípojky (elektrotechnika); re-
gulátory napätia automobilov; riadiace panely 
(elektrina); tachometre dopravných prostriedkov; 
tachometre vozidiel udávajúce vzdialenosť; uka-
zovatele tlaku; tlakomery; prístroje a nástroje na 
váženie; zabezpečovacie zariadenia proti odcu-
dzeniu; elektrické zariadenia na zapaľovanie; prí-
stroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, 
fotografické, kinematografické, optické, signali-
začné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelá-
vacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie; 
prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, trans-
formáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu 
elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, pre-
nos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magne-
tické nosiče údajov, záznamové disky; predajné 
automaty a mechanizmy prístrojov uvádzaných 
do činnosti vhodením mince; registračné poklad-
nice, počítacie stroje, zariadenia na spracova- 
nie údajov a počítače; hasiace prístroje; nabíjacie 
agregáty elektrických batérií; analyzátory ply-
nov; prístroje na rozbor plynov; elektrické, anté-
ny; elektrické drôty; elektrické spojky, svorky, 
konektory; elektrické kondenzátory; elektrické káb-
le; štartovacie káble pre automobily; merače rýchlo-
sti; poistky; termostaty do dopravných prostried-
kov; kamerové systémy vozidiel. 
12 - Autá; autobusy; automobilové pneumatiky; 
automobilové podvozky; automobilové reťaze; 
automobilové strechy; karosérie automobilov; 
plátenné strechy na automobily; autopoťahy; au-
tosedadlá; batožinové nosiče na vozidlá; bezpeč-
nostné pásy na sedadlá automobilov; bezpeč-
nostné sedačky a sedadlá pre deti do automobi-
lov; bezpečnostné viazania (pásy) na autosedad-
lá; brzdové čeľuste, bubny a kotúče na vozidlá; 
brzdové diely do vozidiel; brzdové obloženia do 
vozidiel; brzdy vozidiel; čalúnenie automobilov; 
čapy na pneumatiky; čapy náprav; čelné sklá; du-
še na kolesá automobilov; duše pneumatík; dvere  
 

na dopravné prostriedky; obruče na hlavy kolies; 
hnacie motory do pozemných vozidiel; hnacie re-
ťaze do pozemných vozidiel; prevodovky a prevo-
dové hriadele do pozemných vozidiel; hroty na 
pneumatiky; hydraulické obvody do vozidiel; ka-
poty na automobilové motory; kapoty na vozid-
lá; karosérie dopravných prostriedkov; klaksóny 
automobilov; kľukové skrine ako časti pozem-
ných vozidiel (s výnimkou motorov); kolesá auto-
mobilov; lôžka pre dopravné prostriedky; lúče 
automobilových kolies; elektrické motory do po-
zemných vozidiel; motory do pozemných vozi-
diel; motory motocyklov; náboje kolies automo-
bilov; nákladné dodávkové vozidlá; nákladné vo-
zidlá; napínače na špice (do kolies); nárazníky 
automobilov; brzdové obloženie do dopravných 
prostriedkov; nosiče lyží na autá; obruče hláv ko-
lies; obruče na kolesá vozidiel; odstavné miesta 
pre vozidlá; okenné tabule na okná automobilov; 
opierky na sedadlá automobilov; opravárske ná-
radie na opravu pneumatík; pásky na protektoro-
vanie pneumatík; plášte na pneumatiky; automo-
bilové pneumatiky; protišmykové zariadenia na 
pneumatiky automobilov; automobilové podvoz-
ky; poťahy na sedadlá vozidiel; prevodovky do 
pozemných vozidiel; prevody do pozemných vo-
zidiel; príchytky (na špice) na kolese; protišmy-
kové reťaze, snehové reťaze; protišmykové za-
riadenia na automobilové pneumatiky; tlmiace 
pružiny do dopravných prostriedkov; pružiny zá-
vesov do automobilov; vzduchové pumpy (výba-
va automobilov); ráfy kolies automobilov; rámy, 
podvozky automobilov; reduktory (redukčné ozu-
bené súkolesia do pozemných vozidiel); sedadlá 
automobilov; sedadlové poťahy automobilov; 
signalizačné zariadenia pri spätnom chode auto-
mobilov; sklopné zadné dosky (časti dopravných 
prostriedkov); smerovky na dopravné prostried-
ky; smerovky na vozidlá; spätné zrkadlá; stúpad-
lá na vozidlá; tienidlá proti slnku do automobi-
lov; tlmiace pružiny na vozidlá; tlmiče automobi-
lov; bezpečnostné viazanie na sedadlá automobi-
lov; volanty vozidiel; poťahy na volanty vozidiel; 
zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcu-
dzeniu vozidiel; zabezpečovacie zariadenia proti 
odcudzeniu vozidiel; závažie na vyváženie kolies 
vozidiel; závesné reťazce pre dopravné prostried-
ky; závesné tlmiče pre dopravné prostriedky; 
zdvíhacie zadné dvere (časti pozemných vozi-
diel); vozidlá; zariadenia na pohyb po zemi, vode 
alebo vo vzduchu; hnacie hriadele vozidiel, ho-
mokinetické kĺby a manžety pre vozidlá; ložis-
kové zostavy náprav; automobilové nosiče; nosi-
če bicyklov; súkolesia automobilových prevo-
dov; tlmiče perovania; tlmiče podvozkov; volan-
ty; súčiastky a diely pre všetky typy dopravných 
prostriedkov, najmä pre nákladné, osobné auto-
mobily a motocykle; diely automobilových sub-
systémov; diely a súčasti motorov, bŕzd, podvoz-
kov, prevodov, riadenia, pohonov, náprav, karo-
sérií, kolies a interiérov vozidiel; ťažné zariade-
nia automobilov; elektrická výzbroj vozidiel pat-
riaca do triedy 12; kryty na automobilové kolesá; 
disky na kolesá vozidiel; okenné tabule pre okná 
vozidiel. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s vo-
zidlami, dopravnými prostriedkami a ich dielmi, 
súčasťami a príslušenstvom, s autodoplnkami, s vý- 
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strojom a výzbrojou vozidiel, s náhradnými diel-
cami, s povinnou a doplnkovou výbavou vozi-
diel; zhromažďovanie rozličných výrobkov, naj-
mä uvedených tovarov (okrem dopravy) s cieľom 
umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky 
pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostred-
níctvom maloobchodných predajní, veľkoobchod-
ných predajní, prostredníctvom katalógového pre-
daja alebo elektronickými prostriedkami, prostred-
níctvom webových stránok alebo prostredníctvom 
telenákupu; obchodná administratíva; odborné 
obchodné poradenstvo pri predaji vozidiel, do-
pravných prostriedkov a ich dielov, súčastí a prí-
slušenstva, autodoplnkov a výbavy; reklamné služ-
by; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; organizovanie komerčných alebo reklamných 
výstav a veľtrhov; prenájom reklamných priesto-
rov; analýzy nákladov; fakturácia; obchodné ale-
bo podnikateľské informácie; zasielanie reklam-
ných materiálov, reklamných časopisov a vzoriek 
zákazníkom; obchodné informácie a rady spotre-
biteľom; administratívne spracovanie obchod-
ných objednávok; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; vydávanie a aktualizovanie reklam-
ných alebo náborových materiálov; organizova-
nie výstav a verejných prezentácií na obchodné 
alebo reklamné účely, predovšetkým v súvislosti 
s uvedenými tovarmi; predvádzanie na reklamné 
účely a podporu predaja; vzťahy s verejnosťou; 
marketingové štúdie; kancelárie zaoberajúce sa 
dovozom, vývozom alebo reexportom; podpora 
predaja pre tretie osoby; účtovníctvo; vedenie 
kartoték v počítači; sekretárske služby; poskyto-
vanie informácií o uvedených službách prostred-
níctvom komunikačných médií, elektronickej po-
šty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; 
obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35, 
36, 37, 39 a 41. 
37 - Autoopravovne (údržba, opravy a tankova-
nie); čistenie automobilov; leštenie automobilov; 
mazanie automobilov; údržba automobilov; čis-
tenie interiérov ; údržba a opravy motorových 
vozidiel; služby pneuservisu; oprava pneumatík 
vulkanizáciou; opravy pneumatík a diskov; opra-
vy motorov; protektorovanie pneumatík; ošetro-
vanie vozidiel protikoróznymi nátermi; umývanie 
dopravných prostriedkov; opravy havarovaných 
vozidiel; montáž, opravy a údržba príslušenstva 
motorových vozidiel; služby klampiarov; opravy 
karosérií; nastavovanie dopravných prostriedkov; 
odborné informácie o opravách vozidiel; údržba 
a opravy vozidiel; čalúnenie a čalúnnické opravy 
interiérov v dopravných prostriedkoch; oprava 
opotrebovaných alebo poškodených motorov; in-
štalácia a opravy zabezpečovacích zariadení proti 
odcudzeniu vozidiel; striekanie, tmelenie a lako-
vanie vozidiel; montáž a demontáž častí a súčastí 
motorových vozidiel; montáž a demontáž auto-
príslušenstva, emisné kontroly motorových vozi-
diel; stavebníctvo (stavebná činnosť); inštalácia, 
montáž a opravy výrobných a opravárskych 
technológií v automobilovom priemysle; pora-
denská činnosť v oblasti servisu v automobilo-
vom priemysle; poskytovanie informácií o uve-
dených službách prostredníctvom komunikač-
ných médií, elektronickej pošty, SMS správ, po-
čítačových sietí a internetu. 
 
 

42 - Dizajn miest webových stránok na internete 
(služby-); poskytovanie internetových vyhľadá-
vačov; návrh, vytváranie, úprava, implementácia 
a udržiavanie internetových stránok pre zákazní-
kov; tvorba internetových miest webových strá-
nok; uvádzanie internetových miest; zriaďovanie 
internetového priestoru pre elektronický obchod; 
poskytovanie internetových vyhľadávačov a on-
line adresárov na vyhľadávanie a zobrazovanie 
informácií, blogov, diskusií, videí a fotografií tý-
kajúcich sa automobilov, autoopravárstva, auto-
mobilových súťaží; vývoj a tvorba softvéru; po-
čítačové programovanie; odborné poradenstvo  
v oblasti internetových vyhľadávačov; návrh a ana-
lýzy počítačových systémov; zhotovovanie kópií 
počítačových programov; servis a aktualizovanie 
počítačových programov, obnovovanie počítačo-
vých programov; vytváranie a udržiavanie počí-
tačových stránok pre zákazníkov; hosťovanie na 
počítačových stránkach; kontrola kvality autodie-
lov, autodoplnkov a príslušenstva; poskytovanie 
informácií o uvedených službách prostredníc-
tvom komunikačných médií, elektronickej pošty, 
SMS správ, počítačových sietí a internetu. 

(540)  

  
 

(591) modrá, červená 
(731) ELIT SLOVAKIA, s. r. o., Kolmá 4, 851 01 Bra-

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

 
 
(210) 572-2011 
(220) 29.3.2011 

9 (511) 12, 35, 37 
(511) 12 - Autá; autobusy; automobilové pneumatiky; 

automobilové podvozky; automobilové reťaze; auto-
mobilové strechy; karosérie automobilov; pláten-
né strechy na automobily; autopoťahy; autose-
dadlá; batožinové nosiče na vozidlá; bezpečnost-
né pásy na sedadlá automobilov; bezpečnostné 
sedačky a sedadlá pre deti do automobilov; bez-
pečnostné viazania (pásy) na autosedadlá; brzdo-
vé čeľuste, bubny a kotúče na vozidlá; brzdové 
diely do vozidiel; brzdové obloženia do vozidiel; 
brzdy vozidiel; čalúnenie automobilov; čapy na 
pneumatiky; čapy náprav; čelné sklá; duše na ko-
lesá automobilov; duše pneumatík; dvere na do-
pravné prostriedky; obruče na hlavy kolies; hna-
cie motory do pozemných vozidiel; hnacie reťaze 
do pozemných vozidiel; prevodovky a prevodové 
hriadele do pozemných vozidiel; hroty na pneu-
matiky; hydraulické obvody do vozidiel; kapoty 
na automobilové motory; kapoty na vozidlá; ka-
rosérie dopravných prostriedkov; klaksóny auto-
mobilov; kľukové skrine ako časti pozemných 
vozidiel (s výnimkou motorov); kolesá automo-
bilov; lôžka pre dopravné prostriedky; lúče auto-
mobilových kolies; elektrické motory do pozem-
ných vozidiel; motory do pozemných vozidiel; 
motory motocyklov; náboje kolies automobilov; 
nákladné dodávkové vozidlá; nákladné vozidlá; 
napínače na špice (do kolies); nárazníky automo-
bilov; brzdové obloženie do dopravných pros- 
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 triedkov; nosiče lyží na autá; obruče hláv kolies; 
obruče na kolesá vozidiel; odstavné miesta pre 
vozidlá; okenné tabule na okná automobilov; 
opierky na sedadlá automobilov; opravárske ná-
radie na opravu pneumatík; pásky na protektoro-
vanie pneumatík; plášte na pneumatiky; automo-
bilové pneumatiky; protišmykové zariadenia na 
pneumatiky automobilov; automobilové podvoz-
ky; poťahy na sedadlá vozidiel; prevodovky do 
pozemných vozidiel; prevody do pozemných vo-
zidiel; príchytky (na špice) na kolese; protišmy-
kové reťaze, snehové reťaze; protišmykové za-
riadenia na automobilové pneumatiky; tlmiace 
pružiny do dopravných prostriedkov; pružiny zá-
vesov do automobilov; vzduchové pumpy (výba-
va automobilov); ráfy kolies automobilov; rámy, 
podvozky automobilov; reduktory (redukčné ozu-
bené súkolesia do pozemných vozidiel); sedadlá 
automobilov; sedadlové poťahy automobilov; sig-
nalizačné zariadenia pri spätnom chode automo-
bilov; sklopné zadné dosky (časti dopravných 
prostriedkov); smerovky na dopravné prostried-
ky; smerovky na vozidlá; spätné zrkadlá; stúpad-
lá na vozidlá; tienidlá proti slnku do automobi-
lov; tlmiace pružiny na vozidlá; tlmiče automobi-
lov; bezpečnostné viazanie na sedadlá automobi-
lov; volanty vozidiel; poťahy na volanty vozidiel; 
zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcu-
dzeniu vozidiel; zabezpečovacie zariadenia proti 
odcudzeniu vozidiel; závažie na vyváženie kolies 
vozidiel; závesné reťazce pre dopravné prostried-
ky; závesné tlmiče pre dopravné prostriedky; zdví-
hacie zadné dvere (časti pozemných vozidiel); 
vozidlá; zariadenia na pohyb po zemi, vode alebo 
vo vzduchu; hnacie hriadele vozidiel, homokine-
tické kĺby a manžety pre vozidlá; ložiskové zos-
tavy náprav; automobilové nosiče; nosiče bicyk-
lov; súkolesia automobilových prevodov; tlmiče 
perovania; tlmiče podvozkov; volanty; súčiastky 
a diely pre všetky typy dopravných prostriedkov, 
najmä pre nákladné, osobné automobily a moto-
cykle; diely automobilových subsystémov; diely 
a súčasti motorov, bŕzd, podvozkov, prevodov, 
riadenia, pohonov, náprav, karosérií, kolies a inte-
riérov vozidiel; ťažné zariadenia automobilov; 
elektrická výzbroj vozidiel patriaca do triedy 12; 
kryty na automobilové kolesá; disky na kolesá 
vozidiel; okenné tabule pre okná vozidiel. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s vo-
zidlami, dopravnými prostriedkami a ich dielmi, 
súčasťami a príslušenstvom, s autodoplnkami, s vý-
strojom a výzbrojou vozidiel, s náhradnými diel-
cami, s povinnou a doplnkovou výbavou vozidiel; 
zhromažďovanie rozličných výrobkov, najmä uve-
dených tovarov (okrem dopravy) s cieľom umož-
niť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky po-
hodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníc-
tvom maloobchodných predajní, veľkoobchod-
ných predajní, prostredníctvom katalógového pre-
daja alebo elektronickými prostriedkami, pro-
stredníctvom webových stránok alebo prostredníc-
tvom telenákupu; obchodná administratíva; odborné 
obchodné poradenstvo pri predaji vozidiel, do-
pravných prostriedkov a ich dielov, súčastí a prí-
slušenstva, autodoplnkov a výbavy; reklamné služ-
by; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; organizovanie komerčných alebo reklamných  
 
 

výstav a veľtrhov; prenájom reklamných priesto-
rov; analýzy nákladov; fakturácia; obchodné ale-
bo podnikateľské informácie; zasielanie reklamných 
materiálov, reklamných časopisov a vzoriek zá-
kazníkom; obchodné informácie a rady spotrebi-
teľom; administratívne spracovanie obchodných 
objednávok; obchodný alebo podnikateľský prie-
skum; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
alebo náborových materiálov; organizovanie vý-
stav a verejných prezentácií na obchodné alebo 
reklamné účely, predovšetkým v súvislosti s uve-
denými tovarmi; predvádzanie na reklamné účely 
a podporu predaja; vzťahy s verejnosťou; marke-
tingové štúdie; kancelárie zaoberajúce sa dovo-
zom, vývozom alebo reexportom; podpora pre-
daja pre tretie osoby; účtovníctvo; vedenie karto-
ték v počítači; sekretárske služby; poskytovanie 
informácií o uvedených službách prostredníc-
tvom komunikačných médií, elektronickej pošty, 
SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchod-
né sprostredkovanie služieb v triedach 35, 36, 37, 
39 a 41. 
37 - Autoopravovne (údržba, opravy a tankova-
nie); čistenie automobilov; leštenie automobilov; 
mazanie automobilov; údržba automobilov; čis-
tenie interiérov; údržba a opravy motorových vo-
zidiel; služby pneuservisu; oprava pneumatík vul-
kanizáciou; opravy pneumatík a diskov; opravy 
motorov; protektorovanie pneumatík; ošetrovanie 
vozidiel protikoróznymi nátermi; umývanie do-
pravných prostriedkov; opravy havarovaných vo-
zidiel; montáž, opravy a údržba príslušenstva mo-
torových vozidiel; služby klampiarov; opravy ka-
rosérií; nastavovanie dopravných prostriedkov; odbor-
né informácie o opravách vozidiel; údržba a opra-
vy vozidiel; čalúnenie a čalúnnické opravy inte-
riérov v dopravných prostriedkoch; oprava opotre-
bovaných alebo poškodených motorov; inštalácia 
a opravy zabezpečovacích zariadení proti odcu-
dzeniu vozidiel; striekanie, tmelenie a lakovanie 
vozidiel; montáž a demontáž častí a súčastí mo-
torových vozidiel; montáž a demontáž autoprís-
lušenstva, emisné kontroly motorových vozidiel; 
stavebníctvo (stavebná činnosť); inštalácia, mon-
táž a opravy výrobných a opravárskych techno-
lógií v automobilovom priemysle; poradenská 
činnosť v oblasti servisu v automobilovom prie-
mysle; poskytovanie informácií o uvedených služ-
bách prostredníctvom komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí  
a internetu. 

(540)  

  
 
(591) modrá, červená 
(731) ELIT SLOVAKIA, s. r. o., Kolmá 4, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
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(210) 574-2011 
(220) 29.3.2011 

9 (511) 12, 35, 37 
(511) 12 - Autá; autobusy; automobilové pneumatiky; 

automobilové podvozky; automobilové reťaze; 
automobilové strechy; karosérie automobilov; plá-
tenné strechy na automobily; autopoťahy; auto-
sedadlá; batožinové nosiče na vozidlá; bezpečnos-
tné pásy na sedadlá automobilov; bezpečnostné 
sedačky a sedadlá pre deti do automobilov; bez-
pečnostné viazania (pásy) na autosedadlá; brzdo-
vé čeľuste, bubny a kotúče na vozidlá; brzdové 
diely do vozidiel; brzdové obloženia do vozidiel; 
brzdy vozidiel; čalúnenie automobilov; čapy na 
pneumatiky; čapy náprav; čelné sklá; duše na ko-
lesá automobilov; duše pneumatík; dvere na do-
pravné prostriedky; obruče na hlavy kolies; hna-
cie motory do pozemných vozidiel; hnacie reťaze 
do pozemných vozidiel; prevodovky a prevodové 
hriadele do pozemných vozidiel; hroty na pneu-
matiky; hydraulické obvody do vozidiel; kapoty 
na automobilové motory; kapoty na vozidlá; ka-
rosérie dopravných prostriedkov; klaksóny auto-
mobilov; kľukové skrine ako časti pozemných 
vozidiel (s výnimkou motorov); kolesá automobi-
lov; lôžka pre dopravné prostriedky; lúče automo-
bilových kolies; elektrické motory do pozemných 
vozidiel; motory do pozemných vozidiel; motory 
motocyklov; náboje kolies automobilov; náklad-
né dodávkové vozidlá; nákladné vozidlá; napína-
če na špice (do kolies); nárazníky automobilov; 
brzdové obloženie do dopravných prostriedkov; 
nosiče lyží na autá; obruče hláv kolies; obruče na 
kolesá vozidiel; odstavné miesta pre vozidlá; 
okenné tabule na okná automobilov; opierky na 
sedadlá automobilov; opravárske náradie na opra-
vu pneumatík; pásky na protektorovanie pneuma-
tík; plášte na pneumatiky; automobilové pneuma-
tiky; protišmykové zariadenia na pneumatiky au-
tomobilov; automobilové podvozky; poťahy na 
sedadlá vozidiel; prevodovky do pozemných vo-
zidiel; prevody do pozemných vozidiel; príchyt-
ky (na špice) na kolese; protišmykové reťaze, 
snehové reťaze; protišmykové zariadenia na auto-
mobilové pneumatiky; tlmiace pružiny do doprav-
ných prostriedkov; pružiny závesov do automo-
bilov; vzduchové pumpy (výbava automobilov); 
ráfy kolies automobilov; rámy, podvozky auto-
mobilov; reduktory (redukčné ozubené súkolesia 
do pozemných vozidiel); sedadlá automobilov; 
sedadlové poťahy automobilov; signalizačné za-
riadenia pri spätnom chode automobilov; sklopné 
zadné dosky (časti dopravných prostriedkov); 
smerovky na dopravné prostriedky; smerovky na 
vozidlá; spätné zrkadlá; stúpadlá na vozidlá; tie-
nidlá proti slnku do automobilov; tlmiace pružiny 
na vozidlá; tlmiče automobilov; bezpečnostné 
viazanie na sedadlá automobilov; volanty vozi-
diel; poťahy na volanty vozidiel; zabezpečovacie 
poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; 
zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vo-
zidiel; závažie na vyváženie kolies vozidiel; zá-
vesné reťazce pre dopravné prostriedky; závesné 
tlmiče pre dopravné prostriedky; zdvíhacie zadné 
dvere (časti pozemných vozidiel); vozidlá; zaria-
denia na pohyb po zemi, vode alebo vo vzduchu; 
hnacie hriadele vozidiel, homokinetické kĺby a man-
žety pre vozidlá; ložiskové zostavy náprav; auto- 
 

 mobilové nosiče; nosiče bicyklov; súkolesia auto-
mobilových prevodov; tlmiče perovania; tlmiče 
podvozkov; volanty; súčiastky a diely pre všetky 
typy dopravných prostriedkov, najmä pre náklad-
né, osobné automobily a motocykle; diely auto-
mobilových subsystémov; diely a súčasti moto-
rov, bŕzd, podvozkov, prevodov, riadenia, poho-
nov, náprav, karosérií, kolies a interiérov vozi-
diel; ťažné zariadenia automobilov; elektrická výz-
broj vozidiel patriaca do triedy 12; kryty na auto-
mobilové kolesá; disky na kolesá vozidiel; oken-
né tabule pre okná vozidiel. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s vo-
zidlami, dopravnými prostriedkami a ich dielmi, 
súčasťami a príslušenstvom, s autodoplnkami, s vý-
strojom a výzbrojou vozidiel, s náhradnými diel-
cami, s povinnou a doplnkovou výbavou vozi-
diel; zhromažďovanie rozličných výrobkov, naj-
mä uvedených tovarov (okrem dopravy) s cieľom 
umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky 
pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostred-
níctvom maloobchodných predajní, veľkoobchod-
ných predajní, prostredníctvom katalógového pre-
daja alebo elektronickými prostriedkami, prostred-
níctvom webových stránok alebo prostredníctvom 
telenákupu; obchodná administratíva; odborné ob-
chodné poradenstvo pri predaji vozidiel, doprav-
ných prostriedkov a ich dielov, súčastí a príslu-
šenstva, autodoplnkov a výbavy; reklamné služ-
by; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; organizovanie komerčných alebo reklam-
ných výstav a veľtrhov; prenájom reklamných 
priestorov; analýzy nákladov; fakturácia; obchod-
né alebo podnikateľské informácie; zasielanie re-
klamných materiálov, reklamných časopisov a vzo-
riek zákazníkom; obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchod-
ných objednávok; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
alebo náborových materiálov; organizovanie vý-
stav a verejných prezentácií na obchodné alebo 
reklamné účely, predovšetkým v súvislosti s uve-
denými tovarmi; predvádzanie na reklamné účely 
a podporu predaja; vzťahy s verejnosťou; marke-
tingové štúdie; kancelárie zaoberajúce sa dovo-
zom, vývozom alebo reexportom; podpora pre-
daja pre tretie osoby; účtovníctvo; vedenie karto-
ték v počítači; sekretárske služby; poskytovanie 
informácií o uvedených službách prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu; obchodné 
sprostredkovanie služieb v triedach 35, 36, 37, 39 
a 41. 
37 - Autoopravovne (údržba, opravy a tankova-
nie); čistenie automobilov; leštenie automobilov; 
mazanie automobilov; údržba automobilov; čis-
tenie interiérov; údržba a opravy motorových vo-
zidiel; služby pneuservisu; oprava pneumatík vul-
kanizáciou; opravy pneumatík a diskov; opravy 
motorov; protektorovanie pneumatík; ošetrovanie 
vozidiel protikoróznymi nátermi; umývanie doprav-
ných prostriedkov; opravy havarovaných vozi-
diel; montáž, opravy a údržba príslušenstva mo-
torových vozidiel; služby klampiarov; opravy ka-
rosérií; nastavovanie dopravných prostriedkov; 
odborné informácie o opravách vozidiel; údržba 
a opravy vozidiel; čalúnenie a čalúnnické opravy 
interiérov v dopravných prostriedkoch; oprava  
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opotrebovaných alebo poškodených motorov; inšta-
lácia a opravy zabezpečovacích zariadení proti odcu-
dzeniu vozidiel; striekanie, tmelenie a lakovanie 
vozidiel; montáž a demontáž častí a súčastí mo-
torových vozidiel; montáž a demontáž autoprís-
lušenstva, emisné kontroly motorových vozidiel; 
stavebníctvo (stavebná činnosť); inštalácia, mon-
táž a opravy výrobných a opravárskych technoló-
gií v automobilovom priemysle; poradenská čin-
nosť v oblasti servisu v automobilovom priemys-
le; poskytovanie informácií o uvedených službách 
prostredníctvom komunikačných médií, elektro-
nickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a in-
ternetu. 

(540)  

  
 

(731) ELIT SLOVAKIA, s. r. o., Kolmá 4, 851 01 Bra-
tislava, SK; 

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

 
(210) 575-2011 
(220) 29.3.2011 

9 (511) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 22, 27, 35, 36, 
37, 39, 41 

(511) 1- Brzdové kvapaliny; chladiace zmesi do moto-
rov vozidiel; chemikálie pre automobilový prie-
mysel; tmely na karosérie automobilov; syntetic-
ké materiály na absorpciu oleja; antidetonačné 
látky do spaľovacích motorov; okyslená voda na 
dobíjanie batérií; soli do galvanických batérií; de-
tergentné prísady do benzínu; destilovaná voda; 
chemické prípravky na čistenie oleja; filtračné 
materiály (chemické prípravky); filtračné mate-
riály (plastické látky v surovom stave); chemické 
činidlá (okrem činidiel na lekárske a zverolekár-
ske účely); chemické odlučovače oleja; chemické 
prípravky na úpravu a opracovanie zliatin kovov; 
priemyselné chemikálie; chladivá; chemické prí-
pravky na ošetrenie kože; chemické prípravky na 
impregnáciu kože; kvapaliny do hydraulických 
obvodov; kvapaliny na odstraňovanie síranov z aku-
mulátorov; chemické prípravky na dekarbonizá-
ciu motorov; prípravky proti vyvretiu chladiacej 
kvapaliny v motoroch; nemrznúca zmes; odfar-
bovacie prípravky na priemyselné účely; odmas-
ťovacie prípravky na použitie vo výrobnom pro-
cese; odpeňovacie roztoky do batérií; chemické 
prípravky proti matneniu alebo zakaleniu; okys-
lená voda na dobíjanie akumulátorov; organické 
čistiace prípravky; zmesi na opravu pneumatík; 
tmely na pneumatiky; chemikálie pre priemysel, 
vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníc-
tvo, lesníctvo; zmesi do hasiacich prístrojov; prí-
pravky na kalenie a zváranie kovov; lepidlá a spo-
jivá používané v priemysle. 
2 - Ochranné prostriedky proti hrdzi; farby; fer-
meže; ochranné nátery na podvozky automobi-
lov; základný ochranný náter na podvozky auto-
mobilov; riedidlá do farby; spojivá do farby; 
ochranné prípravky na kovy; ochranné pásky 
proti korózii; protikorózne oleje; riedidlá farieb; 
riedidlá lakov; ochranné prostriedky proti hrdzi  
a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá; prírodné  
 

živice v surovom stave; kovy vo forme fólií a práš-
kov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov. 
4 - Oleje, najmä motorové a prevodové oleje; pa-
livá; mazivá; benzín; konzervačné prípravky na 
kožu (oleje a tuky); mazacie oleje; motorové pa-
livá, pohonné látky; aditíva s výnimkou chemiká-
lií do motorového paliva; nafta; prchavé pohonné 
zmesi; prísady nechemické do motorových palív; 
stužené plyny (palivo); tuhý plyn (palivo); prie-
myselné oleje a tuky; mazacie oleje; prostriedky 
na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu; 
palivá vrátane pohonných hmôt do motorových 
vozidiel a svietiace materiály; sviečky a knôty na 
svietenie. 
5 - Prenosné lekárničky (plné); autolekárničky; 
náplasti, obväzový materiál; farmaceutické, zve-
rolekárske výrobky; hygienické výrobky na le-
kárske použitie; dietetické látky prispôsobené na 
lekárske účely; dezinfekčné prostriedky; príprav-
ky na ničenie hmyzu v automobiloch; fungicídy, 
herbicídy. 
6 - Kovový spojovací materiál; kovové skrutky; 
kovové spony výfukov; drobný železiarsky tovar; 
kovové zámky na vozidlá; kovové držadlá, ruko-
väte, kľučky; elektródy na spájkovanie a zvára-
nie; kovové spojky a príchytky na káble a rúrky; 
kľúče; kovové krúžky; ložiskový kov; kovové 
matice; kovové meracie tyčky na meranie hladi-
ny oleja (pre železničné vozne); kovové debny na 
náradie; kovové nity; obalové nádoby z kovu; 
kovové rúrové objímky; objímky, prstence; ko-
vové pánty, závesy; pásiková oceľ; kovové pásky 
na zväzovanie; plomby (kovové pečate); kovové 
podložky, lamely, tenké doštičky; pracky z oby-
čajných kovov (železiarsky tovar); kovy v práš-
ku; príchytky (kolíky) kovové; pružiny (železiar-
sky tovar); spojovacie plechy; svorníky; točne; 
kovové tyčinky na tvrdé spájkovanie; uholníky; 
uzávery; kovové ventily nie ako časti strojov; 
kovové uväzovacie vlákna; kovové zámky s vý-
nimkou elektrických; kovové výplne dverí; zá-
padky; obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebný 
materiál z kovu; prenosné stavby z kovu; káble  
a drôty z obyčajných kovov s výnimkou elektric-
kých; kovové potrubia a rúry; bezpečnostné 
schránky; iné výrobky z kovov, ktoré nie sú za-
hrnuté v iných triedach; kovové spony. 
7 - Alternátory, štartéry motorov a hnacích stro-
jov; piesty motorov; filtre (časti strojov alebo 
motorov); filtre na čistenie a chladenie vzduchu 
(do motorov); generátory prúdu, zdroje prúdu; 
ložiská; guľkové ložiská; hlavy valcov do moto-
rov; chladiče do motorov a hnacích strojov; hyd-
raulické zariadenia na otváranie alebo zatváranie 
dverí (časti strojov); karburátory; prívody ku kar-
burátorom; katalyzátory do motorov; pneumatické 
kladivá; klapky (ako časti strojov); kĺby, spojky, 
spojenia, styky (časti motorov); kľukové skrine 
strojov, motorov a hnacích strojov; kolesá (ako 
časti strojov); kompresory; kompresory do chla-
diacich zariadení; palivové konvertory do záži-
hových motorov; piestne krúžky; kryty (ako časti 
strojov); stroje a prístroje na leštenie (elektrické); 
lisovacie stroje; lisy; antifrikčné ložiská do stro-
jov; manipulátory (stroje); motory na stlačený 
vzduch; nitovacie stroje; odsávače prachu a po-
dobných nečistôt; ochranné kryty strojov; pali-
vové konvertory do zážihových motorov; ovlá- 
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dacie káble strojov, motorov a hnacích strojov; 
striekacie pištole na farby; ploché spätné ventily, 
záklopky (ako časti strojov); podstavce stroja, 
stojany; regulátory otáčok strojov, motorov a hna-
cích strojov; remene do motorov a hnacích stro-
jov; hydraulický riadiaci mechanizmus strojov, 
motorov a hnacích strojov; pneumatický riadiaci 
mechanizmus strojov, motorov a hnacích strojov; 
súkolesia (ako časti strojov); šetriče paliva do 
motorov; ťahadlá (spojovacie tyče) na stroje, tlmi-
če, piesty ako časti strojov; valce ako časti stro-
jov; piesty do valcov; valce motorov a hnacích 
strojov; valčekové ložiská; ventilátory motorov  
a hnacích strojov; vodiace zariadenia ako časti 
strojov; elektrické ručné vŕtačky; vstrekovania do 
motorov; výfukové potrubia motorov; výfuky mo-
torov; vzduchové chladiče; vzduchové kefy (stro-
je) na nanášanie farieb; vzduchové vankúše na 
manipuláciu s nákladom; zapaľovacie induktory; 
zapaľovacie sviečky do spaľovacích motorov; za-
paľovače zážihových motorov; zatavovacie stroje 
na priemyselné účely; závesné a zdvižné háky; 
zdvíhacie zariadenia; zdviháky (stroje); žeraviace 
sviečky do dieselových motorov; stroje a obrába-
cie stroje; motory a hnacie stroje okrem motorov 
do pozemných vozidiel; časti strojov, prevodov  
a motorov; súkolesia, prevody a ich časti okrem 
súkolesí a prevodov do pozemných vozidiel; po-
ľnohospodárske náradie okrem náradia na ruč- 
ný pohon; čerpadlá (ako časti strojov, motorov); 
kĺbové spojky ako časti strojov a motorov; kladky, 
rotory, vodné pumpy ako časti strojov a motorov. 
9 - Akumulátory elektrické do vozidiel; elektro-
nické súčiastky vozidiel patriace do tejto triedy; 
meracie zariadenia; snímače; snímače rýchlosti, 
tlaku, teploty, prietoku; CD a DVD disky; záz-
namové média; databázy a príručky na elektro-
nických nosičoch; acidometre na batérie; akumu-
látorové nádoby; platne do akumulátorov; ampér-
metre; automobilové výstražné trojuholníky; auto-
mobilové zapaľovače cigariet; autorádiá; elektric-
ké batérie do automobilov; meráky hladiny ben-
zínu; benzínové čerpadlá na stanice pohonných 
hmôt; automatické časové spínače; diaľkové ovlá-
dače; materiály na elektrické vedenie (drôty, káb-
le); hasiace prístroje; kontakty elektrické z dra-
hých kovov; kontrolné a regulačné prístroje elek-
trické; lasery s výnimkou laserov na lekárske 
účely; meracie prístroje; meracie pomôcky; navi-
gačné prístroje vozidiel (palubné počítače); navi-
gačné satelitné prístroje; objímky elektrických 
káblov; odrazové disky a sklíčka na odevy na za-
bránenie dopravným nehodám; plášte elektric-
kých káblov; automatické zariadenia signalizujú-
ce nízky tlak v pneumatikách; prípojky (elektro-
technika); regulátory napätia automobilov; riadia-
ce panely (elektrina); tachometre dopravných pro-
striedkov; tachometre vozidiel udávajúce vzdia-
lenosť; ukazovatele tlaku; tlakomery; prístroje  
a nástroje na váženie; zabezpečovacie zariadenia 
proti odcudzeniu; elektrické zariadenia na zapa-
ľovanie; nahrané programy pre internetové vy-
hľadávače a portály; počítačový softvér a hardvér 
na umožnenie vyhľadávania údajov a napojení na 
databázy a na internet; počítačový softvér na vy-
tvorenie dynamických internetových stránok; na-
hrané programy na sprístupňovanie a používanie 
manuálov, katalógov, príručiek a videí; počítačo- 
 

vé databázy; informácie a záznamy v elektronic-
kej podobe uložené na samostatných nosičoch 
a/alebo v rámci internetových, intranetových, dá-
tových, informačných či telekomunikačných sie-
tí; nahrané počítačové programy; počítačové 
programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); 
prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetic-
ké, fotografické, kinematografické, optické, sig-
nalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzde-
lávacie a prístroje a nástroje na meranie a váže-
nie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, 
transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kon-
trolu elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, 
prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; mag-
netické nosiče údajov, záznamové disky; predaj-
né automaty a mechanizmy prístrojov uvádza-
ných do činnosti vhodením mince; registračné 
pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spra-
covanie údajov a počítače; hasiace prístroje; na-
bíjacie agregáty pre elektrické batérie; analyzáto-
ry plynov; prístroje na rozbor plynov; elektrické, 
antény; elektrické drôty; elektrické spojky, svor-
ky, konektory; elektrické kondenzátory; elektric-
ké káble; káble štartovacie pre automobily; me-
rače rýchlosti; poistky; termostaty do dopravných 
prostriedkov; kamerové systémy vozidiel. 
11 - Klimatizačné zariadenia do automobilov; ven-
tilátory; osvetlenie áut; automobilové reflektory; 
zariadenia do automobilov proti oslneniu (výstroj 
lámp); cylindre svietidiel; chladiace zariadenia na 
chladenie tekutín; objímky na svietidlá; odmrazo-
vače automobilov; osvetľovacie zariadenia na do-
pravné prostriedky; reflektory (svetlá); reflektory 
na vozidlá; rozmrazovacie zariadenia na vozidlá; 
svetlá na automobily; svetlomety na vozidlá; vy-
kurovacie telesá do automobilov; žiarovky a žia-
rivky pre dopravné prostriedky; zariadenia na 
osvetľovanie, vykurovanie, parné kotly, zariade-
nia na varenie, chladenie a sušenie, vetracie, vo-
dárenské a sanitárne zariadenia. 
12 - Autá; autobusy; automobilové pneumatiky; 
automobilové podvozky; automobilové reťaze; auto-
mobilové strechy; karosérie automobilov; pláten-
né strechy na automobily; autopoťahy; autose-
dadlá; batožinové nosiče na vozidlá; bezpečnost-
né pásy na sedadlá automobilov; bezpečnostné 
sedačky a sedadlá pre deti do automobilov; bez-
pečnostné viazania (pásy) na autosedadlá; brzdo-
vé čeľuste, bubny a kotúče na vozidlá; brzdové 
diely do vozidiel; brzdové obloženia do vozidiel; 
brzdy vozidiel; čalúnenie automobilov; čapy na 
pneumatiky; čapy náprav; čelné sklá; duše na ko-
lesá automobilov; duše pneumatík; dvere na do-
pravné prostriedky; obruče na hlavy kolies; hna-
cie motory do pozemných vozidiel; hnacie reťaze 
do pozemných vozidiel; prevodovky a prevodové 
hriadele do pozemných vozidiel; hroty na pneu-
matiky; hydraulické obvody do vozidiel; kapoty 
na automobilové motory; kapoty na vozidlá; ka-
rosérie dopravných prostriedkov; klaksóny auto-
mobilov; kľukové skrine ako časti pozemných 
vozidiel (s výnimkou motorov); kolesá automobi-
lov; lôžka pre dopravné prostriedky; lúče automo-
bilových kolies; elektrické motory do pozemných 
vozidiel; motory do pozemných vozidiel; motory 
motocyklov; náboje kolies automobilov; náklad-
né dodávkové vozidlá; nákladné vozidlá; napína-
če na špice (do kolies); nárazníky automobilov;  
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brzdové obloženie do dopravných prostriedkov; 
nosiče lyží na autá; obruče hláv kolies; obruče na 
kolesá vozidiel; odstavné miesta pre vozidlá; 
okenné tabule na okná automobilov; opierky na 
sedadlá automobilov; opravárske náradie na op-
ravu pneumatík; pásky na protektorovanie pneu-
matík; plášte na pneumatiky; automobilové pneu-
matiky; protišmykové zariadenia na pneumatiky 
automobilov; automobilové podvozky; poťahy na 
sedadlá vozidiel; prevodovky do pozemných vo-
zidiel; prevody do pozemných vozidiel; príchyt-
ky (na špice) na kolese; protišmykové reťaze, 
snehové reťaze; protišmykové zariadenia na auto-
mobilové pneumatiky; tlmiace pružiny do doprav-
ných prostriedkov; pružiny závesov do automo-
bilov; vzduchové pumpy (výbava automobilov); 
ráfy kolies automobilov; rámy, podvozky auto-
mobilov; reduktory (redukčné ozubené súkolesia 
do pozemných vozidiel); sedadlá automobilov; 
sedadlové poťahy automobilov; signalizačné za-
riadenia pri spätnom chode automobilov; sklopné 
zadné dosky (časti dopravných prostriedkov); 
smerovky na dopravné prostriedky; smerovky na 
vozidlá; spätné zrkadlá; stúpadlá na vozidlá; tie-
nidlá proti slnku do automobilov; tlmiace pružiny 
na vozidlá; tlmiče automobilov; bezpečnostné 
viazanie na sedadlá automobilov; volanty vozi-
diel; poťahy na volanty vozidiel; zabezpečovacie 
poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; 
zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vo-
zidiel; závažie na vyváženie kolies vozidiel; zá-
vesné reťazce pre dopravné prostriedky; závesné 
tlmiče pre dopravné prostriedky; zdvíhacie zadné 
dvere (časti pozemných vozidiel); vozidlá; zaria-
denia na pohyb po zemi, vode alebo vo vzduchu; 
hnacie hriadele vozidiel, homokinetické kĺby a man-
žety pre vozidlá; ložiskové zostavy náprav; auto-
mobilové nosiče; nosiče bicyklov; súkolesia auto-
mobilových prevodov; tlmiče perovania; tlmiče 
podvozkov; volanty; súčiastky a diely pre všetky 
typy dopravných prostriedkov, najmä pre náklad-
né, osobné automobily a motocykle; diely auto-
mobilových subsystémov; diely a súčasti moto-
rov, bŕzd, podvozkov, prevodov, riadenia, poho-
nov, náprav, karosérií, kolies a interiérov vozi-
diel; ťažné zariadenia automobilov; elektrická 
výzbroj vozidiel patriaca do triedy 12; kryty na 
automobilové kolesá; disky na kolesá vozidiel; 
okenné tabule pre okná vozidiel. 
16 - Tlačoviny; tlačivá; formuláre; katalógy; ma-
nuály; automobilové manuály; databázy na pa-
pierových nosičoch; servisné príručky; firemné 
listiny; periodická a neperiodická tlač a publiká-
cie; zborníky; knihy; brožúry; časopisy; periodi-
ká; noviny; prospekty; papierové propagačné ma-
teriály; papierové obaly; kartónové škatule, le-
piace štítky; pečiatky; grafické reprodukcie; kan-
celárske potreby s výnimkou nábytku, predovšet-
kým kancelárske potreby použité ako reklamné 
alebo darčekové predmety; darčekové predmety 
z papiera, kartónu a lepenky patriace do tejto 
triedy; papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach; knihárske výrobky; fotografie; papiernický 
tovar a písacie potreby; lepidlá na papier a na 
použitie v domácnosti; písacie stroje a kancelár-
ske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učeb-
né potreby okrem prístrojov; obalové materiály  
 

z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; tlačiarenské písmo; tlačené reklamné  
a úžitkové manuály; papierové vlajky; pútače z pa-
piera alebo z lepenky. 
17 - Tesniace krúžky; tesnenia; tesnenia pod hla-
vu motora; tesnenia výfukového potrubia+ tesne-
nia nasávacieho potrubia; tesnenia vane motora, 
O - krúžky ako tesnenia; tesnenia prírub a viek; 
tesniace pasty; tesniace pásky; tesniaci tmel; gu-
mový materiál na protektorovanie pneumatík; 
hadice s výnimkou kovových; izolátory elektric-
kého vedenia; izolačné farby; ochranné gumové 
objímky na časti strojov; spojovacie hadice do 
chladičov automobilov; nekovové hadice; kovo-
vé fólie na izoláciu; izolačné hmoty zabraňujúce 
sálaniu tepla; izolačné laky; izolanty; izolačné 
materiály; izolačné náterové farby; izolačné ole-
je; izolačné pásky; izolanty elektrického vedenia; 
izolátory na káble; materiály na brzdové oblože-
nie ako polotovar; nálepky s výnimkou nálepiek 
na lekárske a kancelárske účely alebo na použitie 
v domácnosti; spojkové obloženie; antireflexné 
fólie na okná (farebné); lepiace pásky s výnim-
kou pások pre domácnosť, na lekárske a kance-
lárske účely; sklené vlákna na izoláciu; tesnenia 
(dverí alebo okien); tesniace alebo vypchávkové 
materiály z gumy alebo plastov; tesniaci izolačný 
tmel; umelohmotné fólie s výnimkou baliacich 
fólií; viskózové fólie s výnimkou fólií na balenie; 
vodotesné krúžky; zvukovoizolačné materiály; kau-
čuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a výrobky  
z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; plastové výlisky ako polotovary; tesnia-
ce upchávacie a izolačné materiály; ohybné rúry 
a hadice s výnimkou kovových. 
22 - Laná na vlečenie vozidiel; nekovové káble; 
autoplachty; siete a plachty na prekrytie nákladu; 
bavlnený odpad na čalúnenie a vypchávanie; če-
saná vlna; karbónové vlákna na textilné použitie; 
povrazy, motúzy, siete, stany, markízy, balda-
chýny, nepremokavé plachty, lodné plachty, vre-
cia a vaky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
surové textilné vlákna. 
27 - Koberčeky do automobilov; koberce, pred-
ložky do automobilov; protišmykové rohože; ko-
berce; predložky; rohože; rohožky; linoleum a iné 
podlahové krytiny; tapety okrem textilných. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s vo-
zidlami, dopravnými prostriedkami a ich dielmi, 
súčasťami a príslušenstvom, s autodoplnkami, s vý-
strojom a výzbrojou vozidiel, s náhradnými diel-
cami, s povinnou a doplnkovou výbavou vozidiel; 
zhromažďovanie rozličných výrobkov, najmä uve-
dených tovarov (okrem dopravy) s cieľom umož-
niť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky po-
hodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníc-
tvom maloobchodných predajní, veľkoobchod-
ných predajní, prostredníctvom katalógového 
predaja alebo elektronickými prostriedkami, pro-
stredníctvom webových stránok alebo prostred-
níctvom telenákupu; obchodná administratíva; 
odborné obchodné poradenstvo pri predaji vozi-
diel, dopravných prostriedkov a ich dielov, súčastí 
a príslušenstva, autodoplnkov a výbavy; reklam-
né služby; online reklama na počítačovej komu-
nikačnej sieti; organizovanie komerčných alebo 
reklamných výstav a veľtrhov; prenájom reklam-
ných priestorov; analýzy nákladov; fakturácia;  
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obchodné alebo podnikateľské informácie; zasie-
lanie reklamných materiálov, reklamných časopi-
sov a vzoriek zákazníkom; obchodné informácie 
a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie 
obchodných objednávok; obchodný alebo podnika-
teľský prieskum; vydávanie a aktualizovanie re-
klamných alebo náborových materiálov; organi-
zovanie výstav a verejných prezentácií na obchod-
né alebo reklamné účely, predovšetkým v súvis-
losti s uvedenými tovarmi; predvádzanie na re-
klamné účely a podporu predaja; vzťahy s verej-
nosťou; marketingové štúdie; kancelárie zaobera-
júce sa dovozom, vývozom alebo reexportom; 
podpora predaja pre tretie osoby; účtovníctvo; 
vedenie kartoték v počítači; sekretárske služby; 
poskytovanie informácií o uvedených službách 
prostredníctvom komunikačných médií, elektro-
nickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a inter-
netu; obchodné sprostredkovanie služieb v trie-
dach 35, 36, 37, 39 a 41. 
36 - Poistenie proti nehodám; finančné služby; 
finančný lízing; finančný lízing dopravných pro-
striedkov; finančné sponzorstvo; konzultačné služ-
by v oblasti poisťovníctva; oceňovanie nákladov 
na opravu; informácie o poistení; uzatváranie po-
istenia; poistno-technické služby (štatistika); po-
isťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo; služ-
by v oblasti nehnuteľností; lízing vozidiel; lízing 
technologických zariadení autoservisov; inkaso-
vanie nájomného; záložňa; autozáložňa; poistenie; 
informácie o poistení; uzatváranie poistiek; oce-
ňovanie pre poistenie alebo pre nehnuteľnosti; 
poradenstvo v oblasti poistenia; informácie o po-
istení v oblasti poistenia dopravných prostried-
kov; poistenie pri pozemnej doprave; poskytova-
nie informácií o uvedených službách prostredníc-
tvom komunikačných médií, elektronickej pošty, 
SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
37 - Autoopravovne (údržba, opravy a tankovanie); 
čistenie automobilov; leštenie automobilov; ma-
zanie automobilov; údržba automobilov; čistenie 
interiérov; údržba a opravy motorových vozidiel; 
služby pneuservisu; oprava pneumatík vulkani-
záciou; opravy pneumatík a diskov; opravy moto-
rov; protektorovanie pneumatík; ošetrovanie vozi-
diel protikoróznymi nátermi; umývanie doprav-
ných prostriedkov; opravy havarovaných vozi-
diel; montáž, opravy a údržba príslušenstva mo-
torových vozidiel; služby klampiarov; opravy ka-
rosérií; nastavovanie dopravných prostriedkov; 
odborné informácie o opravách vozidiel; údržba 
a opravy vozidiel; čalúnenie a čalúnnické opravy 
interiérov v dopravných prostriedkoch; oprava opo-
trebovaných alebo poškodených motorov; inšta-
lácia a opravy zabezpečovacích zariadení proti 
odcudzeniu vozidiel; striekanie, tmelenie a lako-
vanie vozidiel; montáž a demontáž častí a súčastí 
motorových vozidiel; montáž a demontáž auto-
príslušenstva, emisné kontroly motorových vozi-
diel; stavebníctvo (stavebná činnosť); inštalácia, 
montáž a opravy výrobných a opravárskych tech-
nológií v automobilovom priemysle; poradenská 
činnosť v oblasti servisu v automobilovom prie-
mysle; poskytovanie informácií o uvedených služ-
bách prostredníctvom komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí  
a internetu. 
 
 

39 - Prenájom vozidiel, automobilov a iných do-
pravných prostriedkov; prenájom skladovacích kon-
tajnerov; prenájom nosičov na automobily; odťa-
hová služba; ťahanie alebo vlečenie dopravných 
prostriedkov pri poruchách alebo nehodách; služby 
vodičov; preprava cestujúcich; informácie o dopra-
ve; ťahanie alebo vlečenie dopravných prostried-
kov pri poruchách; dovoz, doprava; kuriérske služ-
by (dokumenty alebo tovar); osobná doprava; 
služby parkovania automobilov; prenájom miesta 
na parkovanie; prenájom garáži; sprostredkovanie 
prepravy; služby v doprave a preprave; taxisluž-
ba; preprava; automobilová preprava; balenie  
a skladovanie tovaru; organizovanie ciest; posky-
tovanie informácií o uvedených službách pro-
stredníctvom komunikačných médií, elektronickej 
pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
41 - Školenia automechanikov; praktický výcvik 
(ukážky); vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, 
kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna 
činnosť; on line vydávanie kníh a časopisov v elek-
tronickej forme; vydávanie časopisov, novín a iných 
periodických publikácií s výnimkou vydávania 
reklamných a náborových textov; vydávanie kníh, 
príručiek, časopisov, periodík v oblasti automo-
bilov a autoservisov; vyučovanie; zabezpečova-
nie výcvikov, kurzov a školení; informácie o vý-
cvikoch, kurzoch a školeniach; pedagogické infor-
mácie; skúšanie a preskúšavanie ako pedagogic-
ká činnosť; ukážky praktických cvičení; organi-
zácia a vedenie dielní na výučbu; organizovanie 
a vedenie konferencií, seminárov, kolokvií a kon-
gresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva-
cích výstav; organizovanie lotérií, plesov, špor-
tových súťaží, živých vystúpení; organizovanie 
zábavných súťaží; služby zamerané na rekreáciu 
osôb (rekreačné služby); výchovno-zábavné klu-
bové služby; elektronická edičná činnosť v ma-
lom (DTP služby); poskytovanie uvedených slu-
žieb prostredníctvom komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí  
a internetu. 

(540)  

  
 

(591) modrá, červená 
(731) ELIT SLOVAKIA, s. r. o., Kolmá 4, 851 01 Bra-

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

 
 
(210) 589-2011 
(220) 31.3.2011 

9 (511) 16, 32, 33, 35 
(511) 16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, bro-

žované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové oba-
ly z plastických materiálov (na balenie), časopi-
sy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, gra-
fické zobrazenia, grafiky, kalendáre, kartón, le-
penka, katalógy, papierové darčeky, knihy, lepen-
kové alebo papierové škatule, lepenkové alebo 
papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (pa-
piernický tovar), lepiace pásky na kancelárske 
účely a na použitie v domácnosti, leporelá, mapy, 
obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický to-
var), obrazy, papiernický tovar, periodické a ne-
periodické publikácie, plagáty, predmety z kartó- 
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 nu, prospekty, pútače z papiera alebo z lepenky, 
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepen-
ky, grafické reprodukcie, tlačené reklamné mate-
riály, umelecké litografie, umelohmotné fólie na 
balenie, vrecia z papiera alebo z plastických ma-
teriálov. 
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťaž-
ky z ovocia, príchute na výrobu nápojov, sirupy 
na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápo-
je, ovocné šťavy, prášky na prípravu šumivých 
nápojov. 
33 - Víno, alkoholické nápoje s výnimkou piva, li-
kéry, brandy, koktaily alkoholické, destilované 
nápoje. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, odbor-
né obchodné poradenstvo týkajúce sa vín a vinár-
stva, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť  
s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými ná-
pojmi, veľkoobchodná činnosť s alkoholickými 
nápojmi a nealkoholickými nápojmi, organizo-
vanie audiovizuálnych predstavení na komerčné 
a reklamné účely, organizovanie výstav na ko-
merčné alebo reklamné účely, personálne pora-
denstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, 
poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií, 
rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pro-
spekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vy-
dávanie a aktualizovanie reklamných materiálov 
a zvukovo-obrazových záznamov a periodických 
a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširo-
vanie reklamných textov, vydávanie reklamných 
alebo náborových textov, obchodné alebo podni-
kateľské informácie, komerčné informačné kan-
celárie, prenájom kancelárskych strojov a zariade-
ní, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, 
obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchod-
ný manažment a podnikové poradenstvo, prená-
jom predajných automatov, predvádzanie (služby 
modeliek) na reklamné účely a na podporu pre-
daja, predvádzanie tovaru. 

(540) ŽIVOT V KAŽDEJ KVAPKE 
(731) Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť, a.s., 

Za dráhou 21, 902 01 Pezinok, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 
(210) 591-2011 
(220) 31.3.2011 

9 (511) 5, 14, 35 
(511) 5 - Náramky na lekárske účely, protireumatické 

náramky, protireumatické prstene. 
14 - Náramky z drahých kovov na hodinky, ná-
ramky z plastov na hodinky, silikónové náramky 
na hodinky, náramky z plastov na hodinky a sili-
kónové náramky obsahujúce energetické holo-
gramy na hodinky, amulety, prívesky (šperky), 
retiazky z drahých kovov, šperky z minerálov  
a drahých kameňov, šperky z drahých kovov, 
zlaté vlákna, prstene, prívesky, pozlátené výrob-
ky, náhrdelníky, náramky na hodinky, náramky  
z drahých kovov ako šperky, náramky z plastov 
ako šperky, silikónové náramky ako šperky, ná-
ramky z plastov ako šperky a silikónové náramky 
obsahujúce energetické hologramy ako šperky, 
náramky ako šperky, odznaky z drahých kovov,  
 

ozdobné ihlice, ozdoby na klobúk z drahých ko-
vov, perly (klenoty), ihlice do kravát, manžetové 
gombíky, medaily, ihlice (šperky), klenoty, ná-
ušnice, ozdoby, šperky, retiazky (šperk), náušni-
ce, piercingové náušnice a ozdoby, šperky z jan-
táru, bižutéria, medailóny, mince (ako ozdoby), ume-
lecké diela, darčekové a dekoratívne predmety  
z drahých kovov, prívesky, prstene, spony do kravát. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 5 a 14, dražby, ma-
nažment v oblasti umenia, marketingové štúdie, 
obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchod-
ný manažment a podnikové poradenstvo, obchod-
ný manažment v oblasti umenia, organizovanie 
audiovizuálnych predstavení na komerčné a re-
klamné účely, organizovanie výstav na komerčné 
alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo 
v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií, predvádzanie 
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu 
predaja, predvádzanie tovaru, prenájom reklamných 
materiálov, prieskum trhu, prieskum verejnej mien-
ky, reklama, reklamná a propagačná činnosť, re-
klamné agentúry, rozhlasová reklama, rozširovanie 
reklamných oznamov, rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, 
vzorky), spracovanie textov, sprostredkovanie obcho-
du s tovarom, sprostredkovanie obchodu s ume-
leckými dielami a starožitnosťami, sprostredko-
vanie uvedených služieb, televízna reklama, vy-
dávanie a aktualizovanie reklamných materiálov 
a zvukovo-obrazových záznamov a periodických 
a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširo-
vanie reklamných textov, vydávanie reklamných 
alebo náborových textov, vzťahy s verejnosťou 
(prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami 
a spoločenským prostredím), zásielkové reklamné 
služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach. 

(540)  

  
 

(731) ISEE, s.r.o., Tatranská 80, 974 11 Banská Bystri-
ca, SK; 

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

 
(210) 594-2011 
(220) 4.4.2011 

9 (511) 9, 16, 35, 41, 42 
(511) 9 - Elektronické publikácie, časopisy, ročenky  

a prílohy, periodiká a elektronické nosiče infor-
mácií všetkých druhov. 
16 - Tlačoviny všetkých druhov, periodická a ne-
periodická tlač vrátanie ich príloh a mimoriad-
nych vydaní, publikácie, najmä časopisy, noviny, 
knihy, katalógy, prospekty, plagáty, fotografie, 
pohľadnice, korešpondenčné lístky, listový pa-
pier, kalendáre, obálky, formuláre, tlačivá; kni-
hárske výrobky; propagačné materiály brožúry, 
iné propagačné a spomienkové predmety z papie-
ra, kartónu alebo lepenky, obálky, obaly, nálep-
ky, samolepky, netextilné etikety, kancelárske 
potreby s výnimkou nábytku, kancelársky papier,  
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papierové pásky, baliaci papier, albumy, atlasy, 
umelohmotné fólie na balenie, formuláre, pred-
mety z kartónu, lepiace štítky, lepidlá a lepiace 
pásky na kancelárske účely a použitie v domác-
nosti, spisové obaly; reklamné a propagačné ma-
teriály; inštruktážne listy a karty predovšetkým 
so zobrazením na výučbu golfu. 
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz; 
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiá-
lov; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných ma-
teriálov, prenájom reklamných priestorov, rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom, re-
klamná a inzertná činnosť rozširovanie rekla-
mných alebo inzertných oznamov, príprava in-
zertných stĺpcov, uverejňovanie reklamných tex-
tov, zabezpečovanie časopiseckého predplatného; 
rozhlasová reklama; televízna reklama. 
41 - Prenájom a vydávanie novín, časopisov, tla-
čovín, periodík, kníh, ročeniek, príloh a neperio-
dických publikácií, tlačovín všetkých druhov v pa-
pierovej a elektronickej forme; prenájom a publi-
kovanie rubrík, článkov v papierovej a elektro-
nickej forme; zverejňovanie a vydávanie textov  
s výnimkou reklamných alebo náborových; zais-
ťovanie papierových a on-line časopisov v oblas-
ti golfu, zdravia a telesnej kondície; vydávanie  
a edícia elektronicky reprodukovateľných textov 
(s výnimkou reklamných alebo náborových), gra-
fických, obrazových a zvukových informácií, kto-
ré môžu byť opätovne spracované v sieti; posky-
tovanie elektronických publikácií on-line (bez mož-
nosti kopírovania); sprostredkovanie v uvede-
ných službách; informácie o možnostiach rozptý-
lenia; informácie o možnostiach zábavy; organi-
zovanie športových, kultúrnych a spoločenských 
podujatí a športových súťaží, organizovanie gol-
fových turnajov a súťaží, organizovanie a vede-
nie kongresov, konferencií, seminárov, kurzov  
a výcvikov; poskytovanie uvedených služieb pro-
stredníctvom komunikačných médií, elektronic-
kej pošty, počítačových sietí a internetu. 
42 - Udržiavanie a vytváranie počítačových strá-
nok (webových) pre zákazníkov a tvorba databáz 
v papierovej a elektronickej forme; poradenstvo 
v oblasti udržiavania a vytvárania počítačových 
stránok (webových) pre zákazníkov a poraden-
stvo v oblasti tvorby databáz v papierovej a elek-
tronickej forme. 

(540) Golf SKGA 
(731) Slovenská golfová asociácia, Horná Lehota - Tá-

le 100, 976 51 Horná Lehota, SK; 
(740) NITSHNEIDER & NOVÁK, s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 

 
(210) 595-2011 
(220) 4.4.2011 

9 (511) 16, 25, 26, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny - periodické a neperiodické publi-

kácie vrátane ich príloh a mimoriadnych vydaní; 
fotografie, najmä úspešných športovcov, hráč-
skych družstiev, trénerov, ocenení súťaží a iných 
udalostí spojených s činnosťou Slovenskej gol-
fovej asociácie; hráčske kartičky; brožúry; plagá-
ty; papierové zástavy a zástavky; iné propagačné 
a spomienkové predmety z papiera, kartónu ale- 
 

 bo lepenky spojené s činnosťou Slovenskej gol-
fovej asociácie; pečiatky; pečate; písacie potreby; 
papiernický tovar; obálky; obaly; nálepky; samo-
lepky; netextilné etikety; kancelárske potreby  
s výnimkou nábytku; kancelársky papier; papie-
rové pásky; baliaci papier; albumy; atlasy; ume-
lohmotné fólie na balenie; formuláre; predmety  
z kartónu; lepiace štítky; lepidlá a lepiace pásky 
na kancelárske účely a použitie v domácnosti; 
spisové obaly; stolové prestieranie z papiera; pa-
pierové utierky; vrecia a vrecká z papiera alebo 
plastických materiálov spojené s činnosťou Slo-
venskej golfovej asociácie; noviny; časopisy; ka-
lendáre; inštruktážne listy a karty predovšetkým 
so zobrazením na výučbu golfu. 
25 - Odevy, športové odevy, odevy na golfovú hru; 
obuv; športová obuv, obuv na golfovú hru; po-
krývky hlavy; šilty na pokrývky hlavy; čiapky; 
papierové čiapky;. 
26 - Odznaky na odevy s výnimkou odznakov z dra-
hých kovov. 
35 - Prenájom plôch na reklamných pútačoch umies-
tnených na golfových ihriskách a iných priesto-
rov na účely reklamy a propagácie; reklama  
a propagácia; organizovanie komerčných alebo 
reklamných výstav a veľtrhov; zbieranie údajov  
a vedenie evidencie hráčov a trénerov, rozhodcov, 
lekárov v oblasti golfu do počítačových databáz; 
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiá-
lov; vydávanie reklamných alebo náborových tex-
tov; on line reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; spro-
stredkovanie nákupu a predaja golfových potrieb. 
41 - Prevádzkovanie golfových ihrísk; prenájom 
golfových ihrísk; prenájom priestorov na organi-
zovanie športových podujatí; výchova a vzdeláva-
nie reprezentantov; výchova a vzdelávanie špor-
tovo talentovanej mládeže v oblasti golfu; teore-
tická a metodická príprava a výchova trénerských 
a rozhodcovských kádrov; metodická príprava 
golfových klubov a regionálnych zväzov; organi-
zovanie športových, kultúrnych a spoločenských 
podujatí a športových súťaží; organizovanie gol-
fových turnajov a súťaží; organizovanie a vede-
nie kongresov, konferencií, seminárov, kurzov  
a výcvikov; zábava; športová a kultúrna činnosť; 
klubové služby patriace do tejto triedy v oblasti 
golfu; poradenstvo v oblasti športu; požičiavanie 
športového výstroja s výnimkou dopravných pro-
striedkov; prevádzkovanie športových zariadení; 
služby športovísk; informácie o možnostiach zá-
bavy; poskytovanie uvedených služieb prostred-
níctvom komunikačných médií, elektronickej po-
šty, počítačových sietí a internetu. 

(540)  

  
 

(591) biela, čierna, červená, modrá 
(731) Slovenská golfová asociácia, Horná Lehota - Tá-

le 100, 976 51 Horná Lehota, SK; 
(740) NITSHNEIDER & NOVÁK, s.r.o., Bratislava, 

SK; 
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(210) 596-2011 
(220) 4.4.2011 

9 (511) 16, 25, 26, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny - periodické a neperiodické publi-

kácie vrátane ich príloh a mimoriadnych vydaní; 
fotografie, najmä úspešných športovcov, hráč-
skych družstiev, trénerov, ocenení súťaží a iných 
udalostí spojených s činnosťou Slovenskej gol-
fovej asociácie; hráčske kartičky; brožúry; plagá-
ty; papierové zástavy a zástavky; iné propagačné 
a spomienkové predmety z papiera, kartónu ale-
bo lepenky spojené s činnosťou Slovenskej gol-
fovej asociácie; pečiatky; pečate; písacie potreby; 
papiernický tovar; obálky; obaly; nálepky; samo-
lepky; netextilné etikety; kancelárske potreby s vý-
nimkou nábytku; kancelársky papier; papierové 
pásky; baliaci papier; albumy; atlasy; umelohmot-
né fólie na balenie; formuláre; predmety z kartó-
nu; lepiace štítky; lepidlá a lepiace pásky na kan-
celárske účely a použitie v domácnosti; spisové 
obaly; stolové prestieranie z papiera; papierové 
utierky; vrecia a vrecká z papiera alebo plastic-
kých materiálov spojené s činnosťou Slovenskej 
golfovej asociácie; noviny; časopisy; kalendáre; 
inštruktážne listy a karty predovšetkým so zobra-
zením na výučbu golfu. 
25 - Odevy, športové odevy, odevy na golfovú 
hru; obuv; športová obuv, obuv na golfovú hru; 
pokrývky hlavy; šilty na pokrývky hlavy; čiapky; 
papierové čiapky;. 
26 - Odznaky na odevy s výnimkou odznakov z dra-
hých kovov. 
35 - Prenájom plôch na reklamných pútačoch umies-
tnených na golfových ihriskách a iných priesto-
rov na účely reklamy a propagácie; reklama a pro-
pagácia; organizovanie komerčných alebo reklamných 
výstav a veľtrhov; zbieranie údajov a vedenie 
evidencie hráčov a trénerov, rozhodcov, lekárov 
v oblasti golfu do počítačových databáz; vydáva-
nie a aktualizovanie reklamných materiálov; vy-
dávanie reklamných alebo náborových textov; on 
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
rozhlasová reklama; televízna reklama; sprostred-
kovanie nákupu a predaja golfových potrieb. 
41 - Prevádzkovanie golfových ihrísk; prenájom 
golfových ihrísk; prenájom priestorov na organi-
zovanie športových podujatí; výchova a vzdelá-
vanie reprezentantov; výchova a vzdelávanie špor-
tovo talentovanej mládeže v oblasti golfu; teore-
tická a metodická príprava a výchova trénerských 
a rozhodcovských kádrov; metodická príprava 
golfových klubov a regionálnych; zväzov; orga-
nizovanie športových, kultúrnych a spoločenských 
podujatí a športových súťaží; organizovanie gol-
fových turnajov a súťaží; organizovanie a vede-
nie kongresov, konferencií, seminárov, kurzov  
a výcvikov; zábava; športová a kultúrna činnosť; 
klubové služby patriace do tejto triedy v oblasti 
golfu; poradenstvo v oblasti športu; požičiavanie 
športového výstroja s výnimkou dopravných pro-
striedkov; prevádzkovanie športových zariadení; 
služby športovísk; informácie o možnostiach zá-
bavy; poskytovanie uvedených služieb prostred-
níctvom komunikačných médií, elektronickej po-
šty, počítačových sietí a internetu. 
 
 
 

(540) Slovenská golfová asociácia 
(731) Slovenská golfová asociácia, Horná Lehota - Tá-

le 100, 976 51 Horná Lehota, SK; 
(740) NITSHNEIDER & NOVÁK, s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 

 
(210) 597-2011 
(220) 4.4.2011 

9 (511) 9, 16, 35, 41, 42 
(511) 9 - Elektronické publikácie, časopisy, ročenky  

a prílohy, periodiká a elektronické nosiče infor-
mácií všetkých druhov. 
16 - Tlačoviny všetkých druhov, periodická a ne-
periodická tlač vrátanie ich príloh a mimoriad-
nych vydaní, publikácie, najmä časopisy, noviny, 
knihy, katalógy, prospekty, plagáty, fotografie, poh-
ľadnice, korešpondenčné lístky, listový papier, 
kalendáre, obálky, formuláre, tlačivá; knihárske 
výrobky; propagačné materiály brožúry, iné pro-
pagačné a spomienkové predmety z papiera, kar-
tónu alebo lepenky, obálky, obaly, nálepky, samo-
lepky, netextilné etikety, kancelárske potreby s vý-
nimkou nábytku, kancelársky papier, papierové 
pásky, baliaci papier, albumy, atlasy, umelohmot-
né fólie na balenie, formuláre, predmety z kartó-
nu, lepiace štítky, lepidlá a lepiace pásky na kan-
celárske účely a použitie v domácnosti, spisové 
obaly; reklamné a propagačné materiály; inštruk-
tážne listy a karty predovšetkým so zobrazením 
na výučbu golfu. 
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz; 
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiá-
lov; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných ma-
teriálov, prenájom reklamných priestorov, rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom, re-
klamná a inzertná činnosť rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov, príprava inzertných 
stĺpcov, uverejňovanie reklamných textov, zabez-
pečovanie časopiseckého predplatného; rozhla-
sová reklama; televízna reklama. 
41 - Prenájom a vydávanie novín, časopisov, tla-
čovín, periodík, kníh, ročenie, príloh a neperio-
dických publikácií, tlačovín všetkých druhov v pa-
pierovej a elektronickej forme; prenájom a publi-
kovanie rubrík, článkov v papierovej a elektro-
nickej forme; zverejňovanie a vydávanie textov  
s výnimkou reklamných alebo náborových; zais-
ťovanie papierových a on-line časopisov v oblas-
ti golfu, zdravia a telesnej kondície; vydávanie  
a edícia elektronicky reprodukovateľných textov 
(s výnimkou reklamných alebo náborových), gra-
fických, obrazových a zvukových informácií, kto-
ré môžu byť opätovne spracované v sieti; posky-
tovanie elektronických publikácií on-line (bez mož-
nosti kopírovania); sprostredkovanie v uvede-
ných službách; informácie o možnostiach rozptý-
lenia; informácie o možnostiach zábavy; organi-
zovanie športových, kultúrnych a spoločenských 
podujatí a športových súťaží, organizovanie gol-
fových turnajov a súťaží, organizovanie a vede-
nie kongresov, konferencií, seminárov, kurzov  
a výcvikov; poskytovanie uvedených služieb pro-
stredníctvom komunikačných médií, elektronickej 
pošty, počítačových sietí a internetu. 
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42 - Udržiavanie a vytváranie počítačových strá-
nok (webových) pre zákazníkov a tvorba databáz 
v papierovej a elektronickej forme; poradenstvo 
v oblasti udržiavania a vytvárania počítačových  
stránok (webových) pre zákazníkov a poraden- 
stvo v oblasti tvorby databáz v papierovej a elek-
tronickej forme. 

(540)  

  
 

(591) červená, čierna 
(731) Slovenská golfová asociácia, Horná Lehota - Tá-

le 100, 976 51 Horná Lehota, SK; 
(740) NITSHNEIDER & NOVÁK, s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 

 

(210) 608-2011 
(220) 4.4.2011 

9 (511) 35, 36, 41, 45 
(511) 35 - Činnosti organizačných a ekonomických po-

radcov; vedenie účtovníctva; audítorská činnosť 
v oblasti účtovníctva; účtovné expertízy; revízia 
účtov; poradenstvo v oblasti organizácie účtov-
níctva a počítačového spracovania informácií; ana-
lýza ceny nákladov; vzťahy s verejnosťou; obchod-
ná správa; služby v oblasti manažmentu podni-
kania; marketingové štúdie; administratívne po-
radenstvo v oblasti postúpenia podniku a právne-
ho nástupníctva; oceňovanie podnikov; sprostred-
kovateľská činnosť v oblasti ekonomických slu-
žieb; sprostredkovanie obchodu s tovarmi. 
36 - Audítorské služby týkajúce sa daní; audítorské 
poradenstvo; finančná analýza; finančné poraden-
stvo; finančné odhady; poradenstvo v oblasti investícií. 
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania 
reklamných materiálov; školiaca činnosť, najmä 
v oblasti účtovníctva; organizácia a vedenie kon-
gresov, konferencií, sympózií, seminárov, kurzov 
a školení; vzdelávanie; poradenstvo ohľadne ško-
lení a vzdelávania. 
45 - Právne služby; poradenstvo v oblasti daňo-
vého práva, obchodného práva a práva obchod-
ných spoločností, sociálneho práva. 

(540) D.E.A. Audit 
(731) D.E.A. Consult, s. r. o., Hattalova 12 A, 831 03 

Bratislava, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 

 

(210) 610-2011 
(220) 4.4.2011 

9 (511) 35, 36 
(511) 35 - Administratívne spracovanie obchodných objed-

návok; poradenské služby v oblasti obchodného 
alebo podnikateľského riadenia; služby outsourcingu. 
36 - Finančné informácie; informácie o poistení; 
poistno-technické služby (štatistika); poradenstvo 
v oblasti poistenia; sprostredkovanie poistenia; 
sprostredkovanie (maklérstvo). 

(540)  

  
 

(591) zelená, modrá 
 

(731) Coris - Bratislava, a.s., Kovorobotnícka 17, 821 04 
Bratislava, SK; 

 
 
(210) 626-2011 
(220) 7.4.2011 

9 (511) 18, 25, 28 
(511) 18 - Kožená galantéria; predmety z kože a ich 

imitácie; kabelky; doplnky z kože a ich imitácie; 
sedlárske a brašnárske výrobky; kabely; tašky; 
batohy; puzdrá a obaly z kože patriace do triedy 18. 
25 - Pánske, dámske a detské odevy ako nohavice, 
košele, svetre, pulóvre, kabáty, bielizeň, spodná bie-
lizeň; všetko športové oblečenie vrátane obleče-
nia na kemping, turistiku a horolezectvo; športové 
oblečenie a dresy patriace do triedy 25, detský  
a dojčenský tovar; plášte; kostýmy; zákazkové ode-
vy; obuv; športová obuv; pracovná obuv; opasky. 
28 - Hry; hračky; hracie karty; športové náradie; 
rukavice na športové hry; chrániče kolien, píšťal 
a lakťov; ochranné vypchávky ako časti športo-
vého výstroja; športové potreby vrátane potrieb 
na kemping, turistiku a horolezectvo patriace do 
triedy 28. 

(540)  

  
 
(731) ROCKMAN s.r.o., Bělohorská 197/126, 160 00 

Praha 6 - Břevnov, CZ; 
(740) Bachratý Ján, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 627-2011 
(220) 8.4.2011 

9 (511) 35, 39, 42 
(511) 35 - Reklamné služby; obchodný manažment, obchod-

ná správa; obchodná administratíva; kancelárske 
práce. 
39 - Distribúcia elektriny, dodávka elektriny. 
42 - Poradenstvo v oblasti úspory energie. 

(540)  

  
 

(591) červená, sivá, biela 
(731) Energetické Centrum a.s., Sartorisova 10, 821 08 

Bratislava, SK; 
 

 
(210) 628-2011 
(220) 8.4.2011 

9 (511) 35, 39, 42 
(511) 35 - Reklamné služby; obchodný manažment, obchod-

ná správa; obchodná administratíva; kancelárske 
práce. 
39 - Distribúcia elektriny, dodávka elektriny. 
42 - Poradenstvo v oblasti úspory energie. 
 
 
 
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   9 - 2011 - SK (zverejnené prihlášky OZ)  

 
140

(540)  

  
 

(591) červená, sivá, biela 
(731) Energetické Centrum a.s., Sartorisova 10, 821 08 

Bratislava, SK; 
 

 
(210) 629-2011 
(220) 8.4.2011 

9 (511) 35, 39, 42 
(511) 35 - Reklamné služby; obchodný manažment, obchod-

ná správa; obchodná administratíva; kancelárske 
práce. 
39 - Distribúcia elektriny, dodávka elektriny. 
42 - Poradenstvo v oblasti úspory energie. 

(540)  

  
 

(591) červená, sivá, biela 
(731) Energetické Centrum a.s., Sartorisova 10, 821 08 

Bratislava, SK; 
 

 
(210) 630-2011 
(220) 8.4.2011 

9 (511) 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45 
(511) 16 - Časopisy (periodiká), tlačoviny. 

35 - Public relations, reklama, on line reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentú-
ry, dražby; obchodné alebo podnikateľské infor-
mácie; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch (pre zákazníkov); komerčné informač-
né kancelárie; lepenie plagátov; prieskum trhu; 
propagácia na internete; poradenstvo v obchodnej 
činnosti; poskytovanie obchodných alebo pod-
nikateľských informácií; obchodný manažment  
v oblasti umenia; organizovanie komerčných ale-
bo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie 
výstav na obchodné a reklamné účely; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; odborné obchod-
né poradenstvo; zaobstarávanie predplatného pre 
tretie osoby; prenájom reklamného času vo všet-
kých komunikačných médiách; prenájom rekla-
mných materiálov; prenájom reklamných priesto-
rov; reklama; vydávanie a aktualizovanie reklam-
ných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová re-
klama; rozširovanie reklamných alebo inzertných 
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); šta-
tistické informácie; televízna reklama; obchodné 
sprostredkovanie služieb uvedených v triede 36 
prostredníctvom komunikačných médií, teleko-
munikačných prostriedkov, elektronických médií, 
elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačo-
vej siete (internet), spracovanie textov, uverejňo-
vanie reklamných textov. 
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankov-
níctva; homebanking; bankové služby; finančníctvo; 
služby v oblasti finančníctva; prijímanie vkladov 
vrátane termínovaných vkladov; vedenie banko-
vých účtov klientov; vedenie vkladných knižiek;  
 

vydávanie cenín a cenných papierov; poskytova-
nie úverov a iné formy financovania; investova-
nie do cenných papierov na vlastný účet; kapitá-
lové investície; financovanie spoločných podni-
kov; finančný prenájom (lízing); platobný styk  
a zúčtovanie (klíring); elektronický prevod kapi-
tálu; vydávanie a správa platobných prostriedkov 
vrátane platobných kariet, cestovných šekov a ich 
overovanie, úverových (kreditných) a debetných 
kariet; bankové služby poskytované prostredníc-
tvom siete bankomatov; poskytovanie záruk a kau-
cií; ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie 
inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; obchodo-
vanie na vlastný účet alebo na účet klienta s valu-
tami a devízovými hodnotami a v oblasti termí-
novaných obchodov a opcií vrátane kurzových  
a úrokových obchodov; obchodovanie s prevodi-
teľnými cennými papiermi; obchodovanie so zla-
tými a striebornými mincami; finančné maklér-
stvo, obhospodarovanie cenných papierov klienta 
na jeho účet vrátane poradenstva (portfolio ma-
nagement); uloženie a správa cenných papierov 
alebo iných hodnôt; činnosť depozitára; zmená-
renská činnosť (nákup devízových prostriedkov); 
prenájom bezpečnostných schránok a denného  
a nočného trezoru; úschova cenností v bezpečnost-
ných schránkach; vykonávanie hypotekárnych 
obchodov; ostatné bankové a finančné činnosti  
a transakcie; poradenstvo v oblasti bankovníctva 
a financií; finančné poradenstvo; finančné analý-
zy, poskytovanie bankových a finančných infor-
mácií; výpisy z bankových účtov klientov; finanč-
né odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; 
inkasovanie nájomného; sprostredkovanie nehnu-
teľností; oceňovanie a odhady v oblasti nehnu-
teľností; prenájom a správa nehnuteľností; infor-
mácie o poistení; prenájom bytov; činnosť realit-
nej kancelárie; poskytovanie všetkých uvedených 
služieb prostredníctvom komunikačných médií, 
telekomunikačných prostriedkov, elektronických 
médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej po-
čítačovej siete (internet). 
38 - Elektronická pošta; telefónna komunikácia; 
poskytovanie telekomunikačného pripojenia do 
svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazo-
vých informácií pomocou počítača; rádiové vy-
sielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické služ-
by; telekomunikačné informácie; telekonferenčné 
služby; televízne vysielanie; vysielanie upútaviek; 
vysielanie súťažných programov; tlačové kance-
lárie; vysielanie káblovej televízie; výzvy (rádiom, 
telefónom alebo inými elektronickými komunikač-
nými prostriedkami); poskytovanie audiotextových 
telekomunikačných služieb; spravodajské služby. 
41 - Formátovanie textov s výnimkou na reklamné 
účely, písanie textov (okrem reklamných), zve-
rejňovanie textov okrem reklamných, titulky, vy-
dávanie textov s výnimkou reklamných alebo ná-
borových, on line vydávanie kníh a časopisov  
v elektronickej forme. 
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (we-
bových stránkach); návrh počítačových systé-
mov; obnovovanie počítačových databáz; aktua-
lizovanie počítačových programov; prevod a kon-
verzia počítačových programov a údajov (okrem 
fyzickej konverzie); prevod a konverzia údajov  
a dokumentov z fyzických médií na elektronické 
médiá; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie  
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počítačových stránok (webových) pre zákazníkov, 
zhotovovanie kópií počítačových programov; 
priemyselný dizajn; výzdoba interiérov. 
45 - Spravovanie autorských práv; licencie práv 
duševného vlastníctva; konzultačné služby v oblasti 
duševného vlastníctva; sledovacie služby v oblasti 
duševného vlastníctva. 

(540)  

  
 

(731) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 
Bratislava, SK; 

 
 
(210) 631-2011 
(220) 8.4.2011 

9 (511) 35, 36, 38, 42, 45 
(511) 35 - Public relations, reklama, online reklama na 

počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentú-
ry, dražby; obchodné alebo podnikateľské infor-
mácie; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch (pre zákazníkov); komerčné informač-
né kancelárie; lepenie plagátov; prieskum trhu; 
propagácia na internete; poradenstvo v obchodnej 
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnika-
teľských informácií; obchodný manažment v oblasti 
umenia; organizovanie komerčných alebo reklam-
ných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na 
obchodné a reklamné účely; zbieranie údajov do 
počítačových databáz; odborné obchodné pora-
denstvo; zaobstarávanie predplatného pre tretie 
osoby; prenájom reklamného času vo všetkých 
komunikačných médiách; prenájom reklamných 
materiálov; prenájom reklamných priestorov; re-
klama; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov; prenájom reklamných plôch; uverej-
ňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; 
rozširovanie reklamných alebo inzertných ozna-
mov; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); štatis-
tické informácie; televízna reklama; obchodné 
sprostredkovanie služieb uvedených v triede 36 
prostredníctvom komunikačných médií, teleko-
munikačných prostriedkov, elektronických médií, 
elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačo-
vej siete (internet). 
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankov-
níctva; homebanking; bankové služby; finančníc-
tvo; služby v oblasti finančníctva; prijímanie 
vkladov vrátane termínovaných vkladov; vedenie 
bankových účtov klientov; vedenie vkladných kni-
žiek; vydávanie cenín a cenných papierov; pos-
kytovanie úverov a iné formy financovania; inves-
tovanie do cenných papierov na vlastný účet; ka-
pitálové investície; financovanie spoločných pod-
nikov; finančný prenájom (lízing); platobný styk 
a zúčtovanie (klíring); elektronický prevod kapi-
tálu; vydávanie a správa platobných prostriedkov 
vrátane platobných kariet, cestovných šekov a ich 
overovanie, úverových (kreditných) a debetných 
kariet; bankové služby poskytované prostredníc-
tvom siete bankomatov; poskytovanie záruk a kau-
cií; ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie 
inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; obchodo-
vanie na vlastný účet alebo na účet klienta s valu- 
 

tami a devízovými hodnotami a v oblasti termí-
novaných obchodov a opcií vrátane kurzových  
a úrokových obchodov; obchodovanie s prevodi-
teľnými cennými papiermi; obchodovanie so zla-
tými a striebornými mincami; finančné maklér-
stvo, obhospodarovanie cenných papierov klienta 
na jeho účet vrátane poradenstva (portfolio ma-
nagement); uloženie a správa cenných papierov 
alebo iných hodnôt; činnosť depozitára; zmená-
renská činnosť (nákup devízových prostriedkov); 
prenájom bezpečnostných schránok a denného  
a nočného trezoru; úschova cenností v bezpeč-
nostných schránkach; vykonávanie hypotekár-
nych obchodov; ostatné bankové a finančné čin-
nosti a transakcie; poradenstvo v oblasti bankov-
níctva a financií; finančné poradenstvo; finančné 
analýzy, poskytovanie bankových a finančných 
informácií; výpisy z bankových účtov klientov; 
finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankov-
níctva; inkasovanie nájomného; sprostredkovanie 
nehnuteľností; oceňovanie a odhady v oblasti ne-
hnuteľností; prenájom a správa nehnuteľností; infor-
mácie o poistení; prenájom bytov; činnosť realit-
nej kancelárie; poskytovanie všetkých uvedených 
služieb prostredníctvom komunikačných médií, 
telekomunikačných prostriedkov, elektronických 
médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej po-
čítačovej siete (internet). 
38 - Elektronická pošta; telefónna komunikácia; 
poskytovanie telekomunikačného pripojenia do 
svetovej počítačovej siete; prenos správ a obra-
zových informácií pomocou počítača; rádiové 
vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické služ-
by; telekomunikačné informácie; telekonferenčné 
služby; televízne vysielanie; vysielanie upútaviek; 
vysielanie súťažných programov; tlačové kancelá-
rie; vysielanie káblovej televízie; výzvy (rádiom, 
telefónom alebo inými elektronickými komunikač-
nými prostriedkami); poskytovanie audiotextových 
telekomunikačných služieb; spravodajské služby. 
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (we-
bových stránkach); návrh počítačových systé-
mov; obnovovanie počítačových databáz; aktua-
lizovanie počítačových programov; prevod a kon-
verzia počítačových programov a údajov (okrem 
fyzickej konverzie); prevod a konverzia údajov  
a dokumentov z fyzických médií na elektronické 
médiá; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie 
počítačových stránok (webových) pre zákazní-
kov, zhotovovanie kópií počítačových programov; 
priemyselný dizajn; výzdoba interiérov. 
45 - Spravovanie autorských práv; licencie práv 
duševného vlastníctva; konzultačné služby v oblasti 
duševného vlastníctva; sledovacie služby v oblasti 
duševného vlastníctva. 

(540)  

  
 

(731) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 
Bratislava, SK; 
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(210) 632-2011 
(220) 7.4.2011 

9 (511) 21, 26, 31, 35, 39, 44 
(511) 21 - Výrobky zo skla, porcelánu a kameniny, kto-

ré nie sú zahrnuté v iných triedach; domáce a ku-
chynské potreby a nádoby; kefy, štetky a štetce 
okrem maliarskych; prostriedky a pomôcky na 
čistenie; surové sklo a sklo ako polotovar okrem 
skla pre stavebníctvo; keramika na použitie v do-
mácnosti; sklené nádoby; sklené schránky; skle-
né gule; kameninové nádoby; porcelán; porcelá-
nové ozdoby a dekorácie; umelecké predmety z por-
celánu, terakoty alebo skla vrátane misiek a váz 
na kvety; kvetináče; kvetníky; ozdobné črepníky 
s výnimkou papierových; obaly na kvetináče s vý-
nimkou papierových; kropiace ružice na polieva-
nie kvetov; podpory pre rastliny; aranžovacie držia-
ky; oporné tyčky alebo paličky pre rastliny, kvety 
a kvetiny; karafy; fľaše; misky; záhradnícke ru-
kavice; vázy nie z drahých kovov. 
26 - Umelé kvety; umelé vence; vence z umelých 
kvetov; stuhy; stužky; lemovky; bordúry; elastic-
ké šnúrky alebo pásky; elastické šnúrky na aran-
žovanie kvetov; umelé ovocie; ozdobné spony; 
čipky a výšivky; stužky a šnúrky; gombíky; há-
čiky a očká; špendlíky a ihly. 
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro-
dukty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; prírodné kvety; čerstvé, živé kvety; 
vence z prírodných kvetov; kvetinové cibule; su-
šené kvety na ozdobu; rastliny; sušené rastliny 
ako dekorácia; rastlinné semená; sadenice; stromy; 
vianočné stromčeky; prírodné trávniky; živé zvie-
ratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená, rastliny  
a kvety; potrava pre zvieratá. 
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s kvet-
mi, dekoráciami, darčekovými predmetmi, s ume-
lými kvetmi, papiernickým tovarom; zhromaž-
ďovanie rozličných výrobkov pre tretie osoby 
(okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, 
aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať  
a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchod-
ných predajní, veľkoobchodných predajní, pro-
stredníctvom katalógového predaja alebo elek-
tronickými prostriedkami, prostredníctvom we-
bových stránok alebo prostredníctvom telenáku-
pu; sprostredkovanie obchodu s kvetmi; reklama; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo 
náborových materiálov; pomoc pri riadení obchod-
ných aktivít; marketingové služby; marketingové 
poradenstvo a štúdie; ekonomické a organizačné 
poradenstvo; prieskum trhu; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom; reklamné zásielko-
vé služby, predovšetkým pre kvety a kvetiny; ve-
denie kartoték v počítači vrátane evidencie objed-
návok kvetov, kvetín zaslaných cez internet, fa-
xom alebo telefonicky; vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch pre zákazníkov; služby 
porovnávania cien; organizovanie komerčných 
alebo reklamných výstav a veľtrhov; podpora 
predaja pre tretie osoby; predvádzanie tovaru; 
poskytovanie informácií o uvedených službách 
prostredníctvom komunikačných médií, elektro-
nickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a inter-
netu; obchodné sprostredkovanie služieb v trie-
dach 35, 39 a 44. 
 
 

39 - Doručovanie tovaru; doručovacie služby; ku-
riérske služby; dodávka tovaru poštou vrátane 
dodávky kvetov, kvetín; zasielanie a doručovanie 
kvetov, kvetín; donáška kvetov, kvetín; balenie 
tovaru, predovšetkým balenie kvetov, kvetín; infor-
mácie o preprave; prepravné služby; skladovanie; 
doprava; nákladná doprava; poskytovanie infor-
mácií o uvedených službách prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu. 
44 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke 
služby; aranžovanie kvetov; zhotovovanie ven-
cov; záhradkárske a záhradnícke služby; liečenie 
stromov; rastlinné škôlky; údržba trávnikov; služ-
by záhradných architektov; poskytovanie infor-
mácií o uvedených službách prostredníctvom ko-
munikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu. 

(540)  

  
 

(731) Pavel Rotman - KVETY PRE RADOSŤ, Jantá-
rova 30, 851 10 Bratislava-Jarovce, SK; 

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

 
(210) 635-2011 
(220) 11.4.2011 

9 (511) 35, 38, 42 
(511) 35 - Podpora predaja pre tretie osoby, poradenstvo 

v obchodnej činnosti, služby outsourcingu, zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach. 
38 - Počítačová komunikácia, prenos správ a obra-
zových informácií pomocou počítača, prenosy 
správ alebo obrázkov pomocou počítačov, služby 
poskytované elektronickými tabuľami. 
42 - Aktualizovanie počítačových programov, hos-
ťovanie na počítačových stránkach, inštalácia po-
čítačových programov, návrh počítačových sys-
témov, obnovovanie počítačových databáz, počí-
tačové programovanie, poradenstvo v oblasti po-
čítačového hardvéru, poradenstvo v oblasti počí-
tačového softvéru, prenájom počítačov, prenájom 
počítačového softvéru, prenájom webových ser-
verov, prevod údajov alebo dokumentov z fyzic-
kých médií na elektronické médiá, servis počíta-
čových programov, štúdie technických projektov, 
projektová činnosť, tvorba softvéru, vytváranie  
a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov, 
zhotovovanie kópií počítačových programov. 

(540)  

  
 

(591) modrá, červená 
(731) ICZ SLOVAKIA, a.s., Soblahovská 2050, 911 01 

Trenčín, SK; 
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(210) 636-2011 
(220) 11.4.2011 

9 (511) 35, 38, 42 
(511) 35 - Podpora predaja pre tretie osoby, poradenstvo 

v obchodnej činnosti, služby outsourcingu, zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach. 
38 - Počítačová komunikácia, prenos správ a obra-
zových informácií pomocou počítača, prenosy 
správ alebo obrázkov pomocou počítačov, služby 
poskytované elektronickými tabuľami. 
42 - Aktualizovanie počítačových programov, hos-
ťovanie na počítačových stránkach, inštalácia po-
čítačových programov, návrh počítačových sys-
témov, obnovovanie počítačových databáz, počí-
tačové programovanie, poradenstvo v oblasti po-
čítačového hardvéru, poradenstvo v oblasti počí-
tačového softvéru, prenájom počítačov, prenájom 
počítačového softvéru, prenájom webových ser-
verov, prevod údajov alebo dokumentov z fyzic-
kých médií na elektronické médiá, servis počíta-
čových programov, štúdie technických projektov, 
projektová činnosť, tvorba softvéru, vytváranie  
a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov, 
zhotovovanie kópií počítačových programov. 

(540) ICZ 
(731) ICZ SLOVAKIA, a.s., Soblahovská 2050, 911 01 

Trenčín, SK; 
 

 
(210) 638-2011 
(220) 11.4.2011 

9 (511) 35, 36, 41, 43 
(511) 35 - Administratívna správa hotelov; spravovanie 

hotelov; obchodný manažment a podnikové po-
radenstvo. 
36 - Prenájom bytov; vedenie nájomných domov; 
prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; 
sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; 
správcovstvo. 
41 - Prenájom dekorácií; výchovno-zábavné klu-
bové služby; služby poskytované prázdninovými 
tábormi (zábava). 
43 - Hotelierske služby; penzióny; poskytovanie 
hotelového ubytovania; rezervácia prechodného 
ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, pen-
zióny); prenájom prechodného ubytovania. 

(540)  

  
 

(731) ITALMARKET SLOVAKIA, a.s., Holubyho 1/A, 
811 03 Bratislava, SK; 

 
 
(210) 639-2011 
(220) 11.4.2011 

9 (511) 35, 36, 41, 43 
(511) 35 - Administratívna správa hotelov; spravovanie 

hotelov; obchodný manažment a podnikové po-
radenstvo. 
36 - Prenájom bytov; vedenie nájomných domov; 
prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; 
sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; 
správcovstvo. 
 
 

41 - Prenájom dekorácií; výchovno-zábavné klu-
bové služby; služby poskytované prázdninovými 
tábormi (zábava). 
43 - Hotelierske služby; penzióny; poskytovanie 
hotelového ubytovania; rezervácia prechodného 
ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, pen-
zióny); prenájom prechodného ubytovania. 

(540)  

  
 

(731) ITALMARKET SLOVAKIA, a.s., Holubyho 1/A, 
811 03 Bratislava, SK; 

 
 
(210) 653-2011 
(220) 11.4.2011 
(310) 61781/2010 
(320) 1.11.2010 
(330) CH 

9 (511) 3 
(511) 3 - Antiperspiranty, dezodoranty na osobné pou-

žitie, sprchové gély, prípravky na holenie a von-
né telové spreje. 

(540) DANGER ZONE 
(731) Procter & Gamble International Operations SA, 

47, route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy, FR; 
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 656-2011 
(220) 12.4.2011 

9 (511) 35, 39, 41 
(511) 35 - Sprostredkovateľne práce; rozširovanie re-

klamných materiálov zákazníkom (letáky, pro-
spekty, tlačoviny, vzorky); reklamné agentúry; 
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné úče-
ly a podporu predaja; prieskum trhu; organizova-
nie výstav na komerčné alebo reklamné účely; 
podpora predaja (pre tretie osoby); aranžovanie 
výkladov; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; obchodná činnosť (po-
moc pri riadení); obchodný alebo podnikateľský 
prieskum. 
39 - Skladovanie tovaru. 
41 - Výchovno-zábavné klubové služby; organizo-
vanie a vedenie konferencií; organizovanie a ve-
denie kongresov; organizovanie a vedenie semi-
nárov. 

(540)  

  
 

(591) čierna, sivá, červená 
(731) Btl Group, s.r.o., Desiata 11/A, 831 01 Bratisla-

va, SK; 
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(210) 657-2011 
(220) 12.4.2011 

9 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické výrobky, dietetické látky upra-

vené na lekárske účely. 

(540) MEZYM 
(731) Berlin - Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 

Berlin, DE; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 675-2011 
(220) 13.4.2011 

9 (511) 17, 19, 35, 37 
(511) 17 - Izolačné pásy, fólie, povlaky, platne; izolačné 

živičné (bitúmenové) laky; kovové izolačné fólie; 
izolačné pásky; izolačné povlaky; izolačné mate-
riály; izolanty (izolačné materiály); látky na izo-
lovanie budov od vlhkosti; tesniace materiály; izo-
lačné látky proti vlhkosti; tesniaci izolačný tmel; 
izolačné farby; izolačné laky; umelohmotné fólie, 
nie ako obaľovací materiál; fólie z plastických 
materiálov na poľnohospodárske účely; guma ako 
surovina alebo ako polotovar; tesniace tmely; anti-
reflexné fólie na okná (farebné); azbest; izolačné 
náterové farby; izolačné oleje; izolačné rukavice; 
izolačné tkaniny; izolačný papier; kaučuk ako su-
rovina alebo polotovar; tesniace krúžky; tesniace 
obloženia; azbestová lepenka; adhézne pásky s vý-
nimkou pások na kancelárske a lekárske použitie 
a použitie v domácnosti; lepiace pásky s výnim-
kou pások pre domácnosť, na lekárske a kance-
lárske účely; syntetické živice (ako polotovar); 
tesniace alebo vypchávkové materiály z gumy 
alebo plastov. 
19 - Bitúmenové pásy, platne, povlaky, fólie; le-
penka na stavebné účely; lepenkové platne pre 
stavebníctvo; asfaltová lepenka bitúmenová; hyd-
roizolačné lepenky; pokrývačská dechtová lepen-
ka; asfaltové (bitúmenové) výrobky pre staveb-
níctvo; asfaltové (bitúmenové) potery, povlaky, 
pokryvy na strechy; asfaltové dlažby; strešné le-
penky nekovové; stavebné výrobky s izolačnými 
vlastnosťami; bitúmen, asfalt, živice, decht; uhoľ-
ný decht; materiály na stavbu a pokryv ciest; ne-
kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; 
geotextílie; stavebný papier; stavebný materiál  
s výnimkou kovového; akváriá (konštrukcie); ba-
zény (nekovové konštrukcie); betón; dielce, vý-
robky, prefabrikáty z betónu; cestné značky (pá-
sy a platne zo syntetických materiálov); dlaždice, 
obkladačky stavebné (nekovové); preglejka; sta-
vebné konštrukcie s výnimkou kovových; kon-
štrukčné materiály s výnimkou kovových; obkla-
dový materiál na budovy s výnimkou kovového; 
smola; spojovacie materiály na opravu ciest; stre-
chy s výnimkou kovových; strešné krytiny s vý-
nimkou kovových; šindle; škridly s výnimkou 
kovových. 
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s izo-
lačnými pásmi, fóliami, platňami, s bitúmenový-
mi a asfaltovými výrobkami, s lepenkami, so sta-
vebným materiálom, so stavebným náradím a sta-
vebnými strojmi, s izolačnými nátermi, s nátero-
vými hmotami, s penetračnými hmotami; zhro-
mažďovanie rozličných výrobkov, najmä skôr uve- 
 

dených výrobkov (okrem dopravy) s cieľom umož-
niť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky po-
hodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníc-
tvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných 
predajní, prostredníctvom katalógového predaja 
alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom 
webových stránok alebo prostredníctvom telená-
kupu; obchodný manažment a riadenie; pomoc 
pri riadení obchodnej činnosti; marketingové štú-
die; prieskum trhu; reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktu-
alizovanie reklamných alebo náborových mate-
riálov; vedenie kartoték v počítači; vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; 
služby porovnávania cien; organizovanie komerč-
ných alebo reklamných výstav a veľtrhov; obchod-
né rady a informácie spotrebiteľom; administra-
tívne spracovanie obchodných objednávok; po-
skytovanie informácií o uvedených službách pro-
stredníctvom komunikačných médií, elektronic-
kej pošty, SMS správ, počítačových sietí a inter-
netu; obchodné sprostredkovanie služieb v trie-
dach 35 a 37. 
37 - Izolovanie proti vlhkosti; izolovanie stavieb; 
utesňovanie stavieb, budov; asfaltovanie; klade-
nie živičných vrstiev na stavbách a cestách; kla-
denie izolačných pásov, fólií a povlakov; penet-
rovanie povrchov; prenájom čistiacich strojov; 
prenájom zariadení a náradia na izolovanie sta-
vieb; dozor nad stavbami; údržba a oprava horá-
kov; chemické čistenie; informácie o opravách; 
klampiarstvo a inštalatérstvo; interiérové a exte-
riérové maľovanie a natieranie; pokrývačské práce 
na strechách budov; prenájom stavebných strojov 
a zariadení; realizácia (kladenie) cestných po-
vrchov; stavebné informácie; stavebníctvo (staveb-
ná činnosť); výkopové práce; montážne služby; 
opravy a údržba; kladenie, podláh, podlahových 
krytín a dlažby; poskytovanie informácií o uve-
dených službách prostredníctvom komunikač-
ných médií, počítačových sietí, SMS správ a inter-
netu. 

(540) MODITEKT 
(731) RAVEN a. s., Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská 

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

 
 
(210) 693-2011 
(220) 18.4.2011 

9 (511) 10, 18, 25, 35 
(511) 10 - Zdravotnícka obuv, ortopedická obuv. 

18 - Batohy, cestovné tašky, kabelky. 
25 - Športová obuv, obuv, dámska obuv, pánska 
obuv, plážová obuv, futbalová obuv. 
35 - Maloobchodný predaj dámskej, pánskej a det-
skej obuvi, ponožiek, koženej galantérie, športo-
vých doplnkov a prostriedkov starostlivosti o obuv. 

(540)  

  
 

(591) zelená, čierna, biela 
(731) EXIsport s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Ko-

šice, SK; 
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(210) 694-2011 
(220) 15.4.2011 

9 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Televízna reklama. 

38 - Televízne vysielanie; analógové televízne vy-
sielanie; digitálne televízne vysielanie; vysielanie 
káblovej televízie; pozemné (terestriálne) tele-
vízne vysielanie; satelitné televízne vysielanie; 
televízne vysielanie prostredníctvom siete inter-
net; on-line televízne vysielanie. 
41 - Výroba televíznych programov; prenájom te-
levíznych programov; distribúcia televíznych prog-
ramov; titulky; dabing; televízna zábava. 

(540)  

  
 

(731) Hronec Ivan, PhDr., Haburská 89/35, 821 01 
Bratislava, SK; 

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

 
(210) 695-2011 
(220) 18.4.2011 

9 (511) 14, 18, 20, 24, 25, 30, 35, 40 
(511) 14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z dra-

hých kovov alebo výrobky pokovované drahými 
kovmi, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
šperky; drahokamy; hodinárske výrobky a iné 
chronometre. 
18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiá-
lov nezahrnuté v iných triedach; koža, surová ko-
ža; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky  
a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske 
výrobky. 
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; výrobky 
(nezahrnuté do iných tried) z dreva, korku, trstiny, 
prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľry-
bích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete, 
sépiolitu a náhradiek týchto materiálov a z plastov. 
24 -Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahr-
nuté v iných triedach; posteľné prikrývky a po-
krývky na stôl. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, 
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, 
mesalový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ; 
horčica; ocot; omáčky ako chuťové prísady; ko-
renie, ľad. 
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment, 
obchodná správa; obchodná administratíva; kan-
celárske práce. 
40 - Spracovanie a úprava materiálov. 

(540)  

  
 
(731) Fülöp Vladimír, Bc., Jilemnického 838/18, 018 51 

Nová Dubnica, SK; 
 

 
 
 
 

(210) 696-2011 
(220) 18.4.2011 

9 (511) 32, 35 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje; šumivé nápoje; prípravky 

na výrobu nápojov. 
35 - Reklama; reklamná činnosť, propagačná a inzert-
ná činnosť vrátane poskytovania uvedených slu-
žieb online (prostredníctvom počítačových a iných 
sietí), prezentácia služieb na internete ako propa-
gačná činnosť, rozširovanie reklamných materiá-
lov, vydávanie a aktualizovanie reklamných ma-
teriálov, poskytovanie obchodných rád a informá-
cií spotrebiteľom, prieskum trhu, podpora pre-
daja pre tretie osoby, odborné obchodné pora-
denstvo, poskytovanie obchodných informácií, 
poradenstvo v obchodnej činnosti. 

(540)  

  
 

(554) trojrozmerná známka 
(591) zelená, biela, čierna 
(731) Kofola a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, 

SK; 
 

 

(210) 699-2011 
(220) 18.4.2011 

9 (511) 12 
(511) 12 - Športové autá; automobily; kapoty na auto-

mobilové motory; kapoty na vozidlá; náboje ko-
lies automobilov; nárazníky vozidiel; karosérie 
dopravných prostriedkov; zdvižné zadnice (časti 
pozemných vozidiel); spojky, spriahadlá na vleče-
nie vozidiel; batožinové nosiče na vozidlá; odkla-
dacie siete na batožinu pre dopravné prostriedky; 
stúpadlá na vozidlá; nosiče lyží na autá; uzávery 
palivových nádrží vozidiel; spätné zrkadlá; za-
riadenia do automobilov proti oslneniu. 

(540)  

  
 
(731) WINBO-DONGJIAN AUTO ACCESSORIES MA-

NUFACTURING CO., LTD., #B333 LECONG 
AVENUE WEST, LECONG TOWN, SHUNDE 
DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, CN; 

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

 

(210) 700-2011 
(220) 18.4.2011 

9 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické výrobky na hrdlo, prípravky na 

hrdlo. 

(540) OROGRIP 
(731) sanofi-aventis, 174, avenue de France, 75013 Pa-

ris, FR; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
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(210) 701-2011 
(220) 19.4.2011 

9 (511) 16, 32, 35 
(511) 16 - Etikety s výnimkou textilných; papierové  

a plastové obaly a tašky; papierové podložky pod 
poháre; reklamné, propagačné a informačné ma-
teriály patriace do tejto triedy; tlačoviny. 
32 - Nealkoholické nápoje; izotonické šumivé 
nápoje; limonády; pivo; nápojové koncentráty; si-
rupy; emulzie a iné prípravky na výrobu nápojov; 
džúsy; minerálne, stolové, sódové sýtené vody; 
ovocné, zeleninové a nealkoholické šťavy. 
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obcho-
dovania s nápojmi a sirupmi, koncentrátmi. 

(540) VENZA 
(731) Porubská Helena, Potočná 38, 922 07 Veľké Kos-

toľany, SK; 
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK; 

 
 
(210) 703-2011 
(220) 18.4.2011 

9 (511) 35, 41 
(511) 35 - Obchodný manažment v oblasti umenia. 

41 - Výroba divadelných alebo iných predstavení. 

(540) Lúčnica 
(731) Umelecký súbor Lúčnica, Štúrova 6, 811 02 Bra-

tislava, SK; 
 

 
(210) 705-2011 
(220) 20.4.2011 

9 (511) 19, 37, 39 
(511) 19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové rú-

ry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; ne-
kovové prenosné stavby; pomníky okrem kovových. 
37 - Stavebníctvo; opravy; inštalačné služby. 
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; orga-
nizovanie ciest. 

(540)  

  
 

(591) modrá, zelená, žltá 
(731) TEKTONIKA s.r.o., Hviezdoslavova 1328, 091 01 

Stropkov, SK; 
 

 
(210) 706-2011 
(220) 20.4.2011 

9 (511) 39, 41 
(511) 39 - Preprava cestujúcich v električke. 

41 - Kultúrna akcia hudobného charakteru. 
(540)  

  
 

(591) žltá, oranžová, modrá, tmavomodrá, zelená, tma-
vozelená, čierna, červená, ružová, hnedá 

(731) Fabrika, spol. s r.o., Mliekarenská 8, 821 09 Bra-
tislava, SK; 

 
 

(210) 708-2011 
(220) 20.4.2011 

9 (511) 36 
(511) 36 - Informácie o poistení; uzatváranie poistiek; 

životné poistky; poradenstvo v oblasti poistenia; 
sprostredkovanie poistenia. 

(540) Životné poistenie ING Smart 
(731) ING Životná poisťovňa, a.s., Trnavská cesta 50/B, 

821 02 Bratislava, SK; 
 

 

(210) 711-2011 
(220) 21.4.2011 

9 (511) 35, 36, 41, 43 
(511) 35 - Administratívna správa hotelov; spravovanie 

hotelov; obchodný manažment a podnikové po-
radenstvo. 
36 - Prenájom bytov; vedenie nájomných domov; 
prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; 
sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; 
správcovstvo. 
41 - Prenájom dekorácií; výchovno-zábavné klu-
bové služby; služby poskytované prázdninovými 
tábormi (zábava). 
43 - Hotelierske služby; penzióny; poskytovanie 
hotelového ubytovania; rezervácia prechodného 
ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, pen-
zióny); prenájom prechodného ubytovania. 

(540)  

  
 

(731) ITALMARKET SLOVAKIA, a.s., Holubyho 1/A, 
811 03 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 712-2011 
(220) 21.4.2011 

9 (511) 35, 36, 41, 43 
(511) 35 - Administratívna správa hotelov; spravovanie 

hotelov; obchodný manažment a podnikové po-
radenstvo. 
36 - Prenájom bytov; vedenie nájomných domov; 
prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; 
sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; 
správcovstvo. 
41 - Prenájom dekorácií; výchovno-zábavné klu-
bové služby; služby poskytované prázdninovými 
tábormi (zábava). 
43 - Hotelierske služby; penzióny; poskytovanie 
hotelového ubytovania; rezervácia prechodného 
ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, pen-
zióny); prenájom prechodného ubytovania. 

(540)  

  
 

(731) ITALMARKET SLOVAKIA, a.s., Holubyho 1/A, 
811 03 Bratislava, SK; 
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(210) 715-2011 
(220) 21.4.2011 

9 (511) 11, 35, 42 
(511) 11 - Kozuby. 

35 - Reklama, poradenstvo v obchodnej činnosti. 
42 - Priemyselné dizajnérstvo, grafické dizajnér-
stvo. 

(540) GHENIO 
(731) GHENIO, s.r.o., Furdekova 2606/11, 851 04 Bra-

tislava, SK; 
(740) Jakubcová Karin, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 716-2011 
(220) 21.4.2011 

9 (511) 11, 35, 42 
(511)  11 - Kozuby. 

35 - Reklama, poradenstvo v obchodnej činnosti. 
42 - Priemyselné dizajnérstvo, grafické dizajnérstvo. 

(540)  

  
 

(591) červená 
(731) GHENIO, s.r.o., Furdekova 2606/11, 851 04 Bra-

tislava, SK; 
(740) Jakubcová Karin, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 717-2011 
(220) 21.4.2011 

9 (511) 32 
(511) 32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické 

nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné 
prípravky na výrobu nápojov. 

(540) Primakola 
(731) Rücon, a. s., Obchodná 13, 921 01 Piešťany, SK; 

 
 
(210) 718-2011 
(220) 21.4.2011 

9 (511) 2, 9, 37 
(511) 2 - Náplne a tonery do tlačiarní a kopírovacích 

prístrojov, tonery do faxov alebo registračných 
pokladníc, atramentové farby, atramentové nápl-
ne a kazety do tlačiarní, kopírovacích prístrojov, 
faxov alebo registračných pokladníc, farby a la-
ky, riedidlá do farieb a lakov, tlačiarenské farby. 
9 - Počítače, notebooky, počítačový hardvér, pro-
cesory, mikroprocesory, pamäte počítačov, pa-
mäte počítačových tlačiarní, elektrické riadiace 
obvody, pamäťové, mikroprocesorové alebo gra-
fické karty do počítačov, zvukové karty do počí-
tačov; počítacie dosky, počítacie stroje, základné 
počítačové dosky, matičné počítačové dosky, 
rozhrania pre počítače, elektrické zdroje pre po-
čítače, elektrické záložné zdroje, periférne zaria-
denia k počítačom, kompaktné disky, optické ale-
bo magnetické nosiče údajov, záznamové diskety 
pre počítače, pevné disky (hard disky) pre počí-
tače, pružné disky, mechaniky pružných diskov, 
CD disky, DVD disky, zariadenia a prístroje na 
čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov, 
modemy, monitory, LCD monitory, počítačové 
myši, podložky pod myš, podpera zápästia pri 
práci s počítačom, počítačové klávesnice, optické  
 
 

čítače, skenery, počítačový softvér, nahrané počí-
tačové programy, tlačiarne k počítačom, textové 
procesory, zariadenia na úpravu a spracovanie 
textu, sieťové komponenty pre počítače, koaxiál-
ne káble, vreckové kalkulačky, elektrické aku-
mulátory, akumulátory do batérií, elektrické ba-
térie do počítačov a prenosných počítačov, integ-
rované obvody, čítače čiarového kódu, diaľkové 
ovládače, antény, fotografické, elektrostatické ale-
bo termické fotokopírky, registračné pokladnice, 
elektronický prekladový slovník, magnetické iden-
tifikačné karty, poistky, elektrické drôty, elektrické 
káble, elektrické káblové spojky a svorky, elek-
trické konektory, káble s optickými vláknami, za-
riadenia na prenos, reprodukciu, spracovanie ale-
bo záznam zvuku, obrazu alebo dát, MP3 prehrá-
vače, premietacie prístroje, projektory, optické 
zariadenia a prístroje, fotoaparáty, faxové prístro-
je, telefónne prístroje, snímače teploty, prenosné 
telefóny, vysielacie zariadenia, vysielače elektro-
nických signálov, meracie prístroje, zosilňovače, 
mikrofóny, reproduktory, elektronické publikácie 
stiahnuté z telekomunikačnej siete, prístroje a ná-
stroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, aku-
muláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prú-
du. 
37 - Montáž, údržba, servis, čistenie a opravy po-
čítačov, počítačových komponentov, počítačových 
sietí, periférnych zariadení k počítačom, montáž, 
údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení, 
informácie o údržbe a opravách, stavebné činnos-
ti, predovšetkým stavebné činnosti súvisiace s inšta-
láciou počítačových a komunikačných systémov 
a sietí, vŕtanie a sekanie otvorov a drážok do mú-
rov a podláh, stavebný dozor, kladenie a inštalá-
cia elektrických a optických káblov a vedení, 
stavebné úpravy budov predovšetkým súvisiace  
s inštaláciou počítačových a komunikačných sys-
témov a sietí, výstavba serverových miestností, 
opravy a inštalovanie elektrických spotrebičov, 
klimatizačných zariadení, inštalácia a opravy pop-
lašných systémov proti vlámaniu, oprava a údrž-
ba premietacích zariadení, sprostredkovanie uve-
dených služieb. 

(540)  

  
 

(591) modrá, biela 
(731) SIMMONS Slovakia, s.r.o., Námestie 1. Mája 25, 

903 01 Senec, SK; 
 

 
(210) 720-2011 
(220) 21.4.2011 

9 (511) 9, 16, 35, 41, 43 
(511) 9 - Gramofónové platne; hracie zariadenie fungu-

júce po pripojení na externú obrazovku alebo 
monitor; lasery s výnimkou laserov na lekárske 
účely; počítačový softvér; zvukové nahrávacie 
zariadenie; disky zvukových nahrávok; nosiče 
zvukových nahrávok; zvukové prehrávacie zaria-
denia, prehrávače. 
16 - Nálepky, lepiace štítky; výšivkové vzory. 
35 - Reklamné agentúry; reklama; on-line rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,  
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prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktua-
lizovanie reklamných materiálov; rozširovanie 
reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch. 
41 - Prenájom dekorácií; digitálna tvorba obrazov 
na výstupných zariadeniach; diskotéky (služby); 
prenájom divadelných dekorácií; divadelné pred-
stavenia; drezúra zvierat; služby v oblasti estrád; 
filmová tvorba; fotografická reportáž; fotografo-
vanie; hudobné skladateľské služby; informácie  
o možnostiach zábavy; výchovno-zábavné klu-
bové služby; koncertné siene, sály; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; služby nahrávacích štúdií; nahrávanie 
videopások; nočné kluby; organizovanie a vede-
nie koncertov; organizovanie plesov; organizova-
nie predstavení (manažérske služby); organizova-
nie súťaží (vedomostných alebo zábavných); orga-
nizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vy-
stúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; 
prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných 
sál a televíznych štúdií; prenájom videokamier; 
reportérske služby; strihanie videopások; organi-
zovanie vedomostných a zábavných súťaží; tele-
vízna zábava; výroba rozhlasových a televíznych 
programov; predaj vstupeniek na zábavné pred-
stavenia; výroba (tvorba) videofilmov; zábava, 
pobavenie. 
43 - Služby barov; bufety (rýchle občerstvenie); 
hotelierske služby; kaviarne; poskytovanie hote-
lového ubytovania; prenájom prednáškových sál; 
prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených 
výrobkov. 

(540)  

  
 

(591) čierna, biela, žltá, modrá, červená 
(731) Tuček Rudolf, 8. marca 259/6, 962 61 Dobrá Ni-

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

 
 
(210) 737-2011 
(220) 28.4.2011 

9 (511) 9, 35, 38 
(511) 9 - Platobný a finančný softvér; kódované karty; 

čítacie zariadenia na čítanie kariet, záznamových 
prostriedkov alebo na čítanie vysielaných údajov 
všetkých druhov (elektronické terminály); elek-
tronické platobné systémy; elektronické zariade-
nia na bezhotovostné prevody; počítačové termi-
nály a počítačový softvér na použitie vo finanč-
ných, bankových alebo telekomunikačných služ-
bách predovšetkým na sprístupnenie, úhradu a zúč-
tovanie finančných operácií; NFC čipy a čítačky; 
RFID čipy a čítačky. 
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre 
tretie osoby; vyhľadávanie informácií v počíta-
čových súboroch (pre zákazníkov). 
38 - Elektronická pošta; elektronické zobrazovanie; 
komunikácia prostredníctvom optických káblov; 
komunikácia prostredníctvom mobilných telefó-
nov; počítačová komunikácia; komunikácia po-
mocou počítačových terminálov; posielanie správ;  
 

poskytovanie prístupu do databáz; prenos signá-
lov pomocou satelitu; prenos správ a obrazových 
informácií pomocou počítača. 

(540)  

  
 

(591) biela, modrá, žltá (okrová) 
(731) mTrust TSM, a.s., Odborárska 21, 831 02 Brati-

slava, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 738-2011 
(220) 28.4.2011 

9 (511) 9, 35, 38 
(511) 9 - Platobný a finančný softvér; kódované karty; 

čítacie zariadenia na čítanie kariet, záznamových 
prostriedkov alebo na čítanie vysielaných údajov 
všetkých druhov (elektronické terminály); elektro-
nické platobné systémy; elektronické zariadenia 
na bezhotovostné prevody; počítačové terminály 
a počítačový softvér na použitie vo finančných, 
bankových alebo telekomunikačných službách 
predovšetkým na sprístupnenie, úhradu a zúčto-
vanie finančných operácií; NFC čipy a čítačky; 
RFID čipy a čítačky. 
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre 
tretie osoby; vyhľadávanie informácií v počíta-
čových súboroch (pre zákazníkov). 
38 - Elektronická pošta; elektronické zobrazovanie; 
komunikácia prostredníctvom optických káblov; 
komunikácia prostredníctvom mobilných telefó-
nov; počítačová komunikácia; komunikácia po-
mocou počítačových terminálov; posielanie správ; 
poskytovanie prístupu do databáz; prenos signá-
lov pomocou satelitu; prenos správ a obrazových 
informácií pomocou počítača. 

(540)  

  
 

(591) biela, tmavo modrá, červená (bordová) 
(731) mTrust TSM, a.s., Odborárska 21, 831 02 Brati-

slava, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 739-2011 
(220) 28.4.2011 

9 (511) 9, 35, 38 
(511) 9 - Platobný a finančný softvér; kódované karty; 

čítacie zariadenia na čítanie kariet, záznamových 
prostriedkov alebo na čítanie vysielaných údajov 
všetkých druhov (elektronické terminály); elek-
tronické platobné systémy; elektronické zariade-
nia na bezhotovostné prevody; počítačové termi-
nály a počítačový softvér na použitie vo finanč-
ných, bankových alebo telekomunikačných službách 
predovšetkým na sprístupnenie, úhradu a zúčto-
vanie finančných operácií; NFC čipy a čítačky; 
RFID čipy a čítačky. 
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35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre 
tretie osoby; vyhľadávanie informácií v počíta-
čových súboroch (pre zákazníkov). 
38 - Elektronická pošta; elektronické zobrazovanie; 
komunikácia prostredníctvom optických káblov; 
komunikácia prostredníctvom mobilných telefó-
nov; počítačová komunikácia; komunikácia po-
mocou počítačových terminálov; posielanie správ; 
poskytovanie prístupu do databáz; prenos signá-
lov pomocou satelitu; prenos správ a obrazových 
informácií pomocou počítača. 

(540)  

  
 

(591) biela, tmavo modrá, modrá 
(731) mTrust TSM, a.s., Odborárska 21, 831 02 Brati-

slava, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 740-2011 
(220) 28.4.2011 

9 (511) 9, 35, 38 
(511) 9 - Platobný a finančný softvér; kódované karty; 

čítacie zariadenia na čítanie kariet, záznamových 
prostriedkov alebo na čítanie vysielaných údajov 
všetkých druhov (elektronické terminály); elek-
tronické platobné systémy; elektronické zariade-
nia na bezhotovostné prevody; počítačové termi-
nály a počítačový softvér na použitie vo finanč-
ných, bankových alebo telekomunikačných služ-
bách predovšetkým na sprístupnenie, úhradu a zúč-
tovanie finančných operácií; NFC čipy a čítačky; 
RFID čipy a čítačky. 
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre 
tretie osoby; vyhľadávanie informácií v počíta-
čových súboroch (pre zákazníkov). 
38 - Elektronická pošta; elektronické zobrazovanie; 
komunikácia prostredníctvom optických káblov; 
komunikácia prostredníctvom mobilných telefó-
nov; počítačová komunikácia; komunikácia po-
mocou počítačových terminálov; posielanie správ; 
poskytovanie prístupu do databáz; prenos signá-
lov pomocou satelitu; prenos správ a obrazových 
informácií pomocou počítača. 

(540)  

  
 

(591) biela, tmavo modrá, zelená 
(731) mTrust TSM, a.s., Odborárska 21, 831 02 Brati-

slava, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 743-2011 
(220) 29.4.2011 

9 (511) 35, 36, 38 
(511) 35 - Reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín 

na reklamné účely; obchodné alebo podnikateľ-
ské informácie; komerčné informačné kancelárie; 
marketingové štúdie; obchodné rady a informácie 
spotrebiteľom; podpora predaja (pre tretie osoby); 
odborné obchodné poradenstvo; prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; 
reklama; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
rozširovanie reklamných oznamov; prenájom re-
klamných plôch; uverejňovanie reklamných tex-
tov; reprografia dokumentov; rozhlasová reklama; 
spracovanie textov; televízna reklama; zasielanie 
reklamných materiálov zákazníkom; zbieranie úda-
jov do počítačových databáz. 
36 - Sprostredkovanie (maklérstvo). 
38 - Elektronická pošta; počítačová komunikácia; 
posielanie správ; poskytovanie priestoru na dis-
kusiu na internete; spravodajské agentúry; posky-
tovanie telekomunikačných kanálov na telenáku-
py; televízne vysielanie; tlačové kancelárie. 

(540)  

  
 

(591) modrá, zelená, červená, žltá, fialová 
(731) iPromo, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, SK; 

 
 
(210) 744-2011 
(220) 29.4.2011 

9 (511) 5 
(511) 5 - Roztoky na kontaktné šošovky. 
(540)  

  
 

(591) modrá 
(731) GF Product, s.r.o., Zbehy 294, 951 42 Zbehy, SK; 

 
 
(210) 748-2011 
(220) 29.4.2011 

9 (511) 3, 9, 18, 25 
(511) 3 - Kozmetické prípravky; voňavkárske výrobky; 

parfumy; kolínske vody; ústne vody - nie na le-
kárske účely; líčidlá; prípravky na odstraňovanie 
líčidiel; prípravky na líčenie; kozmetické odmas-
ťovacie prípravky; lepidlá na mihalnice; spreje  
a vody na kozmetické účely; vlasové vody; šam-
póny; gély na kozmetické účely; krémy; mydlá; 
rúže; pomády; púdre; očné tiene; lesky na pery; 
laky na nechty; laky na vlasy; prípravky na ošet-
rovanie nechtov; ceruzky na obočie; kozmetické 
obtlačky; skrášľovacie masky; masky na kozme-
tické účely; bieliace krémy na pokožku a bieliace 
prípravky na kozmetické účely; odfarbovače; odla-
kovače; prípravky na čistenie umelého chrupu;  
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 prípravky na čistenie zubov; prípravky proti po-
teniu; depilačné prípravky; éterické esencie; far-
by na vlasy; farby kozmetické; holiace prípravky; 
kozmetické prípravky do kúpeľa; tampóny z vaty 
na kozmetické použitie; tuky na kozmetické úče-
ly; umelé mihalnice a umelé nechty; vata na 
kozmetické účely; oleje na kozmetické účely; to-
aletné prípravky; čistiace prípravky; čistiace mlie-
ka na kozmetické účely; dezinfekčné mydlá; éte-
rické oleje; dezodoranty na osobnú potrebu; to-
aletné vody; voňavky; výťažky z kvetov (parfu-
méria); vrecúška s parfumovaným práškom; prí-
pravky na čistenie zubov a na ošetrenie ústnej 
dutiny - nie na lekárske účely. 
9 - Okuliare, slnečné okuliare; kombinované slneč-
né a ochranné okuliare; ochranné okuliare; ly-
žiarske okuliare; optické sklá; rámy a šošovky 
pre uvedené výrobky; puzdrá a obaly pre uvede-
né tovary; puzdrá na okuliare; retiazky a povráz-
ky na okuliare. 
18 - Aktovky; batohy; kufríky; kufre; cestovné kuf-
re; diplomatické kufríky; kufre kožené a potiah-
nuté kožou; kufre z vulkanfíbra; kufríky s toalet-
nými potrebami; tašky; cestovné tašky; kožené ces-
tovné tašky; nákupné tašky; plážové tašky; ná-
prsné tašky; športové tašky; tašky na kolieskach; 
tašky na šport; dáždniky; chlebníky; kľúčenky -  
- kožená galantéria - kožušinové pokrývky; kožu-
šiny; kožušiny - ako koža zvierat; cestovné obaly 
na odevy; peňaženky; remene; kožené remene; 
ruksaky, slnečníky; kabelky; spoločenské kabelky. 
25 - Baretky; spodná bielizeň; spodná bielizeň 
pohlcujúca pot; spodná bielizeň zabraňujúca po-
teniu; body - bielizeň; cyklistické oblečenie; če-
lenky; čiapky; čiapky - priliehavé; detské noha-
vičky; kombinézy - oblečenie; konfekcia - odevy; 
korzety; korzety - bielizeň; košele; krátke jaz-
decké alebo spodné nohavice; kravaty; kúpacie 
plášte; náprsenky; nohavice; oblečenie; obuv; let-
ná obuv s plátenným zvrškom a podošvou z prí-
rodného materiálu; odevy; opasky; palčiaky; pan-
čuchy; pančuchy absorbujúce pot; pančuškové 
nohavice; podkolienky; nadkolienky; pánske spod-
ky; plavky; plážové oblečenie; svetre; pletené 
svetre; pleteniny - oblečenie; pletiarsky tovar; pod-
bradníky nie z papiera; podprsenky; podväzky; 
pokrývky hlavy; ponožky; potníky; pulóvre; py-
žamá; ramienka na dámskej bielizni; rukavice; 
saká; bundy; spodničky; sukne; šály; šatky; závo-
je; čiapkové šilty; šilty na pokrývky hlavy; trič-
ká; športové tričká, dresy; tielka; vesty; topánky; 
vrchné ošatenie; zástery; závoje; zvrchníky; živô-
tiky; župany; kabáty; plášte; peleríny; topy; miki-
ny; termooblečenie; termobielizeň; funkčná spodná 
bielizeň. 

(540)  

  
 

(591) biela, zlatá, hnedá, čierna 
(731) CLEMATIS SLOVAKIA, s.r.o., Perlová 1, 040 01 

Košice, SK; 
(740) Mišľanová Mária, Košice, SK; 

 
 
 
 
 

(210) 749-2011 
(220) 28.4.2011 

9 (511) 9, 16, 25, 28, 35, 41 
(511) 9 - Ochranné prilby na šport, predovšetkým na 

hokej; ochranné rukavice, predovšetkým na ho-
kej; okuliare na šport; ochranné tvárové štíty; CD 
disky; DVD disky; počítačový softvér, osobitne 
softvér na školenia, cvičenia, na výučbu terapeu-
tických zostáv, na vyhodnocovanie cvičení; za-
riadenia na prenos, reprodukciu, spracovanie ale-
bo záznam zvuku, obrazu alebo dát; MP3 prehrá-
vače; premietacie prístroje; projektory; elektro-
nické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej 
siete; kompaktné disky; optické alebo magnetic-
ké nosiče údajov; počítače; notebooky; počítačo-
vý hardvér; periférne zariadenia k počítačom; za-
riadenia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie 
CD alebo DVD diskov; magnetické identifikačné 
karty. 
16 - Inštruktážne listy a karty, predovšetkým so 
zobrazeniami na výučbu a nácvik korčuľovania 
alebo hokeja; grafické zobrazenia; plány; tlačené 
úžitkové manuály; knihy; brožúry; časopisy; pe-
riodiká; príručky; prospekty a publikácie so za-
meraním na výučbu korčuľovania alebo hokeja; 
databázy na papierových nosičoch; tlačivá; ro-
čenky; katalógy; atlasy; obrazy; papierové pro-
pagačné materiály; reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky; papierové vlajky; pútače 
z papiera alebo lepenky; pečiatky; papiernický 
tovar; kancelárske potreby s výnimkou nábytku, 
predovšetkým kancelárske potreby použité ako 
reklamné alebo darčekové predmety. 
25 - Športová obuv; športové tričká, dresy; to-
pánky na šport; spodná bielizeň; bundy; čelenky 
(oblečenie); chrániče uší (proti chladu ako pri-
krývka hlavy); čiapky; čiapky (priliehavé); špor-
tové a cvičebné oblečenie; kombinézy (oblečenie); 
konfekcia (odevy); košele; kostýmy, obleky; opa-
sky; kravaty; nepremokavý odev; nohavice; plá-
žové oblečenie; pulóvre; rukavice; saká, bundy; 
šály; šatky; šilty na pokrývku hlavy; spodná bie-
lizeň pohlcujúca pot; tričká; tielka; vesty; vrchné 
ošatenie; župany; palčiaky; pančuchy absorbujú-
ce pot; papuče; plavky; ponožky. 
28 - Zariadenia na telesné cvičenia; zariadenia na 
nácvik korčuľovania; cvičebné náradie; cvičebné 
zariadenie na posilňovanie rôznych častí tela; po-
silňovacie stroje; kolieskové korčule; korčule; 
skejtbordy; zariadenia na kulturistiku; stroje na 
telesné cvičenie; stacionárne bicykle na cvičenie; 
výbava pre rôzne druhy športov a hier, najmä na 
korčuľovanie a hokej; hokejky; puky; chrániče 
na lakte (ako športové potreby); chrániče na píš-
ťaly (športový tovar); športové náradie a doplnky 
na korčuľovanie a hokej; činky; gymnastické za-
riadenia; nákolenníky (športový tovar); ochranné 
vypchávky (ako časti športových úborov); atra-
py; hry; hračky; telocvičné a športové potreby 
patriace do tr. 28; stolové hry; spoločenské hry; 
ozdoby alebo darčeky rozdávané hosťom pri ve-
čierkoch. 
35 - Online reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; maloobchodná a veľkoobchodná čin-
nosť s hokejovým náradím, s hokejovou výba-
vou, s cvičebnými strojmi a zariadeniami, s ode-
vmi, s chráničmi a korčuľami, so športovým ná- 
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radím a doplnkami pre šport a rekreáciu, s CD  
a DVD nosičmi najmä zameraných na výučbu 
korčuľovania a hokeja, s hokejovou literatúrou; 
zhromažďovanie rozličných výrobkov, najmä 
športového náradia, odevov, oblečenia, obuvi (okrem 
dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si 
mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a naku-
povať, a to prostredníctvom maloobchodných 
predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníc-
tvom katalógového predaja alebo elektronickými 
prostriedkami, prostredníctvom webových strá-
nok alebo prostredníctvom telenákupu; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; reklamné služ-
by; obchodný manažment; obchodná administratí-
va; administratívne spracovanie obchodných objed-
návok; obchodné alebo podnikateľské informá-
cie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; organi-
zovanie komerčných alebo reklamných výstav  
a veľtrhov; predvádzanie tovaru; public relations; 
reklama; reklamné agentúry; obchodné spro-
stredkovanie služieb v triedach 35 a 41; poskyto-
vanie informácií o uvedených službách prostred-
níctvom komunikačných médií, elektronickej po-
šty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
41 - Prevádzkovanie posilňovní, fitnes stredísk; 
služby športovísk; telesné cvičenia; výcvik; pre-
vádzkovanie cvičebných strojov, zariadení, klzísk 
(služby); praktické ukážky cvičenia; výučba a vý-
cvik korčuľovania alebo hokeja; hokejová škola; 
prevádzkovanie hokejového klubu; organizova-
nie hokejových súťaží a turnajov; zábava a vzde-
lávanie prostredníctvom počítačov, elektronic-
kých a online databáz, sociálnych sietí a interne-
tových diskusií; elektronické hry a súťaže po-
skytnuté internetom; vydávanie časopisov, novín, 
periodík; informácie o možnostiach zábavy; informá-
cie o možnostiach rekreácie; informácie o možnos-
tiach rozptýlenia; informácie o výchove a vzdelá-
vaní; online vydávanie kníh a časopisov v elek-
tronickej forme; elektronická edičná činnosť v ma-
lom; organizovane súťaží (vedomostných alebo 
zábavných); filmová tvorba; školenia; vydávanie 
kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo 
náborových; vydávanie kníh a časopisov v elek-
tronickej forme; vyučovanie; vzdelávanie; zába-
va; pobavenie; kluby zdravia (telesné cvičenia); 
organizovanie športových súťaží; požičiavanie 
športovej výstroje s výnimkou dopravných pro-
striedkov; prenájom štadiónov; prenájom klzísk; 
organizovanie zábavných súťaží; vydávanie kníh, 
príručiek a brožúr o cvičení a o hokeji; poskyto-
vanie informácií o uvedených službách prostred-
níctvom komunikačných médií, elektronickej po-
šty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 

(540) BENICKY 
(731) Benicky Systems, spol. s r.o., Lieskovská cesta 2/A, 

821 06 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 
(210) 750-2011 
(220) 28.4.2011 

9 (511) 9, 16, 25, 28, 35, 41 
(511) 9 - Ochranné prilby na šport, predovšetkým na 

hokej; ochranné rukavice, predovšetkým na ho-
kej; okuliare na šport; ochranné tvárové štíty; CD  
 

 disky; DVD disky; počítačový softvér, osobitne 
softvér na školenia, cvičenia, na výučbu terapeu-
tických zostáv, na vyhodnocovanie cvičení; za-
riadenia na prenos, reprodukciu, spracovanie ale-
bo záznam zvuku, obrazu alebo dát; MP3 prehrá-
vače; premietacie prístroje; projektory; elektronic-
ké publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete; 
kompaktné disky; optické alebo magnetické no-
siče údajov; počítače; notebooky; počítačový 
hardvér; periférne zariadenia k počítačom; zaria-
denia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie CD 
alebo DVD diskov; magnetické identifikačné karty. 
16 - Inštruktážne listy a karty, predovšetkým so 
zobrazeniami na výučbu a nácvik korčuľovania 
alebo hokeja; grafické zobrazenia; plány; tlačené 
úžitkové manuály; knihy; brožúry; časopisy; pe-
riodiká; príručky; prospekty a publikácie so za-
meraním na výučbu korčuľovania alebo hokeja; 
databázy na papierových nosičoch; tlačivá; ro-
čenky; katalógy; atlasy; obrazy; papierové pro-
pagačné materiály; reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky; papierové vlajky; pútače 
z papiera alebo lepenky; pečiatky; papiernický 
tovar; kancelárske potreby s výnimkou nábytku, 
predovšetkým kancelárske potreby použité ako 
reklamné alebo darčekové predmety. 
25 - Športová obuv; športové tričká, dresy; to-
pánky na šport; spodná bielizeň; bundy; čelenky 
(oblečenie); chrániče uší (proti chladu ako pri-
krývka hlavy); čiapky; čiapky (priliehavé); špor-
tové a cvičebné oblečenie; kombinézy (oblečenie); 
konfekcia (odevy); košele; kostýmy, obleky; opa-
sky; kravaty; nepremokavý odev; nohavice; plá-
žové oblečenie; pulóvre; rukavice; saká, bundy; 
šály; šatky; šilty na pokrývku hlavy; spodná bie-
lizeň pohlcujúca pot; tričká; tielka; vesty; vrchné 
ošatenie; župany; palčiaky; pančuchy absorbujú-
ce pot; papuče; plavky; ponožky. 
28 - Zariadenia na telesné cvičenia; zariadenia na 
nácvik korčuľovania; cvičebné náradie; cvičebné 
zariadenie na posilňovanie rôznych častí tela; po-
silňovacie stroje; kolieskové korčule; korčule; skej-
tbordy; zariadenia na kulturistiku; stroje na tele-
sné cvičenie; stacionárne bicykle na cvičenie; 
výbava pre rôzne druhy športov a hier, najmä na 
korčuľovanie a hokej; hokejky; puky; chrániče 
na lakte (ako športové potreby); chrániče na píš-
ťaly (športový tovar); športové náradie a doplnky 
na korčuľovanie a hokej; činky; gymnastické za-
riadenia; nákolenníky (športový tovar); ochranné 
vypchávky (ako časti športových úborov); atra-
py; hry; hračky; telocvičné a športové potreby 
patriace do tr. 28; stolové hry; spoločenské hry; 
ozdoby alebo darčeky rozdávané hosťom pri ve-
čierkoch. 
35 - Online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť  
s hokejovým náradím, s hokejovou výbavou, s cvi-
čebnými strojmi a zariadeniami, s odevmi, s chrá-
ničmi a korčuľami, so športovým náradím a do-
plnkami pre šport a rekreáciu, s CD a DVD no-
sičmi najmä zameraných na výučbu korčuľova-
nia a hokeja, s hokejovou literatúrou; zhromaž-
ďovanie rozličných výrobkov, najmä športového 
náradia, odevov, oblečenia, obuvi (okrem dopra-
vy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli 
tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, 
a to prostredníctvom maloobchodných predajní,  
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veľkoobchodných predajní, prostredníctvom ka-
talógového predaja alebo elektronickými pro-
striedkami, prostredníctvom webových stránok 
alebo prostredníctvom telenákupu; zbieranie úda-
jov do počítačových databáz; reklamné služby; 
obchodný manažment; obchodná administratíva; 
administratívne spracovanie obchodných objed-
návok; obchodné alebo podnikateľské informá-
cie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; organi-
zovanie komerčných alebo reklamných výstav  
a veľtrhov; predvádzanie tovaru; public relations; 
reklama; reklamné agentúry; obchodné sprostred-
kovanie služieb v triedach 35 a 41; poskytovanie 
informácií o uvedených službách prostredníc-
tvom komunikačných médií, elektronickej pošty, 
SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
41 - Prevádzkovanie posilňovní, fitnes stredísk; 
služby športovísk; telesné cvičenia; výcvik; pre-
vádzkovanie cvičebných strojov, zariadení, klzísk 
(služby); praktické ukážky cvičenia; výučba a vý-
cvik korčuľovania alebo hokeja; hokejová škola; 
prevádzkovanie hokejového klubu; organizovanie 
hokejových súťaží a turnajov; zábava a vzdelá-
vanie prostredníctvom počítačov, elektronických 
a online databáz, sociálnych sietí a internetových 
diskusií; elektronické hry a súťaže poskytnuté in-
ternetom; vydávanie časopisov, novín, periodík; 
informácie o možnostiach zábavy; informácie o mož-
nostiach rekreácie; informácie o možnostiach roz-
ptýlenia; informácie o výchove a vzdelávaní; on-
line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej 
forme; elektronická edičná činnosť v malom; orga-
nizovane súťaží (vedomostných alebo zábavných); 
filmová tvorba; školenia; vydávanie kníh; vydá-
vanie textov s výnimkou reklamných alebo nábo-
rových; vydávanie kníh a časopisov v elektronic-
kej forme; vyučovanie; vzdelávanie; zábava; po-
bavenie; kluby zdravia (telesné cvičenia); orga-
nizovanie športových súťaží; požičiavanie špor-
tovej výstroje s výnimkou dopravných prostried-
kov; prenájom štadiónov; prenájom klzísk; orga-
nizovanie zábavných súťaží; vydávanie kníh, prí-
ručiek a brožúr o cvičení a o hokeji; poskytova-
nie informácií o uvedených službách prostredníc-
tvom komunikačných médií, elektronickej pošty, 
SMS správ, počítačových sietí a internetu. 

(540)  

  
 

(591) červená, sivá, biela 
(731) Benicky Systems, spol. s r.o., Lieskovská cesta 

2/A, 821 06 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 
(210) 753-2011 
(220) 2.5.2011 

9 (511) 3, 4, 8, 11, 21, 35 
(511) 3 - Prípravky na umývanie, čistenie, odmasťova-

nie a leštenie, najmä grilov, kozubov, kachlí, 
sporákov, rúr, kozubových skiel. 

 
 

4 - Pevné, tekuté a gélové podpaľovače; drevené 
uhlie (palivo); drevené brikety; palivové drevo; 
drevené zapaľovacie triesky; lampový olej; knôty 
pre sviečky; lampy; vonné a repelentné sviečky. 
8 - Ručné kuchynské náradie najmä na grilova-
nie - nože, vidličky, grilovacie ihlice. 
11 - Elektrické zariadenia na pečenie a varenie, 
a to grily, rošty na opekanie, rošty do pecí; fakle. 
21 - Riad na použitie v domácnosti, a to tácky, 
taniere, tanieriky, tégliky z papiera alebo plastov 
na jedno použitie; prostriedky (kefy, drôtenky, 
pomôcky) na umývanie, čistenie, odmasťovanie  
a leštenie najmä grilov, kozubov, kachlí, sporá-
kov, rúr, kozubových skiel (patriace do tejto triedy). 
35 - Maloobchod a veľkoobchod s tovarmi v uve-
dených triedach; export - import s tovarmi v uve-
dených triedach; maloobchodné a veľkoobchod-
né služby s tovarmi v uvedených triedach pro-
stredníctvom internetu; marketing; reklama; pro-
pagácia; inzercia všetkými druhmi médií. 

(540)  

  
 

(591) biela, čierna, hnedočervená 
(731) EURO - VAT, spol. s r. o., Alekšince 231, 951 

22 Alekšince, SK; 
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK; 

 
 
(210) 758-2011 
(220) 3.5.2011 

9 (511) 35, 36, 37, 39, 42 
(511) 35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so 

stavebným materiálom, nekovovými stavebnými 
tvárnicami, debniacimi, stĺpcovými, nosnými, ven-
covými, stropnými a priečkovými tvárnicami, be-
tónom, betónovými zmesami, cementom, omiet-
kami, stavebnými hmotami, s asfaltovými (bitu-
menovými) výrobkami pre stavebníctvo, s náte-
rovými hmotami, zatepľovacími systémami, s che-
mikáliami pre stavebný priemysel, administratív-
ne spracovanie obchodných objednávok, odborné 
obchodné poradenstvo, obchodný alebo podnika-
teľský prieskum, reklama a propagácia nehnuteľ-
ností, stavebných činností, reklama on line na 
počítačovej komunikačnej sieti, organizovanie vý-
stav na obchodné a reklamné účely, sprostredko-
vanie obchodu so stavebným materiálom, omiet-
kami, lepidlami, obchodné sprostredkovanie slu-
žieb uvedených v triedach 36, 37, 39 a 42; pod-
nikateľské poradenstvo, odborné obchodné pora-
denstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo 
pri predaji nehnuteľností a pri stavebných čin-
nostiach, zhromažďovanie (okrem dopravy) rôz-
neho tovaru (najmä uvedeného tovaru) pre tretie 
osoby umožňujúce spotrebiteľom, aby si prezreli 
a zakúpili tovaru prostredníctvom katalógov ko-
rešpondenčného (zásielkového) predaja, prostred-
níctvom teleshoppingu, internetu, teleshoppingu 
alebo prostredníctvom iných komunikačných mé-
dií, reklama, rozhlasová a televízna reklama, re-
klamná činnosť, reklamné a inzertné služby, on 
line, reklama v počítačovej komunikačnej sieti, 
rozširovanie reklamných materiálov a inzertných  
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 materiálov, šírenie informácií reklamného, pro-
pagačného a komerčného charakteru, kancelárie 
zaoberajúce sa dovozom a vývozom; poraden-
stvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo pod-
nikateľské informácie; organizovanie komerč-
ných alebo reklamných výstav a veľtrhov; pred-
vádzanie tovaru; podpora predaja pre tretie oso-
by; poskytovanie uvedených služieb prostredníc-
tvom komunikačných médií, elektronickej pošty, 
SMS správ, počítačových sietí a internetu, spro-
stredkovanie obchodu s tovarom. 
36 - Realitné kancelárie, služby v oblasti nehnu-
teľností, lízingová činnosť patriaca do tejto trie-
dy, služby v oblasti nehnuteľností v rámci deve-
loperskej činnosti, finančný lízing, poisťovníctvo, 
služby týkajúce sa poistenia, informácie o poiste-
ní, uzatváranie a sprostredkovanie poistiek, služby 
v oblasti financovania a peňažníctva služby inves-
tičných trustov a holdingových spoločností, fi-
nančné informácie, finančné záruky, kaucie a ga-
rancie, platenie na splátky, finančné a daňové 
ohodnocovanie, služby týkajúce sa úverových ka-
riet, zmenárenské služby, služby bankových ústa-
vov alebo im podobných inštitúcií, ako napr. 
zmenárenské a klíringové, organizovanie zbie-
rok, záložňa, služby, poskytovanie správcami ne-
hnuteľného majetku ako tiché spoločníctvo alebo 
financovanie, prenájom nehnuteľností, správa 
nehnuteľností, oceňovanie nehnuteľností, sprostred-
kovateľská činnosť s nehnuteľnosťami, vedenie 
nájomných domov, prenájom kancelárskych prie-
storov, bytov a fariem, inkasovanie nájomného, 
poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu. 
37 - Stavebníctvo, stavebné činnosti, vykonáva-
nie dopravných a priemyselných stavieb, vyko-
návanie inžinierskych, bytových a občianskych 
stavieb, výstavba polyfunkčných objektov; admi-
nistratívnych budov a rodinných domov, budova-
nie závodov a tovární; výstavba obchodných  
a veľtrhových stánkov; výstavba a opravy skla-
dov; výstavba kanalizačných a vodovodných sietí, 
budovanie retenčných nádrží, vodojemov a čer-
pacích staníc, výstavba čistiarní odpadových vôd, 
úpravní vôd a zosilňovacích staníc pitnej a úžit-
kovej vody, stavebné úpravy vodných tokov; vý-
stavba a rekonštrukcia inžinierskych sietí, rekon-
štrukcie a intenzifikácie čistiarní odpadových vôd, 
výstavba a rekonštrukcia úpravní vôd a vodoje-
mov, výstavba priemyselných hál z ocele alebo 
železobetónu, stavebné činnosti vrátanie budova-
nia elektroinštalácií, zdravotechniky, plynoinšta-
lácií a rozvodov plynu, vzduchotechniky, kúrenia 
a technológií, murovanie, murárstvo, interiérové 
a exteriérové maľovanie a natieranie, štukovanie, 
sadrovanie, stierkovanie, tapetovanie, klampiar-
stvo a inštalatérstvo, čistenie, čistenie exteriérov 
a interiérov, omietanie, omietanie stavebných po-
vrchov, natieranie a penetrovanie stavebných po-
vrchov, izolovanie stavieb a budov, nanášanie 
podlahových poterov, zemné výkopové práce pri 
zakladaní stavby, prípravné a pomocné stavebné 
práce, prípravné práce pre stavbu, dozor nad stav-
bami, stavebný dozor, kontrola stavebných činnos-
tí, služby stavbyvedúceho, stavebný dozor, izolo- 
 
 
 

vanie stavieb, montovanie lešení, montážne služ-
by, opravy a údržba, montáž interiérov a inte- 
riérových prvkov, prenájom stavebných strojov  
a zariadení, prenájom čistiacich strojov, prená-
jom miešadiel a dopravníkov na omietky a malty, 
buldozerov a rýpadiel; prenájom staveniskových 
žeriavov, servis, záručný servis, opravy; stavebné 
informácie; odborné poradenstvo v stavebníctve, 
poradensko-konzultačná činnosť v stavebníctve; 
demolácia a zemné práce, demolácie budov vý-
stavba ciest a pozemných komunikácií; asfalto-
vanie; čistenie ciest; realizácia; kladenie cestných 
povrchov; vŕtanie studní; výstavba a údržba ro-
povodov; stavebné informácie; poradenská čin-
nosť a návrhy riešení na rekonštrukciu jestvujú-
cich sietí, opravy; interiérové a exteriérové ma-
ľovanie a natieranie; štukovanie, sadrovanie, stier-
kovanie, tapetovanie, montovanie lešení, murár-
stvo, montážne služby, opravy a údržba, montáž 
interiérov a interiérových prvkov, klampiarstvo  
a inštalatérstvo, prenájom stavebných strojov a za-
riadení, prenájom čistiacich strojov, prenájom mie-
šadiel a dopravníkov na omietky a malty; staveb-
né informácie, odborné poradenstvo v stavebníc-
tve; inštalácia, oprava, údržba tlakových zariadení, 
tlakových nádob, parných a kvapalinových kot-
lov, potrubných vedení, inštalácia, rekonštrukcia, 
oprava, údržba plynových zariadení; poskytovanie 
uvedených služieb prostredníctvom komunikač-
ných médií, elektronickej pošty, SMS správ, po-
čítačových sietí a internetu. 
39 - Dovoz, doprava, preprava, prepravné služby, 
predovšetkým nákladná automobilová doprava, 
nákladná a kamiónová doprava, doprava sypkých 
materiálov a ťažkých nákladov, zasielateľské služ-
by, zasielanie a odovzdávanie tovaru, služby vo-
dičov, balenie tovarov a skladovanie, uskladňova-
nie tovarov; prekladanie tovaru, preprava a usklad-
nenie stavebného odpadu, skladovanie odpadu, 
sprostredkovanie prepravy, kuriérske služby, do-
ručovanie tovaru; preprava nábytku; organizova-
nie ciest; okružných výletov, prenájom skladísk, 
prenájom dopravných prostriedkov, prenájom auto-
mobilov a dopravných prostriedkov, prenájom skla-
dovacích, kontajnerov, prenájom plavidiel, špe-
dičné služby, lobistické služby v doprave a skla-
dovaní; prenájom garáží, sprostredkovateľská čin-
nosť v tejto oblasti, poskytovanie uvedených slu-
žieb prostredníctvom, komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí  
a internetu. 
42 - Projektovanie stavieb projektová činnosť, 
projektovanie stavebných činností a technológií, 
architektonické poradenstvo, urbanistické pláno-
vanie, poradenstvo pri navrhovaní a zariaďovaní 
interiérov, návrhy interiérov, expertízy a prie-
skumy ako inžinierske práce, štúdie technických 
projektov, interiérová a exteriérová výzdoba, vy-
pracovanie stavebných výkresov, kontrola kvali-
ty, zememeračstvo, inštalácia počítačových sys-
témov na projektovanie a vizualizáciu v staveb-
níctve; odborné prehliadky a skúšky, plynových 
zariadení; poskytovanie uvedených služieb pro-
stredníctvom komunikačných médií, elektronic-
kej pošty, SMS správ, počítačových sietí a inter-
netu. 
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(540)  

  
 

(591) modrá, biela 
(731) MOPAX, spol. s r.o., Rovná 4242/5, 058 01 Pop-

rad, SK; 
 

 
(210) 783-2011 
(220) 6.5.2011 

9 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Časopisy (periodiká); publikácie. 

35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie; 
profesionálne obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo; personálne poradenstvo; zbieranie úda-
jov do počítačových databáz; zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach; poradenstvo pri 
vedení podnikov; prieskum trhu; prieskum verej-
nej mienky; reklama; online reklama na počítačo-
vej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlači-
vá, vzorky); štatistické informácie; psychologic-
ké testovanie s cieľom vybrať; spracovanie tex-
tov; vydávanie a aktualizovanie reklamných ma-
teriálov; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov 
medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským 
prostredím); poskytovanie obchodných alebo pod-
nikateľských informácií; obchodný alebo podni-
kateľský prieskum; obchodný manažment a pod-
nikové poradenstvo; organizačné a odborné za-
bezpečenie veľtrhu práce; organizovanie komerč-
ných alebo reklamných výstav a veľtrhov; orga-
nizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; 
odborné obchodné poradenstvo; poradenstvo v obchod-
nej činnosti; hospodárske alebo ekonomické pred-
povede; poradenské služby v oblasti obchodného 
alebo podnikateľského riadenia; rozhlasová re-
klama; rozširovanie reklamných alebo inzertných 
oznamov; vydávanie reklamných alebo náboro-
vých textov; vyhľadávanie informácií v počíta-
čových súboroch (pre zákazníkov); zasielanie re-
klamných materiálov zákazníkom. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); organizovanie a ve-
denie seminárov; vydávanie textov s výnimkou 
reklamných alebo náborových; organizovanie a ve-
denie kolokvií; organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie a vedenie kongresov; orga-
nizovanie a vedenie seminárov; organizovanie  
a vedenie sympózií; organizovanie súťaží; pomoc 
pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzde-
lávania); poskytovanie elektronických publikácií 
on-line (bez možnosti kopírovania); on-line vy-
dávanie kníh a časopisov v elektronickej forme. 

(540)  

  
 

(591) zelená, sivá 
(731) Profesia, spol. s r.o., Pribinova 25, 811 09 Brati-

slava, SK; 
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
 
 

(210) 784-2011 
(220) 6.5.2011 

9 (511) 9, 38, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér; počítačové programy (na-

hrané); počítačové programy (stiahnuté z tele-
komunikačnej siete). 
38 - Elektronická pošta; počítačová komunikácia; 
poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie 
používateľského prístupu do svetovej počítačovej 
siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov 
na telenákupy; služby poskytované elektronic-
kými tabuľami (telekomunikačné služby). 
42 - Aktualizovanie počítačových programov; posky-
tovanie internetových vyhľadávačov; návrh počí-
tačových systémov; obnovovanie počítačových 
databáz; počítačové programovanie; aktualizova-
nie počítačových programov; inštalácia počítačo-
vých programov; poradenstvo v oblasti počítačo-
vých programov; zhotovovanie kópií počítačo-
vých programov; návrh počítačových systémov; 
poradenské služby v oblasti počítačového hard-
véru; tvorba softvéru. 

(540)  

  
 

(731) Vestram Software s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 
Bratislava, SK; 

 
 
(210) 785-2011 
(220) 6.5.2011 

9 (511) 35, 36, 39, 41, 43 
(511) 35 - Dražby, organizovanie výstav na obchodné  

a reklamné účely, prenájom kancelárskych strojov 
a zariadenia, prenájom reklamných priestorov, 
reklama, public relations, reklamné agentúry. 
36 - Prenájom kancelárskych priestorov, prenájom 
nehnuteľností, realitné kancelárie, správa nehnu-
teľností, sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľ-
nosťami. 
39 - Prenájom garáží, prenájom miesta na parko-
vanie. 
41 - Organizovanie a vedenie koncertov, organi-
zovanie a vedenie konferencií, organizovanie  
a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie se-
minárov, organizovanie a vedenie sympózií, orga-
nizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, 
organizovanie plesov, organizovanie predstavení 
(manažérske služby), organizovanie športových 
súťaží, organizovanie súťaží (vedomostných alebo 
zábavných), plánovanie a organizovanie večier-
kov, prevádzkovanie kinosál, výroba divadelných 
alebo iných predstavení, školenie, predaj vstupe-
niek na zábavné predstavenia, umelecké módne 
agentúry, služby v oblasti estrády, divadelné pred-
stavenia, diskotéky (služby), akadémie (vzdelá-
vanie), koncertné siene, sály, nočné kluby. 
43 - Služby barov, hotelierske služby, kaviarne, 
prenájom prednáškových sál, reštaurácie (jedálne). 
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(540)  

  
 

(591) sivá, červená 
(731) SPOLOČENSKÝ PAVILÓN s.r.o., Trieda SNP 61, 

040 11 Košice, SK; 
 

 
(210) 787-2011 
(220) 9.5.2011 

9 (511) 6, 7, 11, 16, 35, 37, 42 
(511) 6 - Kovové potrubia, kovové rúry, prírodné ko-

vové potrubia, oceľové konštrukcie, kovové ná-
drže, kovové nádoby, fermentačné kovové ná-
doby, kovové krúžky, kovové objímky, kovové 
armatúry, kovové rámy, kovové laná, kovové veká, 
kovové poklopy, kovové priečky, kovové kontaj-
nery, kovové dosky, kovové vane, kovové nosní-
ky, kovové rebríky, kovové rošty, kovové doprav-
né palety, kovové komíny, kovové dymovody. 
7 - Stroje na spracovanie mäsa, strojové miešač-
ky, strojové masírovačky mäsa, strojový melič 
mäsa, rezacie stroje, miešacie stroje, drviace za-
riadenia, pivovarnícke zariadenia, strojové mly-
ny, elektrické mlynčeky, separačné zariadenia, 
strojové čerpadlá; dopravníky ako stroje, expanzné 
nádoby ako časti strojov, parné kondenzátory ako 
časti strojov, zdvíhacie zariadenia, odlievacie formy 
ako časti strojov, prevodové skrine s výnimkou pre-
vodoviek do pozemných vozidiel, mechanické vý-
sypky. 
11 - Elektrické udiarne, vyvíjače dymu, dymníky, 
vyvíjače pary, varné zariadenia, pivovarné zaria-
denia; výhrevné kotly, parné kotly s výnimkou 
kotlov ako časti strojov, vykurovacie zariadenia, 
zariadenia na úpravu vody, filtre ako časti zaria-
dení pre priemysel alebo domácnosť, tlakové zá-
sobníky vody, teplovzdušné zariadenia, dymníky, 
horáky, komínové rúry, medziprehrievače vzdu-
chu, rošty do pecí, ventilátory ako časti vetracích 
zariadení. 
16 - Firemné listiny, papierové propagačné mate-
riály, letáky, prospekty, tlačivá, tlačoviny publi-
kácie, brožúry, formuláre, katalógy, obežníky, no-
viny. 
35 - Maloobchodná činnosť s potravinárskymi 
strojmi, so strojmi na spracovanie mäsa, s pivo-
varníckymi strojmi a zariadeniami, s kotlami, s tla-
kovými nádobami s dopravnými prostriedkami  
a ich príslušenstvom; reklama, uverejňovanie re-
klamných textov, vydávanie a aktualizovanie re-
klamných materiálov. 
37 - Montáž, údržba a opravy potravinárskych stro-
jov, strojov na spracovanie mäsa, pivovarníckych 
zariadení pre potravinárske strojárstvo, potrub-
ných rozvodov, tlakových a netlakových zariade-
ní, ekologických zariadení, parných kotolní, ho-
rákov; chemické čistenie. 
42 - Výskum, vývoj a projektovanie strojárskych 
a potravinárskych zariadení. 
 
 
 

(540)  

  
 

(591) žltá, modrá 
(731) PSS SVIDNÍK, a.s., Sovietskych hrdinov 460/114, 

089 01 Svidník, SK; 
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 

 

 

(210) 788-2011 
(220) 9.5.2011 

9 (511) 6, 7, 11, 16, 35, 37, 42 
(511) 6 - Kovové potrubia, kovové rúry, prírodné ko-

vové potrubia, oceľové konštrukcie, kovové ná-
drže, kovové nádoby, fermentačné kovové nádoby, 
kovové krúžky, kovové objímky, kovové armatúry, 
kovové rámy, kovové laná, kovové veká, kovové 
poklopy, kovové priečky, kovové kontajnery, ko-
vové dosky, kovové vane, kovové nosníky, kovové 
rebríky, kovové rošty, kovové dopravné palety, 
kovové komíny, kovové dymovody. 
7 - Stroje na spracovanie mäsa, strojové miešačky, 
strojové masírovačky mäsa, strojový melič mäsa, 
rezacie stroje, miešacie stroje, drviace zariadenia, 
pivovarnícke zariadenia, strojové mlyny, elektrické 
mlynčeky, separačné zariadenia, strojové čerpad-
lá; dopravníky ako stroje, expanzné nádoby ako 
časti strojov, parné kondenzátory ako časti strojov, 
zdvíhacie zariadenia, odlievacie formy ako časti 
strojov, prevodové skrine s výnimkou prevodoviek 
do pozemných vozidiel, mechanické výsypky. 
11 - Elektrické udiarne, vyvíjače dymu, dymníky, 
vyvíjače pary, varné zariadenia, pivovarné zaria-
denia; výhrevné kotly, parné kotly s výnimkou 
kotlov ako časti strojov, vykurovacie zariadenia, 
zariadenia na úpravu vody, filtre ako časti zaria-
dení pre priemysel alebo domácnosť, tlakové zá-
sobníky vody, teplovzdušné zariadenia, dymníky, 
horáky, komínové rúry, medziprehrievače vzdu-
chu, rošty do pecí, ventilátory ako časti vetracích 
zariadení. 
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, 
letáky, prospekty, tlačivá, tlačoviny publikácie, 
brožúry, formuláre, katalógy, obežníky, noviny. 
35 - Maloobchodná činnosť s potravinárskymi stroj-
mi, so strojmi na spracovanie mäsa, s pivovar-
níckymi strojmi a zariadeniami, s kotlami, s tla-
kovými nádobami s dopravnými prostriedkami  
a ich príslušenstvom; reklama, uverejňovanie re-
klamných textov, vydávanie a aktualizovanie re-
klamných materiálov. 
37 - Montáž, údržba a opravy potravinárskych 
strojov, strojov na spracovanie mäsa, pivovarníc-
kych zariadení pre potravinárske strojárstvo, po-
trubných rozvodov, tlakových a netlakových za-
riadení, ekologických zariadení, parných kotolní, 
horákov; chemické čistenie. 
42 - Výskum, vývoj a projektovanie strojárskych 
a potravinárskych zariadení. 

(540)  

  
 

(591) žltá, modrá 
(731) PSS SVIDNÍK, a.s., Sovietskych hrdinov 460/114, 

089 01 Svidník, SK; 
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
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(210) 789-2011 
(220) 6.5.2011 

9 (511) 9, 14, 28, 41 
(511) 9 - Vreckové herné zariadenia a hry používané 

výlučne s televíznymi prijímačmi; online hry 
prostredníctvom internetu a mobilných telefonic-
kých sietí; softvér na počítačové hry; počítačové 
herné programy; elektronické herné konzoly; inter-
aktívne vzdelávacie hry; videohry; obrazovky; šet-
riče obrazovky, obrazové správy a logá pre elek-
trické a elektronické zariadenia, ako napríklad te-
lefóny; zvonenia pre mobilné telefóny; stiahnu-
teľné správy; kryty a vymeniteľné kryty na tele-
fóny a mobilné telefóny. 
14 - Odznaky; kazety; náramky; brošne; korzety; 
retiazky; manžetové gombíky; náušnice; náhr-
delníky; ozdoby; sochy a sošky z drahých kovov; 
nádoby; kuchynský riad; vrecká na kľúče a figu-
ríny; všetky spomenuté tovary zo vzácnych ko-
vov a ich zmesí alebo nimi pokované; hodiny  
a hodinky. 
28 - Hračkárske figúrky a postavy; akčné figúrky 
a príslušenstva k nim; hracie figúrky; figuríny; 
mäkké hračky a látkové bábiky a figúrky z texti-
lu, kožušiny a iných materiálov; miniatúry a mo-
dely; modelovacie súpravy; predmety, zariadenie 
a príslušenstvo používané pri výcviku a hraní 
futbalu, pokiaľ je zahrnuté v tejto triede; športo-
vé vaky; bežné hracie karty; kartové hry; firemné 
karty; tlačené stierateľné lósy; vreckové herné 
zariadenia a hry (iné než upravené na použitie  
s televíznymi prijímačmi). 
41 - Športový výkon a schopnosti súvisiace so 
športom; zábava a zabávačské služby; tanečné, 
hudobné a divadelné predstavenia; predvádzanie 
a výroba rozhlasových a televíznych programov; 
predvádzanie a výroba filmov, predstavení a zvu-
kových alebo obrazových záznamov; predvádza-
nie a výroba divadelnej, javiskovej a hudobnej 
zábavy; vydávanie kníh a textov; prenájom zvu-
kových a obrazových záznamov; prenájom vi-
deohier; usporiadanie a vedenie prednášok, kon-
ferencií, kongresov, seminárov, sympózií a kur-
zov; zabezpečenie a vedenie tréningových kur-
zov súvisiacich s futbalom; usporiadanie a vede-
nie prednášok, predvádzaní, výstav, prezentácií, 
seminárov a festivalov na vzdelávacie a trénin-
gové účely; usporiadanie a vedenie športových  
a tréningových podujatí; usporiadanie a vedenie 
technických inštruktážnych kurzov; kempingové 
služby so športovým programom; tréningové a vzde-
lávacie služby v oblasti športovej činnosti; vede-
nie inštruktážnych, vzdelávacích a tréningových 
kurzov, tried, seminárov a prezentácií; vzdeláva-
cie, vyučovacie a tréningové služby v podobe 
hudobných, televíznych a rozhlasových progra-
mov; živé a vopred nahrané predvádzacie ukážky 
na vzdelávacie, zábavné, vyučovacie a tréningo-
vé účely; odborné tréningové služby; poskytova-
nie vzdelávacích, inštruktážnych a tréningových 
kurzov súvisiacich so športom; športové zábavné, 
vzdelávacie, vyučovacie a tréningové služby; 
praktický tréning súvisiaci so športom; informač-
né, konzultačné a poradenské služby týkajúce sa 
uvedeného. 
 
 
 

(540) Robert Vittek Football Camp 
(731) Oui Production s.r.o., Nad Lomom 13, 811 02 

Bratislava, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 

 

(210) 790-2011 
(220) 6.5.2011 

9 (511) 9, 14, 28, 41 
(511) 9 - Vreckové herné zariadenia a hry používané 

výlučne s televíznymi prijímačmi; online hry 
prostredníctvom internetu a mobilných telefonic-
kých sietí; softvér na počítačové hry; počítačové 
herné programy; elektronické herné konzoly; inter-
aktívne vzdelávacie hry; videohry; obrazovky; šet-
riče obrazovky, obrazové správy a logá pre elek-
trické a elektronické zariadenia, ako napríklad te-
lefóny; zvonenia pre mobilné telefóny; stiahnu-
teľné správy; kryty a vymeniteľné kryty na tele-
fóny a mobilné telefóny. 
14 - Odznaky; kazety; náramky; brošne; korzety; 
retiazky; manžetové gombíky; náušnice; náhr-
delníky; ozdoby; sochy a sošky z drahých kovov; 
nádoby; kuchynský riad; vrecká na kľúče a figu-
ríny; všetky spomenuté tovary zo vzácnych kovov 
a ich zmesí alebo nimi pokované; hodiny a ho-
dinky. 
28 - Hračkárske figúrky a postavy; akčné figúrky 
a príslušenstva k nim; hracie figúrky; figuríny; 
mäkké hračky a látkové bábiky a figúrky z texti-
lu, kožušiny a iných materiálov; miniatúry a mo-
dely; modelovacie súpravy; predmety, zariadenie 
a príslušenstvo používané pri výcviku a hraní 
futbalu, pokiaľ je zahrnuté v tejto triede; športo-
vé vaky; bežné hracie karty; kartové hry; firemné 
karty; tlačené stierateľné lósy; vreckové herné 
zariadenia a hry (iné než upravené na použitie  
s televíznymi prijímačmi). 
41 - Športový výkon a schopnosti súvisiace so 
športom; zábava a zabávačské služby; tanečné, 
hudobné a divadelné predstavenia; predvádzanie 
a výroba rozhlasových a televíznych programov; 
predvádzanie a výroba filmov, predstavení a zvu-
kových alebo obrazových záznamov; predvádza-
nie a výroba divadelnej, javiskovej a hudobnej 
zábavy; vydávanie kníh a textov; prenájom zvu-
kových a obrazových záznamov; prenájom video-
hier; usporiadanie a vedenie prednášok, konferen-
cií, kongresov, seminárov, sympózií a kurzov; za-
bezpečenie a vedenie tréningových kurzov súvi-
siacich s futbalom; usporiadanie a vedenie pred-
nášok, predvádzaní, výstav, prezentácií, seminá-
rov a festivalov na vzdelávacie a tréningové úče-
ly; usporiadanie a vedenie športových a trénin-
gových podujatí; usporiadanie a vedenie technic-
kých inštruktážnych kurzov; kempingové služby 
so športovým programom; tréningové a vzdeláva-
cie služby v oblasti športovej činnosti; vedenie 
inštruktážnych, vzdelávacích a tréningových kur-
zov, tried, seminárov a prezentácií; vzdelávacie, 
vyučovacie a tréningové služby v podobe hudob-
ných, televíznych a rozhlasových programov; živé 
a vopred nahrané predvádzacie ukážky na vzde-
lávacie, zábavné, vyučovacie a tréningové účely; 
odborné tréningové služby; poskytovanie vzdelá-
vacích, inštruktážnych a tréningových kurzov sú- 
 
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   9 - 2011 - SK (zverejnené prihlášky OZ)  

 
157

visiacich so športom; športové zábavné, vzdelávacie, 
vyučovacie a tréningové služby; praktický tréning 
súvisiaci so športom; informačné, konzultačné  
a poradenské služby týkajúce sa uvedeného. 

(540) Futbalový kemp Róberta Vitteka 
(731) Oui Production s.r.o., Nad Lomom 13, 811 02 

Bratislava, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 796-2011 
(220) 9.5.2011 

9 (511) 16, 40, 42 
(511) 16 - Fotografie. 

40 - Tlač; ofsetová tlač; fototlač; rámovanie ume-
leckých diel - adjustovanie fotografií, rámovanie 
fotografií. 
42 - Grafické dizajnérstvo. 

(540) STELLA 
(731) Soos Ladislav, Borinka 69, 900 32 Borinka, SK; 

 
 
(210) 818-2011 
(220) 16.5.2011 

9 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Brožúry; brožované knihy; časopisy (perio-

diká); etikety s výnimkou textilných; formuláre; 
kalendáre; kancelárske potreby s výnimkou ná-
bytku; knihy; knižné záložky; komiksy; mapy; 
noviny; obaly (papiernický tovar); obrazy; plagáty; 
papiernický tovar; pohľadnice; vyučovacie pomôc-
ky s výnimkou prístrojov a zariadení. 
35 - Maloobchod a veľkoobchod s tovarmi v uve-
dených triedach; export - import s tovarmi v uve-
dených triedach; maloobchodné a veľkoobchod-
né služby s tovarmi v uvedených triedach pro-
stredníctvom internetu; marketing; reklama; pro-
pagácia; inzercia všetkými druhmi médií. 
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby); poskytovanie elektronických publikácií 
online (bez možnosti kopírovania); požičovne kníh 
(knižnice); výroba rozhlasových a televíznych prog-
ramov; zverejňovanie textov okrem reklamných; vy-
dávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklam-
ných alebo náborových; online vydávanie kníh a ča-
sopisov v elektronickej podobe; vzdelávanie; vý-
roba (tvorba) videofilmov. 

(540)  

  
 

(731) Havela Ondrej, Vinohradská 95, 941 06 Komja-
tice, SK; 

 
 
(210) 821-2011 
(220) 16.5.2011 

9 (511) 10, 11, 35 
(511) 10 - Lampy na lekárske účely; zdravotnícke za-

riadenia a zdravotnícka technika uvedená v tejto 
triede. 
11 - Lampy s výnimkou lámp na lekárske účely; 
baterky (svietidlá); difuzéry svetla; elektrické lam-
py; lampy na svietenie; objímky na svietidlá; UV  
 

lampy s výnimkou lámp na lekárske účely; zaria-
denia na dezinfikovanie; stroje a prístroje na čis-
tenie vzduchu; sterilizátory na vzduch; ionizátory 
vzduchu; stropné svetlá; svetelné gule, banky; 
svetelné rúry; svetelné reflektory; osvetľovacie 
prístroje a zariadenia. 
35 - Maloobchod a veľkoobchod s tovarmi v uve-
dených triedach; export-import s tovarmi v uve-
dených triedach; maloobchodné a veľkoobchod-
né služby s tovarmi v uvedených triedach pro-
stredníctvom internetu; marketing; reklama; pro-
pagácia; inzercia všetkými druhmi médií. 

(540) PROLUX PROMOS 
(731) PROMOS, s.r.o., Vrbovská cesta 102, 921 01 

Piešťany, SK; 
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK; 

 
 

(210) 822-2011 
(220) 16.5.2011 
(310) 1478/2011 
(320) 22.3.2011 
(330) AT 

9 (511) 35 
(511) 35 - Podpora predaja tovarov a služieb tretích osôb 

poskytovaním internetovej stránky obsahujúcej ku-
póny, zľavy, informácie o porovnaniach cien, re-
cenzie výrobkov, linky na internetové stránky tre-
tích osôb (maloobchod) a informácie o zľavách. 

(540)  

  
 

(591) biela, červená 
(731) FLH II Investment GmbH, Johannesgasse 20/5, 

1010 Viedeň, AT; 
(740) Frolkovič Ľuboš, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 823-2011 
(220) 16.5.2011 
(310) 1455/2011 
(320) 21.3.2011 
(330) AT 

9 (511) 35 
(511) 35 - Podpora predaja tovarov a služieb tretích osôb 

poskytovaním internetovej stránky obsahujúcej ku-
póny, zľavy, informácie o porovnaniach cien, re-
cenzie výrobkov, linky na internetové stránky 
tretích osôb (maloobchod) a informácie o zľavách. 

(540) DEAL LX 
(731) FLH II Investment GmbH, Johannesgasse 20/5, 

1010 Viedeň, AT; 
(740) Frolkovič Ľuboš, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 824-2011 
(220) 13.5.2011 

9 (511) 3, 5, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 35, 36, 39, 41, 43, 44 
(511) 3 - Kozmetické prípravky do kúpeľa, kúpeľové 

soli (s výnimkou solí na liečebné účely), éterické 
oleje, oleje na kozmetické účely, oleje na toaletné 
účely, prírodné termofory, pleťové vody na koz-
metické účely, čistiace mlieka na toaletné účely,  
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 voňavkárske výrobky, voňavky, voňavé zmesi, 
aromatické látky - esencie, aromatické látky a prí-
chute do zákuskov a do nápojov (esencie, esen-
ciálne oleje), mentolová esencia - éterický olej, 
badiánová esencia, éterické oleje z cédrového 
dreva, citrónové éterické oleje, mandľový olej, 
jasmínový olej, bergamotový olej, gaultierový 
olej, toaletné, kozmetické prípravky a potreby, 
kozmetické prípravky určené na starostlivosť o pleť, 
kozmetické krémy, čistiace mlieka na kozmetic-
ké, toaletné účely, toaletné vody, pleťové vody 
na kozmetické účely, pleťová voda po holení, 
skrášľovacie masky - kozmetické prípravky, man-
dľové mlieko na kozmetické účely a kozmetické 
opaľovacie prípravky, kozmetické taštičky, vata, 
vatové tyčinky, tampóny na kozmetické účely, 
kozmetické farby, farbivá na toaletné účely, 
mydlá, mydielka, mydlá proti poteniu tela, proti 
poteniu nôh, dezinfekčné, dezodoračné mydlá, me-
dicinálne mydlá, holiace prípravky, mydlá na ho-
lenie, kozmetické prípravky do kúpeľa, dezodo-
ranty na osobnú potrebu, prípravky proti poteniu, 
prípravky na čistenie zubov, ústne vody, nie na 
lekárske účely, spreje na osvieženie dychu, šam-
póny, vlasové vody, pomády na kozmetické úče-
ly, pomády, lak na vlasy, farbivá alebo tónovače 
na vlasy, prípravky na kučeravenie vlasov, prí-
pravky na líčenie, líčidlá, prípravky na odstraňo-
vanie líčidla, púder, práškový mejkap, rúže, lesky 
na pery, leštiaca červeň, kozmetické ceruzky, 
kozmetické prípravky na obočie, ceruzky na obočie, 
obočenky, kozmetické prípravky na mihalnice, 
špirála na riasy, maskara, umelé mihalnice, ošet-
rovacie prípravky na nechty, laky, na nechty, prí-
pravky na odstránenie lakov, umelé nechty, ozdob-
né kozmetické obtlačky, kozmetické prípravky na 
zoštíhlenie, depilačné prípravky, depilačný vosk, 
pemza, náhradné náplne do uvedených tovarov. 
5 - Liečivé čaje, odtučňovacie čaje na lekárske 
účely, medicinálne vína a čaje, bylinkové čaje na 
lekárske použitie, vitamínové, multivitamínové, 
multiminerálové prípravky, minerály, stopové prvky 
vo forme toboliek, tabliet, dražé a piluliek, prí-
pravky posilňujúce a dietetické na liečebné účely, 
liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne 
a veterinárne, vitamíny, chemické prípravky a sub-
stancie na farmaceutické prípravky humánne, vi-
tamíny, chemické prípravky a substancie na far-
maceutické účely, chemické prípravky na farma-
ceutické a lekárske účely, obväzy, plachty a tka-
niny na lekárske účely, soli na lekárske účely, 
farmaceutické prípravky, liečivé prípravky do kú-
peľa, terapeutické prípravky do kúpeľa, príprav-
ky do perličkových kúpeľov, liečivé kúpeľové 
soli, soli do minerálnych kúpeľov, liečivá na ľud-
skú potrebu, teplé zábaly, protireumatické náram-
ky, soli do minerálnych kúpeľov, soli minerál-
nych vôd, soli na lekárske účely, minerálne soli, 
bylinkové čaje na lekárske použitie, dietetické 
látky na lekárske účely, dietetické potraviny na 
lekárske účely, doplnky výživy na lekárske úče-
ly, prípravky do kúpeľa, prípravky do perličko-
vých kúpeľov, terapeutické prípravky do kúpeľa, 
liečivé čaje, vonné soli. 
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, bro-
žované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové oba-
ly z plastických materiálov (na balenie), časopi-
sy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, gra- 
 

fické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, le-
penka, katalógy, kávové filtre, papierové, knihy, 
lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové ale-
bo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne 
(papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske 
účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, 
obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický to-
var), obrazy, papiernický tovar, periodické a ne-
periodické publikácie, plagáty, predmety z kartó-
nu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, 
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepen-
ky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné mate-
riály, umelecké litografie, umelohmotné fólie na 
balenie, vrecia z papiera alebo plastických mate-
riálov, umelecké diela, darčekové a dekoratívne 
predmety z kartónu, z papiera alebo plastických 
materiálov. 
18 - Aktovky, kufríky, batohy, cestovné kufre a taš-
ky, lodné kufre, diplomatické kufríky, držiaky na 
kufre, chlebníky, plecniaky, kabelky, kabelkové 
rámy, kufríky s toaletnými potrebami, nákupné 
tašky, školské tašky, tašky na náradie, plážové 
tašky, poľovnícke tašky, poľovnícke torby, retiaz-
kové taštičky s výnimkou taštičiek z drahých ko-
vov, tašky na nosenie detí, vaky pre turistov, va-
ky pre horolezcov, kľúčenky (kožená galantéria), 
peňaženky, mešteky na peniaze, puzdrá na na-
vštívenky, puzdrá na mobily, puzdrá na doklady, 
koža zvierat, imitácia kože, jelenica s výnimkou 
jelenice na čistenie, semiš okrem semišu na čis-
tenie, mastené kože, kožušinové prikrývky, kožu-
šiny, krupóny, kožené nite a šnúrky, kožené pod-
bradníky, kožené náramenné pásy, dáždniky, oba-
ly na dáždniky, slnečníky, obaly na hudobné ná-
stroje, cestovné obaly na šaty, kožené remene  
a remienky, rúčky na kufre, rúčky na dáždniky, 
kožené alebo kožou potiahnuté škatule, kožené 
škatule na klobúky, vrecká z kože na balenie, vy-
chádzkové palice. 
20 - Spomienkové predmety z plastov a dreva, 
sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov, stolár-
ske umelecké výrobky, vývesné štíty z dreva ale-
bo plastických hmôt, drevené hrany a kostry na 
nábytok, dvierka na nábytok, hačiky na šaty s vý-
nimkou kovových, háčiky vešiakové s výnimkou 
kovových, krúžky na záclony, latková debna, la-
vice, pulty, lavičky (nábytok), lávky s výnimkou 
kovových, ležadlá (rozkladacie), nábytok, písacie 
stoly, podnosy s výnimkou kovových, podstavce 
na kvety, podstavce, kostry, stojany pre počítače, 
posteľové kolieska s výnimkou kovových, pos-
teľové vybavenie s výnimkou kovového, regály, 
rukoväte nástrojov s výnimkou kovových, stoja-
ny na kvety, stoličky, stolíky servírovacie, stoly, 
umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plas-
tov, umelecké stolárske výrobky, vysoké stoličky 
pre deti, postele, nočné stolíky, komody a police, 
skrine šatníkové a policové, botníky, kufrovníky, 
nábytkové kontajnery, barové skrinky, barové  
a recepčné pulty, reštauračný nábytok, hotelový 
nábytok, bytový nábytok, kancelársky nábytok, 
ležadlá a lavičky, taburetky, toaletné stolíky. 
24 - Posteľná a stolová bielizeň, kúpeľňové textílie 
s výnimkou oblečenia, poťahy na nábytok, oblieč-
ky na matrace, obliečky na podušky, obliečky na 
vankúše, obrusy s výnimkou papierových, ozdob-
né obliečky na vankúše, páperové pokrývky, pe-
riny, plachty, posteľné pokrývky a prikrývky,  
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prikrývky, textilné utierky na tvár, utierky, tex-
tilné obrúsky, textilné vreckovky. 
25 - Bielizeň, osobná bielizeň zabraňujúca poteniu, 
body - bielizeň, bundy, cyklistické oblečenie, če-
lenky, čiapky, dámske róby a šaty, gymnastické 
(telocvičné) dresy, gamaše, chrániče uší (proti chla-
du, ako pokrývka hlavy), kombinézy (oblečenie), 
kombinézy na vodné lyžovanie, kabáty, košele, 
krátke nohavice, krátke kabátiky, kravaty, kožu-
šiny (oblečenie), kostýmy, korzety, kovové časti 
na obuv a opasky, nohavice, nohavičky, oblečenie, 
oblečenie pre motoristov, oblečenie z kože, obuv, 
odevy, opasky, peleríny, pančuchy a pančuchové 
nohavice, plášte, plavky, pleteniny (oblečenie), 
pletiarsky tovar, podprsenky, podväzky, poloko-
šele, pokrývky hlavy, ponožky, potníky, pulóvre, 
pyžamá, rukavice, rukávniky, saká, sandále, spod-
ná bielizeň, spodky, sukne, svetre, šatky, šály, 
šiltovky, športová obuv, športové tričká a dresy, 
spodničky, tielka, tričká, topánky, vesty. 
28 - Autíčka, automobilové modely, bazény ako 
objekty pre hru a šport, biliardy, boby, topánky 
na korčuľovanie s pripevnenými korčuľami, za-
riadenie na bowling, boxerské rukavice, korčule, 
činky, stolové hry, športové náradie, divadelné 
masky, šarkany, golfové vybavenie, gymnastické 
zariadenia, telocvičné zariadenia, hokejky, hoj-
dačky, kolky, šachy, guľky na hranie, hračky, hry, 
hrkálky, stacionárne bicykle na cvičenie, kapsle 
do kapsľových pištolí, kolieskové korčule, kolo-
bežky, bábky, náradie na lukostreľbu, lyže, sur-
fovacie a vodné lyže, maňušky, lopty, ozdoby na 
vianočné stromčeky s výnimkou osvetľovacích 
telies a cukroviniek, hokejky, golfové palice, ly-
žiarske palice, bábiky, plutvy, puky, športové ru-
kavice bejzbalové, boxerské, golfové, hracie, ly-
žiarske, šermiarske, siete ako športové potreby, 
skejtbordy, spoločenské hry, stojany na vianočné 
stromčeky, vianočné stromčeky umelé, šachovni-
ce, šípky (hra), terče, hracie karty, konfety, špor-
tové potreby pre plavcov a iné vodné športy, po-
môcky na plávanie (ako hračky), športový a hrač-
kársky tovar zaradený v tejto triede, detské šú-
chačky a preliezky, vodné šúchačky a tobogány, 
detské ihriská, nafukovacie hrady a ihriská. 
35 - Administratívna správa hotelov, maloobchod-
né služby s odevmi a obuvou, galantérnym tova-
rom, textilom, nábytkom umeleckými dekoratív-
nymi a darčekovými tovarmi, poradenské služby 
v podnikovom manažmente pri predaji tovarov  
a služieb, poradenstvo a manažment pre podniky, 
dekorácia a aranžovanie výkladov, obchodný ma-
nažment, sprostredkovanie nákupu a predaja to-
varov, reklama, organizovanie výstav na reklamné 
a obchodné účely, rozširovanie reklamných ozna-
mov, predvádzanie tovaru, rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlači-
vá, 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, organizo-
vanie reklamných hier na propagáciu predaja, 
prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, prená-
jom reklamných priestorov, prenájom reklamných  
 

plôch, podpora predaja (pre tretie osoby), spra-
covanie textov, ponuka, sprostredkovanie a výber 
tovaru prostredníctvom katalógu, marketing, po-
moc pri podnikaní, podnikateľské informácie, 
overovanie obchodných transakcií, zabezpečova-
nie obchodných transakcií (pre tretie osoby), re-
klamná a inzertná činnosť prostredníctvom tele-
fónnej dátovej alebo informačnej siete, poskyto-
vanie informácií a iných informačných produktov 
reklamného charakteru, prenájom reklamných  
informačných a komunikačných miest, sprostred-
kovanie v obchodných vzťahoch, služby riadenia 
ľudských zdrojov, vzťahy s verejnosťou (prieskum 
vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spolo-
čenským prostredníctvom), zásielkové reklamné 
služby, zbieranie údajov do počítačových data-
báz, zoraďovanie údajov v počítačových databá-
zach, obchodné sprostredkovanie služieb uvede-
ných v triedach 35, 36, 39, 41 43 a 44. 
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie 
kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, realitné 
kancelárie, správa nehnuteľností, obstarávanie slu-
žieb spojených so správou nehnuteľností, spro-
stredkovanie finančných služieb, oceňovanie (po-
istenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančný lí-
zing, predaj na splátky, zmenárenské služby, úve-
rové financovanie predaja, vydávanie kreditných 
kariet, služby finančného manažmentu a účtovníc-
kych sústav a správa hotovosti, poistenie, oceňo-
vanie umeleckých diel, organizovanie dobročin-
ných zbierok. 
39 - Distribúcia tovaru na dobierku, sprostredko-
vanie prepravy, skladovanie, prenájom skladov, 
prenájom garáží, prenájom automobilov, balenie 
tovaru, dovoz, doprava, doručovanie tovaru, pre-
prava nábytku, prepravné služby, dočasné usklad-
nenie a dodávanie nábytku, zariadenia, interiéro-
vého dekoračného tovaru pre dom a rodinu a sú-
visiacich výrobkov, sprostredkovanie autobuso-
vej, lodnej, vzdušnej, námornej a železničnej do-
pravy, preprava turistov, informácie o doprave  
a preprave, rezervácia dopravy, rezervácie mies-
teniek, rezervácie zájazdov, sprevádzanie turistov, 
organizovanie výletov, organizovanie ciest, turis-
tické prehliadky, sprostredkovanie a poskytova-
nie cestovných služieb, sprostredkovanie prená-
jmu plavidiel, vozidiel a iných dopravných pro-
striedkov, služby poskytované výletnými loďami, 
poskytovanie pomoci pri doprave, turistické kan-
celárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich re-
zerváciu hotelového ubytovania, sprevádzanie tu-
ristov, služby cestovnej kancelárie obsiahnuté  
v tejto triede, balenie a doručovanie darčekových 
a umeleckých predmetov, distribúcia umeleckých 
predmetov, doručovacie služby, doručovanie to-
varu, informácie o balení a doručovaní darčekov 
a umeleckých predmetov, kuriérske služby, za-
bezpečovanie a sprostredkovanie balenia a doru-
čovanie tovaru. 
41 - Prevádzkovanie športových zariadení, pre-
vádzkovanie bazénov, služby na oddych a rekre-
áciu, telesné cvičenia, výcvik, služby v kempin-
goch so športovým programov, výchovno-zábavné 
klubové služby, kluby zdravia (telesné cvičenia), 
informácie o možnosti rekreácie, informácie o mož-
nostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach 
zábavy, obveselenie, prevádzkovanie kasín, pre- 
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vádzkovanie priestorov s hracími automatmi, kon-
certné siene, sály, organizovanie a vedenie kon-
ferencií, organizovanie a vedenie kongresov, me-
ranie časov na športových podujatiach, nočné klu-
by, organizovanie a vedenie seminárov, organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, 
organizovanie športových súťaží, organizovanie 
živých vystúpení, zábavné parky, požičiavanie po-
tápačského výstroja, požičiavanie športového vý-
stroja s výnimkou dopravných prostriedkov, služ-
by prázdninových táborov (zábava), praktický 
výcvik (ukážky), prekladateľské služby, prenájom 
audioprístrojov, prenájom štadiónov, prenájom 
tenisových kurtov, prenájom videokamier a vi-
deorekordérov, služby poskytované na štadiónoch 
a športových ihriskách patriace do triedy 41. 
43 - Barové služby, bufety (rýchle občerstvenie), 
hotelierske služby, jedálne a závodné jedálne, 
kaviarne, prevádzkovanie kempov, motelové služ-
by, penzióny, poskytovanie prechodného ubyto-
vania, prenájom prenosných stavieb, prenájom tu-
ristických stanov, reštaurácie (jedálne), samoobslužné 
reštaurácie, rezervácia hotelov, rezervácia penzió-
nov, rezervácia prechodného ubytovania, turis-
tické ubytovane, ubytovacie kancelárie (hotely, 
penzióny), prenájom prechodného ubytovania. 
44 - Fyzioterapia, fytoterapia, aromaterapia, aqu-
aterapia, kadernícke salóny, parné kúpele, verej-
né kúpele na hygienu, lekárske služby, manikúra, 
masáže, ošetrovateľské služby, salóny krásy, zo-
tavovne, poskytovanie doplnkových zdravotníc-
kych služieb; poskytovanie komplexnej kúpeľnej 
starostlivosti; prevádzkovanie zariadení slúžiacich 
na regeneráciu a rekondíciu v súvislosti s posky-
tovaním zdravotnej starostlivosti, masáže, sana-
tóriá, verejné kúpele, zdravotnícka starostlivosť, 
zotavovne. 

(540) MADRES 
(731) MADRES spol. s r. o., Skuteckého 30, 974 01 

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

 
 
(210) 829-2011 
(220) 17.5.2011 

9 (511) 30, 35, 39 
(511) 30 - Káva; kávové výťažky; náhradky kávy; ká-

vové príchute; instantná káva. 
35 - Reklama. 
39 - Balenie tovarov. 

(540) Záhorácka káva Maxin 
(731) BALIARNE MAXIN, spol. s r.o., Továrenská 804, 

908 01 Kúty, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 830-2011 
(220) 17.5.2011 

9 (511) 30 
(511) 30 - Majonézy. 
(540)  

  
 

(591) čierna, žltá, biela 
 

(731) BZ-SERVICE, s. r. o., Železničná 2615/28, 058 01 
Poprad, SK; 

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

 
(210) 851-2011 
(220) 16.5.2011 

9 (511) 3, 5, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35 
(511) 3 - Kozmetické výrobky a prípravky, masážne 

gély, gély na nelekárske použitie, voňavkárske 
výrobky vrátane éterických olejov, vody na vlasy 
a pleť, pracie a bieliace prípravky, čistiace prí-
pravky, detergenty, leštiace prípravky, mydlá, te-
kuté mydlá vrátane medicinálnych, aromatické 
látky do zákuskov (esencie), kozmetické príprav-
ky, sprchové gély, telové šampóny, toaletné prí-
pravky, toaletné vody, kolínske vody, pleťové 
vody po holení, parfuméria, éterické oleje, esen-
ciálne oleje, kozmetické potreby, kozmetické prí-
pravky do kúpeľa, kúpeľové soli, kozmetické 
prípravky na pokožku a vlasy, opaľovacie koz-
metické prípravky, líčidlá, pleťové mlieka a vody, 
epilačné a depilačné prípravky, šampóny a laky 
na vlasy, tužidlá na vlasy, balzamy na vlasy, de-
zodoranty na osobnú potrebu, kozmetické prí-
pravky pre zvieratá, masážne gély, amoniak na 
použitie ako čistiaci prostriedok, bieliace soli, de-
tergenty s výnimkou detergentov na použitie vo 
výrobnom procese a na lekárske účely, čistiace 
prostriedky pre domácnosť, prípravky na odmas-
tňovanie (pre domácnosť), odlakovače, odstraňo-
vače škvŕn, čistiace prípravky na okná a sklo, 
pracie prípravky, prípravky na čistenie povrchov, 
prípravky na čistenie zubov, prípravky na odstra-
ňovanie vodného kameňa, sóda na pranie, sóda 
na bielenie, škrob na pranie a bielizeň, tampóny, 
toaletné prípravky, vata na kozmetické účely, va-
tové tyčinky na kozmetické účely. 
5 - Farmaceutické prípravky, absorpčné tampóny, 
absorpčná vata, alkohol na liečebné účely, alka-
loidy na lekárske účely, analgetiká, anestetiká, 
antibakteriálne prípravky, chemické antikoncepč-
né prípravky, antipyretiká, antiseptiká, antiureti-
ká, liečivé bahno, bakteriálne prípravky na lekár-
ske a zverolekárske účely, balzamy na lekárske 
účely, aseptická vlna na lekárske účely, bikarbo-
nát sodný na farmaceutické účely, bielkovinová 
potrava na lekárske účely, bielkovinami obohate-
né mlieko na lekárske účely, biocídy, prostriedky 
proti bolestiam hlavy, tyčinky proti bradaviciam, 
bróm na farmaceutické účely, liečivé byliny, by-
linkové čaje na lekárske účely, liečivé čaje na le-
kárske účely, cigarety (netabakové) na lekárske 
účely, cukor na lekárske účely, cukrovinky s lie-
čivými prísadami, vonné soli, chemické činidlá 
na lekárske a zverolekárske účely, čapíky, čistia-
ce prípravky na kontaktné šošovky, prípravky na 
čistenie vzduchu, dezinfekčné prípravky, deodo-
ranty s výnimkou deodorantov na osobnú potre-
bu, diagnostické prípravky na lekárske účely, 
dietetické nápoje a potraviny upravené na liečeb-
né účely, minerálne doplnky potravín, digestíva 
na farmaceutické účely, drogy na liečebné účely, 
droždie na farmaceutické účely, prípravky na sta-
rostlivosť o ústnu dutinu, enzymatické prípravky 
na lekárske a zverolekárske účely, gáza na obvä-
zovanie, glukóza na lekárske účely, repelenty,  
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hormóny na lekárske účely, obklady a náplasti, 
lekárske prípravky na chudnutie, chemicko-farma-
ceutické prípravky, chinín na lekárske účely, jó-
dová tinktúra, gáfor na lekárske účely, obrúsky 
(hygienické), obväzy, obvínadlá, liečivé príprav-
ky do kúpeľov, prísady do krmív na lekárske 
účely, prostriedky na kurie oká, liečivá pre vete-
rinárnu medicínu, prenosné plné lekárničky, leu-
koplast, minerálne vody a soli na lekárske účely, 
mlieko pre dojčatá, nápoje dietetické upravené na 
lekárske účely, potrava pre dojčatá, kapsuly na 
farmaceutické účely, liečivé korene, terapeutické 
prípravky na kúpele, laktóza, lecitín na lekárske 
účely, liečivá na zuby, liečivá pre humánnu me-
dicínu, liečivá na zverolekárske účely, sladké 
drievko na farmaceutické účely, lieky tekuté, le-
pidlá na umelé chrupy; tekuté masti na farmaceu-
tické a lekárske účely; semená celé alebo mleté 
na lekárske účely, farmaceutické prípravky proti 
lupinám, masti na farmaceutické účely, sušené 
mlieko pre dojčatá, prípravky proti poteniu nôh, 
liečivá posilňujúce nervovú sústavu, vedľajšie 
produkty spracovania obilnín na lekárske účely, 
farmaceutické prípravky na starostlivosť o po-
kožku, pomády na lekárske účely, toniká na le-
kárske účely, prečisťujúce prípravky, preháňadlá, 
sedatíva, séra, sirupy na farmaceutické účely, ži-
vočíšne uhlie na farmaceutické účely prípravky 
na upokojenie, vakcíny, vata na lekárske účely, 
vitamínové, multivitamínové, multiminerálové prí-
pravky, minerály, stopové prvky vo forme tobo-
liek, tabliet, dražé a piluliek, prípravky posiľňu-
júce a dietetické na liečebné účely, výrobky 
zdravotnícke a hygienické, liečivá, drogy, infúz-
ne roztoky, medicinálne vína a čaje, diagnostické 
prípravky, výrobky z krvi, prípravky baktericídne 
a fungicídne patriace so tejto triedy, liečebná 
kozmetika, potrava na farmaceutické účely, oleje 
na lekárske účely, tabletky na farmaceutické úče-
ly, tekuté lieky, lieky vo forme nápojov, doplnky 
výživy na lekárske účely, farmaceutické a veteri-
nárne preparáty, sanitárne prípravky na zdravotné 
účely, liečivá, lieky, farmaceutické produkty na 
použitie pre ľudí, chemické prípravky a substan-
cie na farmaceutické účely, nie na dezinfekciu  
a kozmetiku, posilňujúce a dietetické prípravky 
na lekárske účely, lekárske infúzie, diagnostické 
prípravky na lekárske účely, krvné produkty, kul-
túry mikroorganizmov na lekárske účely, dietetic-
ké substancie upravené na lekárske použitie, po-
trava pre deti, náplasti, materiály na obväzovanie, 
medicinálne bylinky a rastliny, prípravky založe-
né na medicinálnych bylinkách a rastlinách, le-
kárske prípravky na dentálnu starostlivosť, lekár-
ske prípravky na leštenie zubov, lekárske príprav-
ky na bielenie zubov, lekárske prípravky na vy-
mývanie ústnej dutiny, lekárske bieliace prípravky. 
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, bro-
žované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové oba-
ly z plastických materiálov (na balenie), časopi-
sy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, gra-
fické zobrazenia, grafiky, kalendáre, kartón, lepen-
ka, katalógy, papierové darčeky, knihy, lepenko-
vé alebo papierové škatule, lepenkové alebo pa-
pierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papier-
nický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely 
a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky 
(papiernický tovar), obaly (papiernický tovar),  
 

obrazy, papiernický tovar, periodické a neperio-
dické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, 
prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, rekla-
mné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, rep-
rodukcie grafické, tlačené reklamné materiály, 
umelecké litografie, umelohmotné fólie na bale-
nie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov. 
29 - Bujóny, vývary, bujóny, prípravky na výva-
ry, držky, klobásy, salámy, párky, mäso, mäsové 
konzervy, mäsové výťažky, prípravky na výrobu 
polievok, zeleninové šťavy na varenie, šunka, 
údeniny, konzervované záhradné bylinky, zeleni-
nové šaláty, jedlá želatína, nakladaná zelenina, 
nakladané uhorky, konzervovaná, sušená a zavá-
raná zelenina a ovocie, konzervované potraviny, 
arašidy (spracované), bravčová masť, džemy, hrach 
(konzervovaný), zemiakové hranolčeky, sušené 
hrozienka, hydina (nie živá), jedlé oleje a tuky, 
jogurt, klobásy, salámy, párky, konzervy s rybami, 
konzervy s ovocím a zeleninou, kyslá kapusta, 
zemiakové lupienky, margarín, marmeláda, mas-
lo, mäsové konzervy, mlieko, mliečne výrobky, 
mrazené ovocie a zelenina, paštéty, rybie plátky, 
konzervované ryby, sardinky, prípravky na výro-
bu polievok. 
30 - Čokoláda, čokoládové a nečokoládové cuk-
rovinky, cukríky, jemné pečivo, vianočné kolek-
cie a iné cukrovinky na ozdobovanie vianočných 
stromčekov, pastilky (cukríky), bonbóny, karamel-
ky (cukríky), fondán, želé, komprimáty, mento-
lové cukríky, čokoládové a nečokoládové tyčinky 
a keksy, koláčiky, jemné pečivo, müsli, čokolá-
dové nápoje, perníky, medovníky, pralinky, pu-
ding, sladké drievka (cukrovinky), sušienky, tor-
ty, výrobky z kakaa, zákusky, koláče, zmrzlina, 
žuvačky, pekárske droždie, kvasnice, prášok do 
pečiva, cestá, cestá na koláče, cestoviny, droždie 
do cesta, chlieb, nekysnutý chlieb, chlieb všet-
kých druhov, pečivo (rožky), sucháre, jemné pe-
čivo, sušienky, oblátky, sucháre, keksy, biskvity, 
zákusky, koláče, sladké a slané žemle, koláče s pln-
kou, krekery (slané pečivo), cukrovinky, palacin-
ky, perníky, medovníky, piškóty, pirohy (cestovi-
ny), krupica, kukuričná múka, lepok, lístkové 
cesto, lupienky, vločky (obilninové), vločky (ku-
kuričné), makaróny, maslové, tukové cesto, po-
travinárska múka, výrobky z múky, müsli, prí-
pravky z obilnín, ovsená múka, ovsená potrava, 
potravinárska múka, pšeničná múka (vyrážková), 
chuťové prísady, príchute do potravín s výnim-
kou esencií a éterických olejov, príchute do kolá-
čov a zákuskov s výnimkou éterických olejov, 
lúpaný jačmeň, mletý jačmeň, múka z jačmeňa, 
výrobky z kukuričnej múky, sójová múka, po-
chutiny na báze obilnín, ryža a výrobky z ryže, 
výrobky expandované, extrudované, aromatické 
prípravky do potravín, nálevy (na ochutenie), ma-
rináda (chuťové prísady), extrakty, nie na lekár-
ske účely, chuťové prísady, korenie, koreniny, 
zmes korenín, konzervačná soľ, príchute do po-
travín s výnimkou esencií a éterických olejov, 
príchute (arómy), príchute do koláčov a zákuskov 
s výnimkou éterických olejov, soľ, cukor, ochute-
ná kuchynská soľ, majonéza, horčica, kečup, só-
jová omáčka, paradajková omáčka, ocot. 
31 - Čerstvé ovocie a zelenina, citrusové ovocie, 
cibuľa čerstvá, čerstvý hrach, arašidy, mandle, 
orechy, semená rastlín, sezam, šalát (hlávkový),  
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čerstvé šampiňóny, uhorky, zemiaky, prírodné kve-
ty, rezané kvety, sušené kvety na ozdobu, vence  
z prírodných kvetov, kvetinové cibule, klíčky 
semien na botanické účely, korok (surový), kôra 
(surovina), kríky, krovie, palmy, palmové listy, 
sušené rastliny ako dekorácia, rašelina (ako pod-
stielka), ružové kríky, sadenice, semená rastlín, 
stromy, trávniky (prírodné), vianočné stromčeky, 
záhradné bylinky (čerstvé). 
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťaž-
ky z ovocia, príchute na výrobu nápojov, sirupy 
na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápo-
je, ovocné šťavy; prášky na prípravu šumivých 
nápojov, pivo, pivné koktaily. 
33 - Alkoholické nápoje, brandy, džin, likéry, rum, 
víno, vodka, alkoholické koktaily, destilované 
nápoje, alkoholické extrakty, likéry a pálenky, 
liehoviny. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, najmä 
s tovarmi zatriedenými v triedach 3, 5, 16, 29, 
30, 31, 32 a 33, reklamná činnosť, maloobchodná 
činnosť s nealkoholickými nápojmi, potravinami 
a papiernickým tovarom; organizovanie audiovi-
zuálnych predstavení na komerčné a reklamné 
účely, organizovanie výstav na komerčné alebo 
reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc 
pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchod-
nej činnosti, poskytovanie obchodných alebo pod-
nikateľských informácií, predvádzanie (služby mo-
deliek) na reklamné účely a podporu predaja, roz-
širovanie reklamných oznamov, rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, prospek-
ty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydáva-
nie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvu-
kovo-obrazových záznamov a periodických a ne-
periodických publikácií, vydávanie a rozširova-
nie reklamných textov, vydávanie reklamných 
alebo náborových textov, obchodné alebo podni-
kateľské informácie, komerčné informačné kan-
celárie, prenájom kancelárskych strojov a zariade-
ní, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, obchod-
ný alebo podnikateľský prieskum, obchodný ma-
nažment a podnikové poradenstvo, prenájom pre-
dajných automatov, predvádzanie tovaru. 

(540)  

  
 

(591) červená, zelená, biela 
(731) 1. day s.r.o., Mlynárska 19, 040 01 Košice, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 
(210) 853-2011 
(220) 19.5.2011 

9 (511) 21, 41, 43 
(511) 21 - Dosky a puzdrá na jedálne lístky; držiaky na 

jedálne lístky; čajníky; nástroje na čistenie na ručný 
pohon; dávkovače mydla, papierových utierok  
a toaletného papiera; dózy na čaj; držiaky na 
sviečky a obrúsky; kávovary s výnimkou elek-
trických; kuchynský riad; stojany na vajíčka; ve-
dierka na ľad; kanvice neelektrické; koreničky; 
škatule na jedlo; vývesné štíty z porcelánu alebo 
skla; škatuľky na desiatu; krúžky na obrúsky; lo- 
 

 patky na torty a zákusky; misy polievkové, šalá-
tové a na zeleninu; misy a misky; mlynčeky na 
kávu ručné; nádoby na použitie v domácnosti 
alebo v kuchyni; otvárače na fľaše; špáradlá a sto-
jany na špáradlá; nádoby na chlieb a pečivo; pod-
nosy na použitie v domácnosti; poháre papierové 
alebo z plastických hmôt; poklopy na syr; dosky 
na krájanie kuchynské; papierové tácky; papiero-
vé taniere; termosky; utierky na čistenie; zátky; 
sklo a sklený tovar v rámci tejto triedy; porcelá-
nový a kameninový tovar, ozdoby a dekorácie, 
najmä suveníry a miniatúry; poháre; čaše; pohá-
riky; jedálenské, čajové a kávové servisy; tácky; 
taniere; tanieriky; džbány, džbánky; vázy, vázičky; 
fľaše; sklo ako surovina alebo ako polotovar s vý-
nimkou stavebného; upomienkové predmety a vý-
robky zo skla, porcelánu, kameniny a plastických 
hmôt pokiaľ nie sú zahrnuté v iných triedach; 
umelecké a spomienkové predmety v rámci tejto 
triedy. 
41 - Plánovanie a organizovanie večierkov; vý-
chova; vzdelávanie; zábava; športové a kultúrne 
aktivity; usporadovanie seminárov, kurzov a špor-
tových súťaží; organizovanie vzdelávacích, zá-
bavných, športových súťaží a súťaží krásy; uspo-
radovanie športových závodov; telesné cvičenie; 
prevádzkovanie a prenájom športových zariade-
ní, golfových ihrísk, štadiónov, tenisových dvor-
cov, plaveckých bazénov; gymnastický výcvik; 
požičiavanie športového výstroja s výnimkou do-
pravných prostriedkov; vzdelávacie a školiace 
činnosti v rámci tejto triedy; organizovanie festi-
valov; hudobná produkcia v rámci tejto triedy; 
služby na oddych a rekreáciu; informácie o mož-
nostiach rekreácie, rozptýlenia a zábavy; manaž-
ment turistických destinácií; organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; organizova-
nie živých predstavení a vystúpení; usporadova-
nie divadelných predstavení; prevádzkovanie ki-
nosál; koncertné siene, sály; prevádzkovanie mú-
zeí; knižnice (požičovne kníh); diskotéky (služ-
by); organizovanie a vedenie kolokvií, konferen-
cií, kongresov a sympózií; informácie o výchove 
a vzdelávaní; školenia; inštruktážny výcvik (ukáž-
ky); skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); 
diaľkové štúdium; korešpondenčné kurzy; inter-
nátne školy; detské jasle a škôlky; prázdninové 
tábory; náboženská výchova; pomoc a poraden-
stvo pri výbere povolania; vzdelávacia a školiaca 
činnosť v rámci tejto triedy; výstavná a galerijná 
činnosť v rámci tejto triedy; prevádzkovanie ka-
sín a herní; poskytovanie on-line hier (z počíta-
čovej siete); nočné kluby; prevádzkovanie karao-
ke; výchovno-zábavné klubové služby; kluby 
zdravia (telesné cvičenia); cirkusy; drezúra zvie-
rat; prevádzkovanie zoologických záhrad; poži-
čiavanie filmov; umelecké a módne agentúry; es-
trády; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; 
plánovanie a organizovanie večierkov a osláv; 
predpredaj vstupeniek; filmová tvorba; filmové 
štúdiá; dabing; digitálne spracovanie obrazu; na-
hrávacie štúdiá; výroba rozhlasových a televíz-
nych programov; spravodajské služby; obrazové 
spravodajstvo; fotografovanie; požičiavanie a pre-
nájom divadelných a iných dekorácií vrátane osvet-
lenia; prenájom rozhlasových a televíznych pri-
jímačov; požičiavanie prenosných videokamier; 
vydávanie kníh; elektronická edičná činnosť  
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v malom (DTP služby); poskytovanie on-line 
elektronických publikácií (bez možnosti kopíro-
vania); vydávanie elektronických kníh a časopi-
sov on-line; tlmočenie posunkovej reči; preklada-
teľské služby; organizovanie a usporadovanie 
pracovných porád. 
43 - Gastroservis - zásobovanie reštaurácií a pre-
vádzkarní potravinárskymi výrobkami a nápojmi; 
hromadné dodávanie hotových jedál a nápojov 
do reštaurácií a jedální; služby spojené s ubyto-
vaním, stravovaním a občerstvením; prevádzko-
vanie penziónov, hotelov, hostelov, motelov, po-
hostinstiev; reštaurácie; bary; snackbary; cafete-
rie; motoresty; hostince; kantíny; závodné jedál-
ne; menzy; rýchle občerstvenie; ketering; zabez-
pečenie stravovania pri spoločenských akciách  
a služby spojené s nákupom a obstarávaním po-
travín, nápojov a občerstvenia; pohostinstvá; prí-
prava jedál; spoločné stravovanie; podávanie je-
dál a nápojov; príprava jedál a nápojov na spot-
rebu, najmä steakov, zeleninových a ovocných 
šalátov a pízz, cestovín; poskytovanie a obstará-
vanie jedla a nápojov; služby zabezpečujúce stra-
vovanie; automaty na občerstvenie; zásobovanie 
v rámci tejto triedy (ketering); poskytovanie gas-
tronomických služieb; príprava jedál a výrobkov 
studenej kuchyne; usporadovanie hostín; pre-
vádzkovanie pizzerie, bufetu; samoobslužné reš-
taurácie; kaviarne; vinárne; poradenstvo v oblasti 
hotelierstva; poradenstvo v oblasti gastronómie; 
zabezpečovanie hotelových pobytov; prenájom 
apartmánov, sál, salónikov a iných nebytových 
priestorov v rámci tejto triedy; poradenstvo v od-
bore prevádzkovania hotelov a gastronomických 
prevádzok. 

(540)  

  
 

(591) zelená 
(731) Gastro Celnice s.r.o., U Družstev 1012/5, 140 00 

Praha, CZ; 
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK; 

 
 
(210) 854-2011 
(220) 19.5.2011 

9 (511) 21, 41, 43 
(511) 21 - Dosky a puzdrá na jedálne lístky; držiaky na 

jedálne lístky; čajníky; nástroje na čistenie na 
ručný pohon; dávkovače mydla, papierových utie-
rok a toaletného papiera; dózy na čaj; držiaky na 
sviečky a obrúsky; kávovary s výnimkou elek-
trických; kuchynský riad; stojany na vajíčka; ve-
dierka na ľad; kanvice neelektrické; koreničky; 
škatule na jedlo; vývesné štíty z porcelánu alebo 
skla; škatuľky na desiatu; krúžky na obrúsky; lo-
patky na torty a zákusky; misy polievkové, šalá-
tové a na zeleninu; misy a misky; mlynčeky na 
kávu ručné; nádoby na použitie v domácnosti 
alebo v kuchyni; otvárače na fľaše; špáradlá  
a stojany na špáradlá; nádoby na chlieb a pečivo; 
podnosy na použitie v domácnosti; poháre papie-
rové alebo z plastických hmôt; poklopy na syr; 
dosky na krájanie kuchynské; papierové tácky; 
papierové taniere; termosky; utierky na čistenie; 
zátky; sklo a sklený tovar v rámci tejto triedy;  
 

 

 porcelánový a kameninový tovar, ozdoby a deko-
rácie, najmä suveníry a miniatúry; poháre; čaše; 
poháriky; jedálenské, čajové a kávové servisy; 
tácky; taniere; tanieriky; džbány, džbánky; vázy, 
vázičky; fľaše; sklo ako surovina alebo ako polo-
tovar s výnimkou stavebného; upomienkové pred-
mety a výrobky zo skla, porcelánu, kameniny  
a plastických hmôt pokiaľ nie sú zahrnuté v iných 
triedach; umelecké a spomienkové predmety v rám-
ci tejto triedy. 
41 - Plánovanie a organizovanie večierkov; vý-
chova; vzdelávanie; zábava; športové a kultúrne 
aktivity; usporadúvanie seminárov, kurzov a špor-
tových súťaží; organizovanie vzdelávacích, zá-
bavných, športových súťaží a súťaží krásy; uspo-
radúvanie športových závodov; telesné cvičenie; 
prevádzkovanie a prenájom športových zariade-
ní, golfových ihrísk, štadiónov, tenisových dvor-
cov, plaveckých bazénov; gymnastický výcvik; 
požičiavanie športového výstroja s výnimkou do-
pravných prostriedkov; vzdelávacie a školiace čin-
nosti v rámci tejto triedy; organizovanie festivalov; 
hudobná produkcia v rámci tejto triedy; služby 
na oddych a rekreáciu; informácie o možnostiach 
rekreácie, rozptýlenia a zábavy; manažment turis-
tických destinácií; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; organizovanie živých pred-
stavení a vystúpení; usporadovanie divadelných 
predstavení; prevádzkovanie kinosál; koncertné 
siene, sály; prevádzkovanie múzeí; knižnice (po-
žičovne kníh); diskotéky (služby); organizovanie 
a vedenie kolokvií, konferencií, kongresov a sym-
pózií; informácie o výchove a vzdelávaní; škole-
nia; inštruktážny výcvik (ukážky); skúšanie, pre-
skúšavanie (pedagogická činnosť); diaľkové štú-
dium; korešpondenčné kurzy; internátne školy; 
detské jasle a škôlky; prázdninové tábory; nábo-
ženská výchova; pomoc a poradenstvo pri výbere 
povolania; vzdelávacia a školiaca činnosť v rámci 
tejto triedy; výstavná a galerijná činnosť v rámci 
tejto triedy; prevádzkovanie kasín a herní; posky-
tovanie on-line hier (z počítačovej siete); nočné 
kluby; prevádzkovanie karaoke; výchovno-zábav-
né klubové služby; kluby zdravia (telesné cviče-
nia); cirkusy; drezúra zvierat; prevádzkovanie zoo-
logických záhrad; požičiavanie filmov; umelecké 
a módne agentúry; estrády; organizovanie lotérií; 
organizovanie plesov; plánovanie a organizova-
nie večierkov a osláv; predpredaj vstupeniek; fil-
mová tvorba; filmové štúdiá; dabing; digitálne 
spracovanie obrazu; nahrávacie štúdiá; výroba roz-
hlasových a televíznych programov; spravodaj-
ské služby; obrazové spravodajstvo; fotografova-
nie; požičiavanie a prenájom divadelných a iných 
dekorácií vrátane osvetlenia; prenájom rozhlaso-
vých a televíznych prijímačov; požičiavanie pre-
nosných videokamier; vydávanie kníh; elektro-
nická edičná činnosť v malom (DTP služby); po-
skytovanie on-line elektronických publikácií (bez 
možnosti kopírovania); vydávanie elektronických 
kníh a časopisov on-line; tlmočenie posunkovej 
reči; prekladateľské služby; organizovanie a uspo-
radovanie pracovných porád. 
43 - Gastroservis - zásobovanie reštaurácií a pre-
vádzkarní potravinárskymi výrobkami a nápojmi; 
hromadné dodávanie hotových jedál a nápojov 
do reštaurácií a jedální; služby spojené s ubyto- 
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vaním, stravovaním a občerstvením; prevádzko-
vanie penziónov, hotelov, hostelov, motelov, po-
hostinstiev; reštaurácie; bary; snackbary; cafete-
rie; motoresty; hostince; kantíny; závodné jedál-
ne; menzy; rýchle občerstvenie; ketering; zabez-
pečenie stravovania pri spoločenských akciách  
a služby spojené s nákupom a obstarávaním po-
travín, nápojov a občerstvenia; pohostinstvá; prí-
prava jedál; spoločné stravovanie; podávanie je-
dál a nápojov; príprava jedál a nápojov na spot-
rebu, najmä steakov, zeleninových a ovocných 
šalátov a pízz, cestovín; poskytovanie a obstará-
vanie jedla a nápojov; služby zabezpečujúce stra-
vovanie; automaty na občerstvenie; zásobovanie 
v rámci tejto triedy (ketering); poskytovanie gas-
tronomických služieb; príprava jedál a výrobkov 
studenej kuchyne; usporadovanie hostín; prevádz-
kovanie pizzerie, bufetu; samoobslužné reštaurá-
cie; kaviarne; vinárne; poradenstvo v oblasti ho-
telierstva; poradenstvo v oblasti gastronómie; za-
bezpečovanie hotelových pobytov; prenájom apar-
tmánov, sál, salónikov a iných nebytových prie-
storov v rámci tejto triedy; poradenstvo v odbore 
prevádzkovania hotelov a gastronomických pre-
vádzok. 

(540)  

  
 

(591) zelená, čierna 
(731) Gastro Celnice s.r.o., U Družstev 1012/5, 140 00 

Praha, CZ; 
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK; 

 
 
(210) 855-2011 
(220) 19.5.2011 

9 (511) 35 
(511) 35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obcho-

du; veľkoobchodné a maloobchodné služby s lia-
tymi kolesami pre vozidlá; kancelárie zaoberajú-
ce sa dovozom a vývozom; maloobchodná a veľ-
koobchodná činnosť prostredníctvom internetu  
s liatymi kolesami pre vozidlá; reklama; propa-
gácia a inzercia všetkými druhmi médií; marke-
ting; publikácia inzertných tlačovín; prieskum trhu; 
poradenská, sprostredkovateľská a obstarávateľ-
ská činnosť v uvedených oblastiach. 

(540)  

  
 

(731) Auto Kelly a. s., U Tvrze 65, 100 00 Praha, CZ; 
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK; 

 
 
(210) 856-2011 
(220) 19.5.2011 

9 (511) 38, 42 
(511) 38 - Telekomunikačné služby. 

42 - Služby vedecké a technologické včítane vý-
skumu v oblasti vedy a priemyslu. 
 
 
 
 

(540)  

  
 

(591) stredne modrá, červená, tmavomodrá 
(731) Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Chlu-

meckého 2, 820 12 Bratislava, SK; 
 

 

(210) 857-2011 
(220) 19.5.2011 

9 (511) 38, 42 
(511) 38 - Telekomunikačné služby. 

42 - Služby vedecké a technologické včítane vý-
skumu v oblasti vedy a priemyslu. 

(540)  

  
 

(591) stredne modrá, červená, čierna 
(731) Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Chlu-

meckého 2, 820 12 Bratislava, SK; 
 

 

(210) 858-2011 
(220) 19.5.2011 

9 (511) 3, 35, 44 
(511) 3 - Mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, 

kozmetika, vlasové vody. 
35 - Reklama, obchodný manažment, obchodná sprá-
va, kancelárske práce; prezentácia tovarov a slu-
žieb v hypermarketoch, supermarketoch, malo-
obchodných outletoch, oddeleniach obchodných 
domov a v online obchodoch; dojednávanie kon-
traktov pre tretie strany na predaj tovarov a vy-
užívanie služieb, prostredníctvom internetu a on-
line obchodov; dojednávanie kontraktov na kúpu 
a predaj tovarov a využívanie služieb, všetko obsiah-
nuté v triede 35; vystavovanie a predvádzanie to-
varov; zbieranie, zostavovanie, analýza, výber, pri-
raďovanie a distribuovanie dát a informácií týka-
júcich sa kozmetiky a kozmetických služieb na 
internete, všetko obsiahnuté v triede 35. 
44 - Služby kaderníckych salónov a salónov krásy; 
odborné poradenstvo v oblasti krásy, odborné po-
radenstvo v oblasti výživy, prevádzkovanie sáun, 
solárií a masážnych štúdií; zdravotná starostli-
vosť a starostlivosť o krásu; manikúra; poskyto-
vanie informácií týkajúcich sa kozmetiky a koz-
metických služieb na internete. 

(540) NIVEA VÝNIMOČNÁ 
 STAROSTLIVOSŤ PRE 
 CELÝ ŽIVOT 
(731) BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, 20253 Ham-

burg, DE; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 

 

(210) 859-2011 
(220) 19.5.2011 

9 (511) 34 
(511) 34 - Cigarety; tabak; cigary; cigaretové filtre; ta-

batierky na cigarety; popolníky; zápalky; zapa-
ľovače pre fajčiarov; cigaretový papier; fajky. 
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(540)  

  
 
(731) HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD., 

NO. 118, HONGTA AVENUE, HONGTA DIST-
RICT, YUXI, YUNNAN, CN; 

(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
 

 
(210) 878-2011 
(220) 23.5.2011 

9 (511) 35, 41 
(511) 35 - Sprostredkovanie práce; personálne pora-

denstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; public 
relations; prieskum trhu; poradenské služby v oblas-
ti obchodného alebo podnikateľského riadenia. 
41 - Vzdelávanie; pomoc pri výbere povolania (po-
radenstvo v oblasti vzdelávania); organizovanie  
a vedenie seminárov. 

(540)  

  
 

(591) tmavozelená 
(731) JENEWEIN GROUP, s. r. o., Štefanovičova 12, 

811 04 Bratislava, SK; 
 

 
(210) 879-2011 
(220) 23.5.2011 

9 (511) 35, 41 
(511) 35 - Sprostredkovanie práce; personálne poraden-

stvo; poradenstvo pri vedení podnikov; public re-
lations; prieskum trhu; poradenské služby v oblasti 
obchodného alebo podnikateľského riadenia. 
41 - Vzdelávanie; pomoc pri výbere povolania (po-
radenstvo v oblasti vzdelávania); organizovanie  
a vedenie seminárov. 

(540)  

  
 

(591) tmavozelená 
(731) JENEWEIN GROUP, s. r. o., Štefanovičova 12, 

811 04 Bratislava, SK; 
 

 
(210) 891-2011 
(220) 24.5.2011 

9 (511) 5, 30 
(511) 5 - Farmaceutické výrobky. 

30 - Čaj, pekárske a cukrárske výrobky. 

(540) Kate-benifuki 
(731) Čajovňa dobrých ľudí, spol. s r. o., Pri synagóge 3, 

949 01 Nitra, SK; 
 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 893-2011 
(220) 20.5.2011 

9 (511) 1, 6, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 
(511) 1 - Lepidlá a spojivá používané v priemysle; sta-

vebné lepidlá; cementové lepidlá; lepidlá na tape-
ty; lepidlá a spojivá na obkladačky; chemické lát-
ky na prevzdušnenie betónu; konzervačné príprav-
ky a výrobky na konzervovanie betónu s výnim-
kou farieb a olejov; spojivá do betónu; chemiká-
lie na zošľachťovanie betónových zmesí; chemi-
kálie pre priemysel, poľnohospodárstvo, záhrad-
níctvo, lesníctvo. 
6 - Oceľové stavebné konštrukcie; obyčajné kovy 
a ich zliatiny; stavebný materiál z kovu; kovové 
stavebné obklady; kovové podpery; kovové sta-
vebné dielce; kovové palety; kovová dlažba; pre-
nosné stavby z kovu; kovové lešenia; kovové 
vonkajšie rolety a žalúzie; kovové príchytky; klin-
ce; kovový spojovací materiál; drobný železiar-
sky tovar; kovové brány, dvere, dverové zárubne, 
okná, okenice; písmena a číslovky z obyčajných 
kovov nie ako tlačové znaky; kovové stavebné 
dielce; obalové nádoby z kovu; kovové palety; drôt, 
drôtené pletivo; kovové opisné a identifikačné 
tabuľky a štítky; kovové držadlá, rukoväte, kľuč-
ky, kovové dverové obloženie, kľúče, klopadlá; 
kovové rozperky; stavebné kovanie; pánty; záve-
sy; kovanie na nábytok a okná; kovové lešenia; 
kovové lišty, laty; polotovary z obyčajných ko-
vov, predovšetkým kovové profily, tyče, rúrky; 
kovové potrubia; kovové rošty; kovové sieťky 
proti hmyzu; kovové rámy na okná; kovové rámy 
na siete a sieťky; kovové kolieska na nábytok; 
kovové neelektrické zámky; domové zvončeky 
nie elektrické; figuríny z obyčajných kovov; 
umelecké diela z obyčajných kovov; kovové ška-
tule, skrinky, nádoby, kontajnery; káble a drôty  
z obyčajných kovov s výnimkou elektrických; fi-
guríny z obyčajných kovov; umelecké diela z oby-
čajných kovov; nespracované a čiastočne spraco-
vané obyčajné kovy a jednoduché výrobky z tých-
to kovov. 
19 - Nekovový stavebný materiál; betón; betóno-
vé zmesi; prefabrikáty z betónu; nekovové von-
kajšie plášte budov; suché stavebné zmesi na vý-
robu alebo prípravu omietok alebo podlahových 
vrstiev a poterov; obkladový materiál na budovy 
s výnimkou kovového; nekovové konštrukcie; 
nekovové konštrukčné materiály; nekovové nos-
níky; nekovové lešenia; asfalt; bitúmen; asfaltové 
alebo bitúmenové potery; obaľované živičné zme-
si na stavebné účely; nekovové povlaky; nekovo-
vé pokryvy na strechy; nekovové stavebné vý-
robky; nekovové stavebné prefabrikáty; baraky; 
búdy; nekovové konštrukcie bazénov; betónové 
podpery, stĺpy; nekovové základné konštrukcie 
pre budovy; cement; cementové platne; cementové 
potery a povlaky; suché stavebné zmesi na výro-
bu alebo prípravu omietok, lepidiel, stierok alebo 
podlahových vrstiev a poterov; nekovové debne-
nie; nekovová dlažba; nekovové dlaždice, obkla-
dačky; parketové a drevené dlážky; dosky; laty; 
stavebné drevo; hranoly; drevo ako polotovar; 
strešné krokvy; nekovové rúry a drenážne rúry  
a ich klapky a ventily; figuríny, sochy, sošky  
z kameňa, betónu alebo mramoru; nekovové  
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sieťky proti hmyzu; kameň; kamenárske výrob-
ky; kameniny pre stavebníctvo; nekovové komí-
nové nadstavce, plášte, rúry, dymovody; staveb-
ná malta; nekovový obkladový materiál na budo-
vy; nekovové obklady stien, priečok, prekladov; 
sadra; nekovové odkvapové rúry, rímsy; okenné 
sklo s výnimkou skla na okná automobilov; ne-
kovové okná, okenice, dvere, zárubne; vitrážové 
okná; omietky ako stavebný materiál; vonkajšie 
rolety nekovové a netextilné; nekovové schodi-
ská; prenosné nekovové stavby; nekovové sta-
vebné krytiny; štrk; drvené kamenivo; vápno; teh-
ly; nekovové stavebné tvárnice; murovacia mal-
ta; murovacie nekovové tvárnice; nekovové vo-
dovodné potrubia; nekovové odbočky, prípojky 
potrubia; nekovové vystužovacie materiály pre 
stavebníctvo; nekovové vonkajšie plášte budov. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so 
stavebným materiálom, s chemikáliami pre prie-
mysel a stavebníctvo, s vodárenskými a kanali-
začnými výrobkami a zariadeniami, s mechanic-
kými časťami stavebných technológií pre inži-
niersku a priemyselnú výstavbu, s omietkami, 
stavebnými prefabrikátmi, náterovými hmotami, 
izolačnými hmotami, zatepľovacími systémami, 
železiarskym tovarom, zámočníckymi výrobka-
mi, so stavebnými strojmi, stavebnými zariade-
niami; zhromažďovanie rôzneho tovaru (okrem 
dopravy), najmä uvedeného tovaru pre tretie 
osoby umožňujúce spotrebiteľom, aby si prezreli 
a zakúpili tovar, a to prostredníctvom maloob-
chodných predajní, veľkoobchodných predajní, 
prostredníctvom katalógového predaja alebo elek-
tronickými prostriedkami, prostredníctvom we-
bových stránok alebo prostredníctvom telenáku-
pu alebo prostredníctvom iných komunikačných 
médií; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vý-
vozom; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchod-
né alebo podnikateľské informácie; organizova-
nie komerčných alebo reklamných výstav a veľ-
trhov; reklamné činnosti; prenájom reklamných 
materiálov a priestorov; prenájom kancelárskych 
strojov a zariadení; vedenie kartoték v počítači; 
účtovníctvo; zbieranie a zoraďovanie údajov v po-
čítačových databázach; analýzy nákladov; on-line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; orga-
nizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; 
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených  
v triedach 35, 37, 39 a 42; poskytovanie informá-
cií o uvedených službách prostredníctvom komu-
nikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí alebo internetu. 
36 - Realitné kancelárie; sprostredkovanie kúpy, 
predaja a prenájmu nehnuteľnosti; prenájom obchod-
ných priestorov; prenájom nehnuteľností; správ-
covstvo, správa nehnuteľností; služby realitných 
kancelárií spojené so správou nehnuteľností; fi-
nančné služby vrátane faktoringu a forfajtingu; 
finančné analýzy; finančné informácie; poistenie; 
poradenstvo v oblasti poistenia; poskytovanie in-
formácií o uvedených službách prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí alebo internetu. 
37 - Výstavba a rekonštrukcia inžinierskych sietí; 
stavebníctvo; stavebné činnosti; výstavba a bu-
dovanie závodov a tovární; budovanie inžinierskych 
stavieb, priemyselných stavieb, pozemných sta-
vieb, ekologických stavieb, občianskych stavieb,  
 

dopravných stavieb; výstavba a budovanie ply-
novodov a produktovodov; výstavba kanalizač-
ných a vodovodných sietí; budovanie retenčných 
nádrží, vodojemov a čerpacích staníc; výstavba 
čistiarní odpadových vôd, úpravní vôd a zosilňo-
vacích staníc pitnej a úžitkovej vody; rekonštruk-
cie a intenzifikácie čistiarní odpadových vôd; vý-
stavba a rekonštrukcia úpravní vôd a vodojemov; 
výstavba priemyselných hál z ocele alebo žele-
zobetónu; výstavba bytových, polyfunkčných ob-
jektov, administratívnych budov a rodinných do-
mov; tepelné izolovanie stavieb; čistenie interiérov 
a exteriérov budov; izolovanie proti vlhkosti; izo-
lovanie stavieb; tepelné izolovanie stavieb a bu-
dov; banské dobývanie; obkladanie a dláždenie; 
interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; 
štukovanie; sadrovanie; tapetovanie; kladenie pod-
láh; omietanie; omietanie stavebných povrchov; 
natieranie a penetrovanie stavebných povrchov; 
nanášanie podlahových poterov; vodoinštalačné 
služby; vŕtanie studní; montáž a opravy výťahov; 
montovanie lešení; murárstvo; pokrývačské prá-
ce; demolácia budov; vŕtanie a búranie betónu; 
dozor nad stavbami; kontrola stavebných činnos-
tí; služby stavbyvedúceho; asfaltovanie; montáž-
ne služby, opravy a údržba; montáž, údržba a op-
ravy strojov, prístrojov a zariadení, predovšet-
kým vykurovacích, vodovodných, vodárenských, 
ventilačných, klimatizačných, protipožiarnych, 
zabezpečovacích, osvetľovacích systémov a za-
riadení, plynových zariadení; montáž interiérov  
a interiérových prvkov; klampiarstvo a inštalatér-
stvo; čistenie kotlov; prenájom stavebných stro-
jov a zariadení; prenájom miešadiel a dopravní-
kov na stavebné zmesi, omietky a malty; prená-
jom čistiacich strojov; montáž a opravy meracej 
a regulačnej techniky; elektroinštalačné služby; 
služby autoservisov a pneuservisov; opravy mo-
torových vozidiel; stavebné informácie o údržbe 
a opravách; odborné poradenstvo v stavebníctve; 
zatepľovanie podláh a strešných plášťov; odbor-
né poradenstvo v oblasti inštalácie a montáže  
interiérových prvkov; poradenská činnosť a ná-
vrhy riešení na výstavbu nových inžinierskych, 
kanalizačných a vodovodných sietí, retenčných 
nádrží, vodojemov, úpravní vody a čerpacích sta-
níc; poradenská činnosť a návrhy riešení na re-
konštrukciu jestvujúcich sietí; poskytovanie infor-
mácií o uvedených službách prostredníctvom ko-
munikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí alebo internetu. 
39 - Preprava stavebných materiálov a zariadení; 
prenájom autodomiešavačov betónových zmesí; 
doprava, preprava všetkých druhov; sprostredko-
vanie všetkých druhov dopravy; špedičné služby; 
informácie o doprave; prenájom dopravných pro-
striedkov; prenájom nákladných vozňov; posky-
tovanie pomoci pri doprave; prenájom skladísk  
a skladovacích kontajnerov; prenájom garáží; pre-
nájom miesta na parkovanie; prenájom skladísk; 
prepravné služby; poskytovanie informácií o uve-
dených službách prostredníctvom komunikač-
ných médií, elektronickej pošty, SMS správ, po-
čítačových sietí alebo internetu. 
40 - Spracovanie a recyklácia stavebného odpa-
du; kovoobrábanie; úprava kovových a staveb-
ných materiálov; spracovanie a úprava materiá-
lov; stolárstvo ako úprava drevených materiálov;  
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likvidácia odpadu; brúsenie betónu; pokovovanie; 
prenájom generátorov; triedenie odpadu a recyk-
lovateľného materiálu; zváranie; poskytovanie infor-
mácií o uvedených službách prostredníctvom ko-
munikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí alebo internetu. 
41- Organizovanie školení; vyučovanie; vzdelá-
vanie; skúšanie; preskúšavanie; výcvik predovšet-
kým v oblasti stavebníctva, kovoobrábania, zá-
močníctva, zvárania, inštalatérstva; zváračská ško-
la; organizovanie kurzov, výcvikov; vydávanie 
časopisov, novín a iných periodických publikácií 
s výnimkou vydávania reklamných a náborových 
textov; on-line vydávanie kníh a časopisov v elek-
tronickej forme; organizovanie a vedenie kongre-
sov, konferencií, seminárov; poskytovanie infor-
mácií o uvedených službách prostredníctvom ko-
munikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí alebo internetu. 
42 - Projektovanie stavieb; technická príprava 
projektovej dokumentácie; projektová činnosť; 
projektovanie stavebných činností a technológií; 
architektonické poradenstvo; urbanistické pláno-
vanie; geologické expertízy; geologický prieskum; 
geodézia; priemyselné analýzy; poradenstvo pri 
navrhovaní a zariaďovaní interiérov; expertízy  
a prieskumy ako inžinierske práce; štúdie tech-
nických projektov; interiérová a exteriérová vý-
zdoba; vypracovanie stavebných výkresov; kon-
trola kvality; zememeračstvo; inštalácia počíta-
čových systémov na projektovanie a vizualizáciu 
v stavebníctve; projektová činnosť v investičnej 
výstavbe; projektovanie elektrických zariadení  
a rozvodov; stavebný vývoj; strojársky vývoj; vý-
voj stavebných technológií; vývoj stavebných prv-
kov a prefabrikátov; vývoj stavebných a strojo-
vých konštrukcií; materiálové skúšky; kalibrácia; 
fyzikálne mechanické skúšky stavebných hmôt  
a stavebných konštrukcií; defektoskopia; technic-
ký prieskum; revízie a skúšky prevádzkových 
kotlov a tlakových nádob; revízie a skúšky vy-
hradených plynových zariadení a tlakových ná-
dob na plyny; revízie a skúšky elektrických za-
riadení a bleskozvodov; revízie a skúšky tlako-
vých nádob; revízie a skúšky rozvodných plyno-
vých zariadení; revízie a skúšky zdvíhacích za-
riadení; revízie a skúšky tlakových nádob; ze-
memeračstvo; inštalácia počítačových systémov; 
hosťovanie na počítačových webstránkach; po-
skytovanie informácií o uvedených službách pro-
stredníctvom komunikačných médií, elektronickej 
pošty, SMS správ, počítačových sietí alebo internetu. 

(540) ISK 
(731) Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 

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

 
 
(210) 894-2011 
(220) 20.5.2011 

9 (511) 6, 16, 20, 35, 37 
(511) 6 - Kovové rebríky, schody a schodíky, pre-

dovšetkým rebríky, schody a schodíky z hliníka  
a z hliníkových zliatin; kovové časti; príslušen-
stvo a doplnky na rebríky; kovové stupne rebrí-
kov a schodíkov; kovové lešenia a ich časti, prí-
slušenstvo a doplnky; kovové lešenárske rúrky;  
 

 kovové priečky a nosníky lešení; kovové sušiaky 
na bielizeň; obyčajné kovy surové alebo ako po-
lotovary, predovšetkým hliník a jeho zliatiny; po-
lotovary; profily; tyče; plechy z hliníka a z hliní-
kovej zliatiny; hliníková fólia; hliníkový drôt; 
zliatiny obyčajných kovov; kovové stavebné ma-
teriály; káble a drôty neelektrické; kovové reťa-
ze; kovové čapy; kovové potreby a výrobky zá-
močnícke a klampiarske; kovové brány; kovové 
konštrukcie; kovové okenice, okná; kovové pán-
ty, závesy, rukoväti, kľučky; kľúče; kovové koše; 
kotevné dosky; stavebné kovanie; kovanie na 
dvere, okná a nábytok; stavebné kovové dielce; 
kovové debnenie; kovové škatule, skrinky; kovo-
vé konzoly, podpery pre stavebníctvo; kovové 
nádoby; kovové zámky s výnimkou elektrických; 
kovové palety; kovové závory, klince, nity, skrut-
ky, matice; kovové inzertné a reklamné stĺpy; 
svorky, spojky a príchytky na káble a rúrky; ko-
vové stĺpy, stožiare; kovové žalúzie; kovové vrch-
náky na nádoby; kovové krúžky; kovové nosní-
ky; kovové objímky; kovové tabule; písmená  
a číslice z obyčajných kovov (nie ako tlačové 
znaky); kovové rúrky; potrubia a fitingy; kovové 
poznávacie značky; kovové popisné a identifi-
kačné tabuľky a štítky; kovové zábradlia; priečky 
kovových zábradlí; priečky kovových rebríkov; 
kovové rúčky a rukoväte na náradie; kovové 
spony; svorníky; rošty; kovové tesnenia; západ-
ky; kovové zarážky dverí; kovové značky s vý-
nimkou svetelných a mechanických; drobný že-
leziarsky tovar; kovové časti, súčasti a príslušen-
stvo uvedených tovarov patriace do tr. 6. 
16 - Lepiace štítky; tlačoviny; tlačivá; formuláre; 
katalógy; manuály; databázy na papierových no-
sičoch; servisné príručky; firemné listiny; perio-
dická a neperiodická tlač a publikácie; zborníky; 
knihy; brožúry; časopisy; periodiká; noviny; pro-
spekty; papierové propagačné materiály; papie-
rové obaly; kartónové škatule; pečiatky; grafické 
reprodukcie; kancelárske potreby s výnimkou 
nábytku, predovšetkým kancelárske potreby po-
užité ako reklamné alebo darčekové predmety; 
darčekové predmety z papiera, kartónu a lepenky 
patriace do tejto triedy; papier, kartón, lepenka  
a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahr-
nuté v iných triedach; knihárske výrobky; foto-
grafie; papiernický tovar a písacie potreby; lepid-
lá na papier a na použitie v domácnosti; písacie 
stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; 
vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; 
obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie 
sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské písmo; 
tlačené reklamné a úžitkové manuály; papierové 
vlajky; pútače z papiera alebo z lepenky. 
20 - Nekovové lávky; nekovové rebríky, predo-
všetkým drevené alebo plastové rebríky; laminá-
tové rebríky; vešiaky na šaty a bielizeň; nekovo-
vé sušiaky (vešiaky) na bielizeň; regály; roletové 
valce; nekovové rúčky a rukoväte nástrojov; se-
dadlá; nekovové schodíky; stolárske výrobky; vy-
stavovacie stojany; schodiskové zábradlie; plas-
tové záklopky; nekovové zátky; stojany na pílenie; 
plastikové káblové alebo rúrkové spojky, svorky, 
príchytky; nekovové prepravné palety; nekovové 
podnosy; podstavce; záhradný nábytok. 
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35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť  
s rebríkmi, schodíkmi, schodmi, lešeniami, mos-
tíkmi a plošinami vrátane príslušenstva; maloob-
chodná a veľkoobchodná činnosť s kovovými, 
hliníkovými profilmi; zhromažďovanie rozličných 
výrobkov, predovšetkým rebríkov, schodíkov, 
schodov, mostíkov, plošín a lešení pre tretie oso-
by (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazní-
kom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne pre-
hliadať a nakupovať, a to prostredníctvom malo-
obchodných predajní, veľkoobchodných predaj-
ní, prostredníctvom katalógového predaja alebo 
elektronickými prostriedkami, prostredníctvom we-
bových stránok alebo prostredníctvom telenáku-
pu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; 
reklama; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
alebo náborových materiálov; prenájom reklamných 
priestorov a plôch; pomoc pri riadení obchodnej 
činnosti; marketingové služby; prieskum trhu; orga-
nizovanie komerčných alebo reklamných výstav  
a veľtrhov; podpora predaja pre tretie osoby; pred-
vádzanie tovaru; poskytovanie informácií o uve-
dených službách prostredníctvom komunikač-
ných médií, elektronickej pošty, SMS správ, po-
čítačových sietí a internetu; obchodné sprostred-
kovanie služieb v triedach 35 a 37. 
37 - Montovanie lešení; dozor nad stavbami; sta-
vebníctvo (stavebná činnosť); opravy; prenájom 
stavebných strojov a zariadení, stavebného nára-
dia a príslušenstva predovšetkým rebríkov, leše-
ní, mostíkov a plošín; opravy rebríkov, plošín, le-
šení; povrchové čistenie exteriérov budov; izolo-
vanie stavieb; tepelné izolovanie stavieb; pokrý-
vačské práce na strechách budov; utesňovanie 
stavieb; inštalácia a opravy výťahov; čistenie 
okien; čistenie komínov. 

(540)  

  
 

(591) čierna, sivá, žltá, biela 
(731) ALVE SLOVAKIA, s. r. o., Vsetínska cesta 731, 

020 01 Púchov, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 
(210) 898-2011 
(220) 24.5.2011 

9 (511) 37, 42, 44 
(511) 37 - Dozor nad stavbami; informácie o opravách; 

stavebné informácie; prenájom stavebných stro-
jov a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); 
stavebný dozor. 
42 - Architektonické poradenstvo; architektúra 
(architektonické služby); expertízy (inžinierske prá-
ce); grafické dizajnérstvo; interiérová výzdoba; 
poradenstvo v oblasti úspory energie; prieskumy 
(inžinierske práce); projektovanie stavieb; štúdie 
technických projektov; vypracovanie stavebných 
výkresov; projektová činnosť; urbanistické plá-
novanie. 
44 - Navrhovanie úprav krajiny; služby záhradných 
architektov. 
 
 
 
 

(540)  

  
 

(731) ONCE s. r. o., Námestie Andreja Hlinku 3/816, 
010 01 Žilina, SK; 

(740) Advokátska kancelária JUDr. Zuzana Čížová, s.r.o., 
Bánovce nad Bebravou, SK; 

 
 
(210) 905-2011 
(220) 25.5.2011 

9 (511) 29, 30, 35, 39, 43 
(511) 29 - Pokrmy a jedlá rýchleho občerstvenia pripra-

vené prevažne z tovarov obsiahnutých v triede 29, 
najmä zo zeleniny alebo ovocia, z mäsa, rýb, hy-
diny, vajec, údenín. 
30 - Pokrmy a jedlá rýchleho občerstvenia pri-
pravené prevažne z tovarov obsiahnutých v triede 
30, najmä z cestovín, ciest, obilnín, ryže, múčnych 
potravín; omáčky do šalátov; cukrárske výrobky; 
pekárenské výrobky, najmä chlieb, pečivo, send-
viče, obložené a plnené pečivo, sendviče, oblo-
žené chlebíčky; výrobky z múky. 
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obcho-
du; propagácia; reklama; inzercia prostredníctvom 
všetkých druhov médií; rozširovanie vzoriek; mar-
keting; obchodný manažment; maloobchodná čin-
nosť v oblasti rýchleho občerstvenia, nápojov a pot-
ravinárskych výrobkov; podpora predaja pre tre-
tie strany; pomoc pri riadení maloobchodnej a veľ-
koobchodnej činnosti; poradenstvo a pomoc pri 
riadení obchodných aktivít; odborné obchodné 
poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské infor-
mácie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
zásobovacie služby; poradenstvo a sprostredko-
vanie v oblasti uvedených služieb. 
39 - Balenie a skladovanie tovaru; preprava tova-
ru; distribúcia tovaru; prenájom dopravných pro-
striedkov. 
43 - Príprava hotových pokrmov podávaných cez 
ulicu; príprava hotových pokrmov; bufety; zaria-
denia rýchleho občerstvenia; lahôdkarská výroba; 
príprava, predaj a dodávka jedál na objednávku; 
keteringové služby; poskytovanie prechodného 
ubytovania; prevádzkovanie hotelového ubytova-
nia; penzióny; reštaurácie; bufety; rýchle občer-
stvenie; kaviarne; jedálne. 

(540)  

  
 
(591) červená, čierna, oranžová, okrová, biela 
(731) PAPA´S, s.r.o., Likavka 645, 034 95 Likavka, SK; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
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(210) 949-2011 
(220) 1.6.2011 

9 (511) 9, 11, 42 
(511) 9 - Zariadenia na výrobu elektriny, najmä palivové 

články; fyzikálne, elektrické a elektronické me-
racie, kontrolné a regulačné prístroje zahrnuté do 
triedy 9, najmä pre zariadenia so spaľovaním ole-
ja alebo zariadenia poháňané plynom určené na 
vykurovanie, varenie, chladenie, sušenie, ventilá-
ciu, dodávku vody, pre ohrievače vody, najmä pre 
prietokové ohrievače vody, zásobníkové ohrieva-
če vody, kombinované centrálne vykurovanie 
alebo ohrievače úžitkovej vody, bojlery, horáky  
a zariadenia na akumuláciu tepla; zariadenia a prí-
stroje na vedenie, spínanie, premenu, akumuláciu, 
reguláciu alebo riadenie elektrickej energie, meni-
če, súčasti na výrobu kombinovaných tepelných 
a motorom poháňaných zariadení, najmä palivo-
vých článkov. 
11 - Zariadenie na osvetlenie, kúrenie, výrobu pa-
ry, varenie, chladenie, sušenie, ventiláciu a do-
dávku vody; ohrievače vody; solárne zariadenia 
(ohrievacie zariadenia), bojlery a horáky, zariade-
nia a inštalácie na výrobu elektrickej energie, 
najmä kombinované a motorové stanice, súčasti 
na výrobu kombinovaných staníc tepelných a po-
háňaných motorom, najmä tepelných čerpadiel, 
zariadení s vykurovacími palivovými článkami. 
42 - Inžinierske služby, najmä vývoj, plánovanie, 
konštrukcia a monitorovanie výroby a montáže, 
technické konzultácie v oblasti tepelných techno-
logických zariadení. 

(540)  

  
 

(591) červená, čierna, biela 
(731) Vaillant GmbH, Berghauser Str. 40, 42859 Rem-

scheid, DE; 
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 

 
 
(210) 956-2011 
(220) 27.5.2011 

9 (511) 9, 14, 21, 28, 34, 35, 37, 41 
(511) 9 - Počítače; počítač - zápisník - notebook; rádio-

telefónne zariadenia; prenosný telefón; mikrofón 
a slúchadlá k mobilným telefónom; náhradné 
dielce, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, 
puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do 
tejto triedy. 
14 - Ozdoby; šperky; klenoty; brošne ako šperky; 
šperkovnice; kazety na šperky; náhradné dielce, 
časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá  
a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy. 
21 - Kuchynský a jedálenský riad; porcelánový 
alebo hlinený riad; jedálenské súpravy; čajové sú-
pravy; čajníky; kávové súpravy; náhradné diely, 
časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá  
a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy. 
28 - Spoločenské hry; šachové hry; šachovnice; 
hracie karty; prostriedky na úpravu golfovej plo-
chy, vybavenie na golf; golfové palice; golfové 
rukavice; golfové vaky s kolieskami alebo bez 
koliesok; náhradné diely, časti a súčasti na uve-
dené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené 
tovary patriace do tejto triedy. 
 

34 - Krátke cigary; kazety, puzdrá, škatule na ci-
garety; tabatierky na cigarety; odrezávače na ci-
garové špičky, kutery; kazety, puzdrá, škatule na 
cigary; škatuľka na cigary udržujúca vlhkosť; faj-
ky; čističe na fajky; stojany na fajky; zápalky; zá-
palkové škatuľky; zapaľovače pre fajčiarov; ná-
hradné dielce, časti a súčasti na uvedené tovary; 
obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary patria-
ce do tejto triedy. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchod-
né sprostredkovanie služieb uvedených v trie-
dach 37 a 41; maloobchodná činnosť, maloob-
chodné služby (s tovarmi ako sú ručné nástroje  
a ručné náradia, hrable na golf; prístroje a nástro-
je fotografické, kinematografické, optické; prí-
stroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku 
alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, zázna-
mové disky, počítacie stroje, zariadenia na spra-
covanie údajov a počítače; drahé kovy a ich zlia-
tiny, výrobky z drahých kovov alebo výrobky 
pokovované drahými kovmi; šperky, drahokamy; 
hodinárske výrobky a iné chronometre; vozidlá; 
zariadenia na pohyb po zemi, golfové vozíky; usne, 
koženky a výrobky z týchto materiálov; kufre  
a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádz-
kové palice; domáce a kuchynské potreby a ná-
doby; výrobky zo skla, porcelánu a kameniny; 
odevy, obuv a pokrývky hlavy; hry a hračky; te-
locvičné a športové potreby; športové potreby na 
golf; tabak; potreby pre fajčiarov; zápalky); pub-
lic relations; reklama; reklamné agentúry; on-line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; roz-
hlasová reklama; televízna reklama; organizovanie 
výstav na obchodné účely; predvádzanie tovaru; 
poradenské, konzultačné a informačné služby tý-
kajúce sa uvedených služieb; obchodné spro-
stredkovanie uvedených služieb. 
37 - Inštalácia, servis, záručný servis, opravy, údrž-
ba a čistenie tovarov uvedených v triedach 9, 14, 
21, 28 a 34 tohto zoznamu; poradenské, konzul-
tačné a informačné služby týkajúce sa uvedených 
služieb. 
41 - Poskytovanie služieb golfových ihrísk. 

(540)  

  
 

(731) Stránka družstvo, družstvo, Márie Medveckej 14/1208, 
013 01 Teplička nad Váhom, SK; 

(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina - Strážov, SK; 
 

 
(210) 961-2011 
(220) 2.6.2011 

9 (511) 41 
(511) 41 - Informácie o možnostiach rekreácie; infor-

mácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o mož-
nostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelá-
vaní; organizovanie a vedenie koncertov; organi-
zovanie a vedenie konferencií; organizovanie  
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie se-
minárov; organizovanie a vedenie sympózií; orga-
nizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; organizovanie predstavení (manažérske služ- 
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 by); organizovanie športových súťaží; organizo-
vanie vedomostných alebo zábavných súťaží; orga-
nizovanie živých vystúpení; divadelné predsta-
venia; informácie o možnostiach rekreácie; služ-
by na oddych a rekreáciu; meranie času na špor-
tových podujatiach; služby športovísk. 

(540)  

  
 

(731) Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 
mieru 1, 042 66 Košice, SK; 

 
 
(210) 962-2011 
(220) 2.6.2011 

9 (511) 41 
(511) 41 - Informácie o možnostiach rekreácie; informá-

cie o možnostiach rozptýlenia; informácie o mož-
nostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelá-
vaní; organizovanie a vedenie koncertov; organi-
zovanie a vedenie konferencií; organizovanie a ve-
denie kongresov; organizovanie a vedenie semi-
nárov; organizovanie a vedenie sympózií; orga-
nizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; organizovanie predstavení (manažérske služ-
by); organizovanie športových súťaží; organizo-
vanie vedomostných alebo zábavných súťaží; orga-
nizovanie živých vystúpení; divadelné predsta-
venia; informácie o možnostiach rekreácie; služ-
by na oddych a rekreáciu; meranie času na špor-
tových podujatiach; služby športovísk. 

(540)  

  
 

(731) Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 
mieru 1, 042 66 Košice, SK; 

 
 
(210) 964-2011 
(220) 2.6.2011 

9 (511) 36, 37, 41, 42 
(511) 36 - Služby v oblasti nehnuteľností - predaj, pre-

nájom a sprostredkovanie kúpy, predaja a prená-
jmu nehnuteľností; oceňovanie a odhady nehnu-
teľností. 
37 - Stavebníctvo; výstavba a rekonštrukcia inži-
nierskych sietí; výstavba a budovanie závodov  
a tovární; výstavba inžinierskych stavieb, prie-
myselných stavieb, pozemných stavieb, ekologic-
kých stavieb, dopravných stavieb, polyfunkčných 
objektov, administratívnych budov, rodinných do-
mov a bytov; prípravné práce pre stavby; pomoc-
né a špeciálne služby v oblasti stavebníctva; opra-
várske, montážne a inštalačné služby; stavebný 
dozor; stavebné informácie; klampiarstvo a inšta-
latérstvo; murárstvo; montáž, inštalácia a opravy 
vykurovacích a klimatizačných zariadení; montáž  
 
 

kuchynských zariadení; montovanie lešení; pre-
nájom stavebných strojov, mechanizmov, zaria-
dení a náradia; servisné služby a oprava strojov, 
zariadení a mechanizmov, ich častí a príslušenstva; 
kladenie cestných povrchov; tesárstvo; utesňova-
nie stavieb; výstavba a budovanie plynovodov  
a produktovodov; výstavba kanalizačných a vo-
dovodných sietí; budovanie retenčných nádrží, 
vodojemov a čerpacích staníc; výstavba čistiarní, 
odpadových vôd, úpravní vôd a zosilňovacích 
staníc pitnej a úžitkovej vody; rekonštrukcie a inten-
zifikácie čistiarní odpadových vôd; výstavba a re-
konštrukcia úpravní vôd a vodojemov; výstavba 
priemyselných hál z ocele alebo železobetónu; 
tepelné izolovanie stavieb; čistenie interiérov a ex-
teriérov budov; izolovanie proti vlhkosti; izolo-
vanie stavieb; tepelné izolovanie stavieb a budov; 
banské dobývanie; obkladanie a dláždenie; inte-
riérové a exteriérové maľovanie a natieranie; štu-
kovanie; sadrovanie; tapetovanie; kladenie podláh; 
omietanie; omietanie stavebných povrchov; na-
tieranie a penetrovanie stavebných povrchov; na-
nášanie podlahových poterov; vodoinštalačné služ-
by; vŕtanie studní; montáž a opravy výťahov; mon-
tovanie lešení; murárstvo; pokrývačské práce; de-
molácia budov; vŕtanie a búranie betónu; dozor 
nad stavbami; kontrola stavebných činností; služ-
by stavbyvedúceho; asfaltovanie; montážne služ-
by, opravy a údržba; montáž, údržba a opravy 
strojov, prístrojov a zariadení, predovšetkým vy-
kurovacích, vodovodných, vodárenských, venti-
lačných, klimatizačných, protipožiarnych, zabez-
pečovacích, osvetľovacích systémov a zariadení, 
plynových zariadení; montáž interiérov a inte-
riérových prvkov; čistenie kotlov; prenájom mie-
šadiel a dopravníkov na stavebné zmesi, omietky 
a malty; prenájom čistiacich strojov; montáž  
a opravy meracej a regulačnej techniky; elektro-
inštalačné služby; stavebné informácie o údržbe  
a opravách; odborné poradenstvo v stavebníctve; 
zatepľovanie podláh a strešných plášťov; odbor-
né poradenstvo v oblasti inštalácie a montáže  
interiérových prvkov; poradenská činnosť a ná-
vrhy riešení na výstavbu nových inžinierskych, 
kanalizačných a vodovodných sietí, retenčných 
nádrží, vodojemov, úpravní vody a čerpacích sta-
níc; poradenská činnosť a návrhy riešení na re-
konštrukciu jestvujúcich sietí; poskytovanie infor-
mácií o uvedených službách prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty; SMS 
správ, počítačových sietí alebo internetu. 
41 - Tlmočnícke a prekladateľské služby. 
42 - Projektovanie stavieb, stavebných činností a tech-
nológií; technická príprava projektovej dokumen-
tácie; projektová činnosť; architektonické pora-
denstvo; urbanistické plánovanie; geologické ex-
pertízy; geologický prieskum; geodézia; priemy-
selné analýzy; poradenstvo pri navrhovaní a za-
riaďovaní interiérov; expertízy a prieskumy ako 
inžinierske práce; štúdie technických projektov; 
interiérová a exteriérová výzdoba; vypracovanie 
stavebných výkresov; kontrola kvality; zememe-
račstvo; inštalácia počítačových systémov na pro-
jektovanie a vizualizáciu v stavebníctve; projek-
tová činnosť v investičnej výstavbe; projektova-
nie elektrických zariadení a rozvodov. 
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(540)  

  
 

(591) čierna, zelená 
(731) D7, s.r.o., Oravská 1, 821 09 Bratislava, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 965-2011 
(220) 2.6.2011 

9 (511) 36, 37, 42 
(511) 36 - Služby v oblasti nehnuteľností - predaj, pre-

nájom a sprostredkovanie kúpy, predaja a prená-
jmu nehnuteľností; oceňovanie a odhady nehnu-
teľností. 
37 - Stavebníctvo; výstavba a rekonštrukcia inži-
nierskych sietí; výstavba a budovanie závodov  
a tovární; výstavba inžinierskych stavieb, prie-
myselných stavieb, pozemných stavieb, ekologic-
kých stavieb, dopravných stavieb, polyfunkčných 
objektov, administratívnych budov, rodinných 
domov a bytov; prípravné práce pre stavby; po-
mocné a špeciálne služby v oblasti stavebníctva; 
opravárske, montážne a inštalačné služby; sta-
vebný dozor; stavebné informácie; klampiarstvo 
a inštalatérstvo; murárstvo; montáž, inštalácia  
a opravy vykurovacích a klimatizačných zariade-
ní; montáž kuchynských zariadení; montovanie 
lešení; prenájom stavebných strojov, mechaniz-
mov, zariadení a náradia; servisné služby a opra-
va strojov, zariadení a mechanizmov, ich častí  
a príslušenstva; kladenie cestných povrchov; te-
sárstvo; utesňovanie stavieb; výstavba a budova-
nie plynovodov a produktovodov; výstavba kana-
lizačných a vodovodných sietí; budovanie re-
tenčných nádrží, vodojemov a čerpacích staníc; 
výstavba čistiarní, odpadových vôd, úpravní vôd 
a zosilňovacích staníc pitnej a úžitkovej vody; 
rekonštrukcie a intenzifikácie čistiarní odpado-
vých vôd; výstavba a rekonštrukcia úpravovní 
vôd a vodojemov; výstavba priemyselných hál  
z ocele alebo železobetónu; tepelné izolovanie 
stavieb; čistenie interiérov a exteriérov budov; 
izolovanie proti vlhkosti; izolovanie stavieb; te-
pelné izolovanie stavieb a budov; banské dobý-
vanie; obkladanie a dláždenie; interiérové a exte-
riérové maľovanie a natieranie; štukovanie; sad-
rovanie; tapetovanie; kladenie podláh; omietanie; 
omietanie stavebných povrchov; natieranie a pe-
netrovanie stavebných povrchov; nanášanie po-
dlahových poterov; vodoinštalačné služby; vŕtanie 
studní; montáž a opravy výťahov; montovanie le-
šení; murárstvo; pokrývačské práce; demolácia 
budov; vŕtanie a búranie betónu; dozor nad stav-
bami; kontrola stavebných činností; služby stav-
byvedúceho; asfaltovanie; montážne služby, opra-
vy a údržba; montáž, údržba a opravy strojov, prí-
strojov a zariadení, predovšetkým vykurovacích, 
vodovodných, vodárenských, ventilačných, klima-
tizačných, protipožiarnych, zabezpečovacích, osvet-
ľovacích systémov a zariadení, plynových zaria-
dení; montáž interiérov a interiérových prvkov; 
čistenie kotlov; prenájom miešadiel a dopravní-
kov na stavebné zmesi, omietky a malty; prená- 
 

jom čistiacich strojov; montáž a opravy meracej 
a regulačnej techniky; elektroinštalačné služby; 
stavebné informácie o údržbe a opravách; odbor-
né poradenstvo v stavebníctve; zatepľovanie pod-
láh a strešných plášťov; odborné poradenstvo  
v oblasti inštalácie a montáže interiérových prv-
kov; poradenská činnosť a návrhy riešení na vý-
stavbu nových inžinierskych, kanalizačných a vo-
dovodných sietí, retenčných nádrží, vodojemov, 
úpravní vody a čerpacích staníc; poradenská čin-
nosť a návrhy riešení na rekonštrukciu jestvujú-
cich sietí; poskytovanie informácií o uvedených 
službách prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty; SMS správ, počítačových sietí 
alebo internetu. 
42 - Projektovanie stavieb, stavebných činností  
a technológií; technická príprava projektovej do-
kumentácie; projektová činnosť; architektonické 
poradenstvo; urbanistické plánovanie; geologické 
expertízy; geologický prieskum; geodézia; prie-
myselné analýzy; poradenstvo pri navrhovaní  
a zariaďovaní interiérov; expertízy a prieskumy 
ako inžinierske práce; štúdie technických projek-
tov; interiérová a exteriérová výzdoba; vypraco-
vanie stavebných výkresov; kontrola kvality; ze-
memeračstvo; inštalácia počítačových systémov 
na projektovanie a vizualizáciu v stavebníctve; 
projektová činnosť v investičnej výstavbe; pro-
jektovanie elektrických zariadení a rozvodov. 

(540)  

  
 

(591) čierna, zelená 
(731) D7 BAU GmbH, Feldgasse 3, 2412 Wolfsthal, AT; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 969-2011 
(220) 31.5.2011 

9 (511) 9, 16, 35, 39, 41, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér; všetky druhy počítačového 

softvéru, osobitne softvér na tvorbu testov, súťaží 
a kvízov, na zadávanie testov, súťaží a kvízov, na 
vyhodnocovanie testov, súťaží a kvízov a na šta-
tistické analýzy výsledkov testov, súťaží a kví-
zov; všetky druhy školských didaktických testov, 
písomiek a dotazníkov v elektronickej forme, 
textové procesory, zariadenia na úpravu a spra-
covanie textu, zariadenia na prenos, reprodukciu, 
spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo 
dát, MP3 prehrávače, premietacie prístroje, pro-
jektory, elektronické publikácie stiahnuté z tele-
komunikačnej siete, kompaktné disky, optické 
alebo magnetické nosiče údajov, záznamové dis-
kety do počítačov, pevné disky (harddisky) počí-
tačov, pružné disky, mechaniky pružných diskov, 
CD disky, DVD disky, počítače, notebooky, po-
čítačový hardvér, periférne zariadenia počítačov, 
zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie 
CD alebo DVD diskov, magnetické identifikačné 
karty, elektronický prekladový slovník. 
16 - Všetky druhy školských didaktických testov, 
súťaží, písomiek a dotazníkov (pre základné, 
stredné a vysoké školy) v papierovej forme; pub-
likácie (najmä odborné a metodické) pre pedago-
gických pracovníkov, žiakov aj širšiu verejnosť,  
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periodická a neperiodická tlač a publikácie, kni-
hy, brožúry, časopisy, periodiká, noviny, tlačivá, 
plagáty, katalógy, kalendáre, príručky, prospekty, 
ročenky, fotografie, papierové propagačné mate-
riály, grafické reprodukcie, informačné produkty 
na papierových nosičoch, letáky, databázy na pa-
pierových nosičoch, tlačené reklamné a úžitkové 
manuály, pútače z papiera alebo lepenky, pečiat-
ky, písacie potreby, nálepky, kancelárske potreby 
s výnimkou nábytku, papiernický tovar, albumy, 
atlasy, formuláre, predmety z kartónu, lepiace štít-
ky, vrecia a vrecká z papiera alebo plastických 
materiálov. 
35 - Maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby 
so všetkými druhmi publikácií pre žiakov, učiteľov, 
metodikov a iných pracovníkov rezortu školstva, 
osobitne učebníc, cvičebníc, súťažných podkla-
dov, pracovných zošitov, metodických príručiek 
a zbierok úloh či testov v tlačenej alebo elektro-
nickej podobe, maloobchodné a/alebo veľkoob-
chodné služby so školskými a psychologickými 
testami a písomkami, previerkami, písomnými 
prácami, dotazníkmi a skúškami bez ohľadu na 
ich administrácie (písomne, ústne, elektronicky) 
vrátane elektronických bánk úloh a zbierok úloh 
na elektronických nosičoch, automatizované spra-
covanie údajov, osobitne údajov získaných zo sú-
ťaží, z testovania žiakov, obchodné sprostredko-
vanie služieb v triede 35, 39, 41, 42, poskytova-
nie uvedených služieb prostredníctvom komuni-
kačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí alebo internetu. 
39 - Distribúcia všetkých druhov publikácií pre 
žiakov, učiteľov, metodikov a iných pracovníkov 
rezortu školstva, osobitne učebníc, cvičebníc, pra-
covných zošitov, metodických príručiek a zbie-
rok úloh či testov v tlačenej alebo elektronickej 
podobe, distribúcia školských a psychologických 
testov a písomiek, previerok, písomných prác, 
dotazníkov a skúšok bez ohľadu na ich adminis-
trácie (písomne, ústne, elektronicky) vrátane elek-
tronických bánk úloh a zbierok úloh na elektro-
nických nosičoch, odborné poradenstvo v dopra-
ve a preprave, organizovanie ciest a exkurzií, orga-
nizovanie výletov, predovšetkým organizovanie 
výletov pre účastníkov súťaží, poskytovanie uve-
dených služieb prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí alebo internetu. 
41 - Tvorba, publikovanie, vydávanie, zadávanie 
a vyhodnocovanie súťaží, školských a psycholo-
gických testov a písomiek, previerok, písomných 
prác, dotazníkov a skúšok bez ohľadu na ich ad-
ministrácie (písomne, ústne, elektronicky) vráta-
ne elektronických bánk úloh a zbierok úloh na 
elektronických nosičoch, všetky formy (písomné, 
ústne, elektronické a kombinované) súťaží, testo-
vania, skúšania, hodnotenia a klasifikácie žiakov 
základných, stredných a vysokých škôl, pedago-
gická činnosť, vyučovanie, vzdelávanie, skúšanie, 
preskúšavanie, výcvik, tvorba, vydávanie, publi-
kovanie a prenájom všetkých druhov publikácií 
pre žiakov, učiteľov, metodikov a iných pracov-
níkov rezortu školstva, osobitne učebníc, cvičeb-
níc, pracovných zošitov, metodických príručiek  
a zbierok úloh či testov v tlačenej alebo elektro- 
 
 

nickej podobe, prednášky, kurzy, semináre, wor-
kshopy, školenia (najmä pre pracovníkov rezortu 
školstva); všetky druhy súťaží, kurzov, seminárov 
a vzdelávacích podujatí pre žiakov základných, 
stredných a vysokých škôl, všetky druhy súťaží, 
kurzov, seminárov a vzdelávacích podujatí pre 
rodičov, učiteľov, metodikov, školských inšpek-
torov a iných pracovníkov rezortu školstva, všet-
ky korešpondenčné formy vzdelávania určené 
žiakom základných, stredných a vysokých škôl  
a pracovníkom rezortu školstva, všetky druhy 
kvízov a súťaží pre žiakov všetkých druhov škôl, 
všetky druhy a formy vzdelávacích podujatí pre 
učiteľov, rodičov, metodikov, školských inšpek-
torov a riadiacich pracovníkov rezortu školstva, 
prieskumy úrovne vedomostí, zručností, zisťova-
nie názorov a postojov žiakov, učiteľov, rodičov, 
metodikov, školských inšpektorov a ďalších pra-
covníkov rezortu školstva, vydávanie príručiek, 
kníh, časopisov, periodík, vydávanie textov s vý-
nimkou reklamných alebo náborových, online vy-
dávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, 
odborné, obsahové a organizačné zabezpečenie 
súťaží, prijímacích a talentových skúšok na zá-
kladných, stredných a vysokých školách, odbor-
né poradenstvo a konzultačné služby ku všetkým 
uvedeným tovarom a službám, informácie o vzde-
lávaní a možnostiach zábavy, organizovanie a ve-
denie kongresov, konferencií, seminárov, posky-
tovanie uvedených služieb prostredníctvom ko-
munikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí alebo internetu. 
42 - Tvorba softvéru, osobitne softvéru na tvorbu 
testov, súťaží a kvízov, na zadávanie testov, sú-
ťaží a kvízov, na vyhodnocovanie testov, súťaží  
a kvízov a na štatistické analýzy výsledkov tes-
tov, súťaží a kvízov; počítačové programovanie, 
návrh softvéru, návrh počítačových systémov, 
výskum a vývoj v oblasti softvéru a počítačov, 
servis a aktualizovanie počítačových programov, 
zhotovovanie kópií počítačových programov, inštalá-
cia počítačových programov, analýza softvéru, 
diagnostikovanie a testovanie softvéru, prenájom 
počítačov a počítačového softvéru, prenájom po-
čítačových periférnych zariadení, dizajn, grafický 
a priemyselný dizajn, prevod a konverzia údajov 
a dokumentov z fyzických médií na elektronické 
médiá, štatistické prieskumy úrovne vedomostí, 
zručností, názorov, postojov žiakov a učiteľov 
základných, stredných a vysokých škôl; automa-
tizované štatistické spracovanie údajov (najmä vý-
sledkov rôznych výskumov a prieskumov v oblasti 
školstva a vzdelávania), vytváranie a udržiavanie 
počítačových webových stránok pre zákazníkov, 
hosťovanie na počítačových webových strán-
kach, poradenstvo v oblasti počítačového hardvé-
ru a softvéru, odborné poradenstvo a konzultačné 
služby k uvedeným tovarom a k službám uvede-
ným v tejto triede, poskytovanie uvedených slu-
žieb prostredníctvom komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí 
alebo internetu. 

(540) MAKSÍK 
(731) EXAM testing, spol. s r. o., Vranovská 6, 851 01 

Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
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(210) 970-2011 
(220) 31.5.2011 

9 (511) 9, 16, 35, 39, 41, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér; všetky druhy počítačového 

softvéru, osobitne softvér na tvorbu testov, súťaží 
a kvízov, na zadávanie testov, súťaží a kvízov, na 
vyhodnocovanie testov, súťaží a kvízov a na šta-
tistické analýzy výsledkov testov, súťaží a kví-
zov; všetky druhy školských didaktických testov, 
písomiek a dotazníkov v elektronickej forme, 
textové procesory, zariadenia na úpravu a spra-
covanie textu, zariadenia na prenos, reprodukciu, 
spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo 
dát, MP3 prehrávače, premietacie prístroje, pro-
jektory, elektronické publikácie stiahnuté z tele-
komunikačnej siete, kompaktné disky, optické 
alebo magnetické nosiče údajov, záznamové dis-
kety do počítačov, pevné disky (harddisky) počí-
tačov, pružné disky, mechaniky pružných diskov, 
CD disky, DVD disky, počítače, notebooky, po-
čítačový hardvér, periférne zariadenia počítačov, 
zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie 
CD alebo DVD diskov, magnetické identifikačné 
karty, elektronický prekladový slovník. 
16 - Všetky druhy školských didaktických testov, 
súťaží, písomiek a dotazníkov (pre základné, 
stredné a vysoké školy) v papierovej forme; pub-
likácie (najmä odborné a metodické) pre pedago-
gických pracovníkov, žiakov aj širšiu verejnosť, 
periodická a neperiodická tlač a publikácie, kni-
hy, brožúry, časopisy, periodiká, noviny, tlačivá, 
plagáty, katalógy, kalendáre, príručky, prospekty, 
ročenky, fotografie, papierové propagačné mate-
riály, grafické reprodukcie, informačné produkty 
na papierových nosičoch, letáky, databázy na pa-
pierových nosičoch, tlačené reklamné a úžitkové 
manuály, pútače z papiera alebo lepenky, pečiat-
ky, písacie potreby, nálepky, kancelárske potreby 
s výnimkou nábytku, papiernický tovar, albumy, 
atlasy, formuláre, predmety z kartónu, lepiace štít-
ky, vrecia a vrecká z papiera alebo plastických 
materiálov. 
35 - Maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služ-
by so všetkými druhmi publikácií pre žiakov, 
učiteľov, metodikov a iných pracovníkov rezortu 
školstva, osobitne učebníc, cvičebníc, súťažných 
podkladov, pracovných zošitov, metodických prí-
ručiek a zbierok úloh či testov v tlačenej alebo 
elektronickej podobe, maloobchodné a/alebo veľ-
koobchodné služby so školskými a psychologic-
kými testami a písomkami, previerkami, písom-
nými prácami, dotazníkmi a skúškami bez ohľa-
du na ich administrácie (písomne, ústne, elektro-
nicky) vrátane elektronických bánk úloh a zbie-
rok úloh na elektronických nosičoch, automati-
zované spracovanie údajov, osobitne údajov zís-
kaných zo súťaží, z testovania žiakov, obchodné 
sprostredkovanie služieb v triede 35, 39, 41, 42, 
poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí alebo internetu. 
39 - Distribúcia všetkých druhov publikácií pre 
žiakov, učiteľov, metodikov a iných pracovníkov 
rezortu školstva, osobitne učebníc, cvičebníc, pra-
covných zošitov, metodických príručiek a zbie-
rok úloh či testov v tlačenej alebo elektronickej 
podobe, distribúcia školských a psychologických 
testov a písomiek, previerok, písomných prác,  
 

dotazníkov a skúšok bez ohľadu na ich adminis-
trácie (písomne, ústne, elektronicky) vrátane elek-
tronických bánk úloh a zbierok úloh na elektro-
nických nosičoch, odborné poradenstvo v dopra-
ve a preprave, organizovanie ciest a exkurzií, orga-
nizovanie výletov, predovšetkým organizovanie 
výletov pre účastníkov súťaží, poskytovanie uve-
dených služieb prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí alebo internetu. 
41 - Tvorba, publikovanie, vydávanie, zadávanie 
a vyhodnocovanie súťaží, školských a psycholo-
gických testov a písomiek, previerok, písomných 
prác, dotazníkov a skúšok bez ohľadu na ich admi-
nistrácie (písomne, ústne, elektronicky) vrátane 
elektronických bánk úloh a zbierok úloh na elek-
tronických nosičoch, všetky formy (písomné, úst-
ne, elektronické a kombinované) súťaží, testova-
nia, skúšania, hodnotenia a klasifikácie žiakov 
základných, stredných a vysokých škôl, pedago-
gická činnosť, vyučovanie, vzdelávanie, skúšanie, 
preskúšavanie, výcvik, tvorba, vydávanie, publi-
kovanie a prenájom všetkých druhov publikácií 
pre žiakov, učiteľov, metodikov a iných pracov-
níkov rezortu školstva, osobitne učebníc, cvičeb-
níc, pracovných zošitov, metodických príručiek  
a zbierok úloh či testov v tlačenej alebo elektro-
nickej podobe, prednášky, kurzy, semináre, work-
shopy, školenia (najmä pre pracovníkov rezortu 
školstva); všetky druhy súťaží, kurzov, seminárov 
a vzdelávacích podujatí pre žiakov základných, 
stredných a vysokých škôl, všetky druhy súťaží, 
kurzov, seminárov a vzdelávacích podujatí pre 
rodičov, učiteľov, metodikov, školských inšpek-
torov a iných pracovníkov rezortu školstva, všetky 
korešpondenčné formy vzdelávania určené žia-
kom základných, stredných a vysokých škôl  
a pracovníkom rezortu školstva, všetky druhy kví-
zov a súťaží pre žiakov všetkých druhov škôl, všet-
ky druhy a formy vzdelávacích podujatí pre uči-
teľov, rodičov, metodikov, školských inšpektorov 
a riadiacich pracovníkov rezortu školstva, prie-
skumy úrovne vedomostí, zručností, zisťovanie ná-
zorov a postojov žiakov, učiteľov, rodičov, me-
todikov, školských inšpektorov a ďalších pra-
covníkov rezortu školstva, vydávanie príručiek, 
kníh, časopisov, periodík, vydávanie textov s vý-
nimkou reklamných alebo náborových, online vy-
dávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, 
odborné, obsahové a organizačné zabezpečenie 
súťaží, prijímacích a talentových skúšok na zá-
kladných, stredných a vysokých školách, odbor-
né poradenstvo a konzultačné služby ku všetkým 
uvedeným tovarom a službám, informácie o vzde-
lávaní a možnostiach zábavy, organizovanie a ve-
denie kongresov, konferencií, seminárov, posky-
tovanie uvedených služieb prostredníctvom ko-
munikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí alebo internetu. 
42 - Tvorba softvéru, osobitne softvéru na tvorbu 
testov, súťaží a kvízov, na zadávanie testov, sú-
ťaží a kvízov, na vyhodnocovanie testov, súťaží  
a kvízov a na štatistické analýzy výsledkov tes-
tov, súťaží a kvízov; počítačové programovanie, 
návrh softvéru, návrh počítačových systémov, 
výskum a vývoj v oblasti softvéru a počítačov, 
servis a aktualizovanie počítačových programov, 
zhotovovanie kópií počítačových programov, inšta- 
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lácia počítačových programov, analýza softvéru, 
diagnostikovanie a testovanie softvéru, prenájom 
počítačov a počítačového softvéru, prenájom po-
čítačových periférnych zariadení, dizajn, grafický 
a priemyselný dizajn, prevod a konverzia údajov 
a dokumentov z fyzických médií na elektronické 
médiá, štatistické prieskumy úrovne vedomostí, 
zručností, názorov, postojov žiakov a učiteľov 
základných, stredných a vysokých škôl; automa-
tizované štatistické spracovanie údajov (najmä vý-
sledkov rôznych výskumov a prieskumov v oblasti 
školstva a vzdelávania), vytváranie a udržiavanie 
počítačových webových stránok pre zákazníkov, 
hosťovanie na počítačových webových strán-
kach, poradenstvo v oblasti počítačového hardvé-
ru a softvéru, odborné poradenstvo a konzultačné 
služby k uvedeným tovarom a k službám uvede-
ným v tejto triede, poskytovanie uvedených služieb 
prostredníctvom komunikačných médií, elektro-
nickej pošty, SMS správ, počítačových sietí ale-
bo internetu. 

(540)  

  
 
(731) EXAM testing, spol. s r. o., Vranovská 6, 851 01 

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

 
 
(210) 1011-2011 
(220) 14.6.2011 

9 (511) 35, 36 
(511) 35 - Obchodný manažment a podnikové poradenstvo; 

odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných 
predplatiteľov); prieskum trhu; prieskum verejnej 
mienky; reklama; sekretárske služby; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); služby outsoucingu; 
účtovníctvo; vedenie účtovných kníh. 
36 - Prenájom kancelárskych priestorov; prená-
jom nehnuteľností; správa nehnuteľností. 

(540)  

  
 

(591) modrá, žltá, biela 
(731) RM Businesses, s.r.o., Moyzesova 50, 040 01 

Košice, SK; 
(740) Kožiak Martin, JUDr., Košice, SK; 

 
 
(210) 1012-2011 
(220) 14.6.2011 

9 (511) 35, 41, 43 
(511) 35 - Obchodný manažment a podnikové poradenstvo; 

reklama; administratívna správa hotelov; spravo-
vanie hotelov. 

 
 
 

41 - Informácie o možnostiach rekreácie; informá-
cie o možnostiach rozptýlenia; informácie o mož-
nostiach zábavy; organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie a vedenie kongresov; organi-
zovanie a vedenie seminárov; organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; 
školenie. 
43 - Barové služby; hotelierske služby; kaviarne; 
penzióny; poskytovanie hotelového ubytovania; 
reštaurácie (jedálne); rezervácia hotelov; rezervá-
cia penziónov. 

(540)  

  
 

(591) čierna, červená 
(731) M.S.I. Slovakia, s.r.o., Štúrova 15, 059 21 Svit, SK; 
(740) Kožiak Martin, JUDr., Košice, SK; 

 
 
(210) 1013-2011 
(220) 14.6.2011 

9 (511) 20, 21 
(511) 20 - Nábytok; skrinky na mäso s výnimkou kovo-

vých; drevené hrany a kostry na nábytok; dvierka 
na nábytok; regály. 
21 - Potreby na varenie a pečenie okrem elektrických. 

(540) Creativo 
(731) Šimek Jiří, Vršovická 1525/1C, 251 01 Praha, CZ; 
(740) Csenky Matej, Mgr., Trnava, SK; 

 
 
(210) 1014-2011 
(220) 9.6.2011 

9 (511) 12, 16, 35, 37, 41 
(511) 12 - Autá; automobilové bezpečnostné rámy, vý-

stuhy, klietky na vystuženie karosérií; bezpeč-
nostné automobilové sedačky; autobusy; auto-
mobilové pneumatiky; automobilové podvozky; 
automobilové reťaze; automobilové strechy; ka-
rosérie automobilov; plátenné strechy na auto-
mobily; autopoťahy; autosedadlá; batožinové no-
siče na vozidlá; bezpečnostné pásy na sedadlá au-
tomobilov; bezpečnostné sedačky a sedadlá pre 
deti do automobilov; bezpečnostné viazania (pá-
sy) na autosedadlá; brzdové čeľuste, bubny a ko-
túče na vozidlá; brzdové diely do vozidiel; brz-
dové obloženia do vozidiel; brzdy vozidiel; čalú-
nenie automobilov; čapy na pneumatiky; čapy 
náprav; čelné sklá; duše na kolesá automobilov; 
duše pneumatík; dvere na dopravné prostriedky; 
obruče na hlavy kolies; hnacie motory do po-
zemných vozidiel; hnacie reťaze do pozemných 
vozidiel; prevodovky a prevodové hriadele do 
pozemných vozidiel; hroty na pneumatiky; hyd-
raulické obvody do vozidiel; kapoty na automo-
bilové motory; kapoty na vozidlá; karosérie do-
pravných prostriedkov; klaksóny automobilov; 
kľukové skrine ako časti pozemných vozidiel  
(s výnimkou motorov); kolesá automobilov; lôž-
ka pre dopravné prostriedky; lúče automobilových 
kolies; elektrické motory do pozemných vozidiel; 
motory do pozemných vozidiel; motory moto-
cyklov; náboje kolies automobilov; nákladné do- 
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 dávkové vozidlá; nákladné vozidlá; napínače na 
špice (do kolies); nárazníky automobilov; brzdo-
vé obloženie do dopravných prostriedkov; nosiče 
lyží na autá; obruče hláv kolies; obruče na kolesá 
vozidiel; odstavné miesta pre vozidlá; okenné ta-
bule na okná automobilov; opierky na sedadlá 
automobilov; opravárske náradie na opravu pneu-
matík; pásky na protektorovanie pneumatík; pláš-
te na pneumatiky; automobilové pneumatiky; pro-
tišmykové zariadenia na pneumatiky automobi-
lov; automobilové podvozky; poťahy na sedadlá 
vozidiel; prevodovky do pozemných vozidiel; pre-
vody do pozemných vozidiel; príchytky (na špi-
ce) na kolese; protišmykové reťaze, snehové re-
ťaze; protišmykové zariadenia na automobilové 
pneumatiky; tlmiace pružiny do dopravných pro-
striedkov; pružiny závesov do automobilov; vzdu-
chové pumpy (výbava automobilov); ráfy kolies 
automobilov; rámy, podvozky automobilov; reduk-
tory (redukčné ozubené súkolesia do pozemných 
vozidiel); sedadlá automobilov; sedadlové poťa-
hy automobilov; signalizačné zariadenia pri spät-
nom chode automobilov; sklopné zadné dosky (čas-
ti dopravných prostriedkov); smerovky na doprav-
né prostriedky; smerovky na vozidlá; spätné  
zrkadlá; stúpadlá na vozidlá; tienidlá proti slnku 
do automobilov; tlmiace pružiny na vozidlá; tlmi-
če automobilov; bezpečnostné viazanie na sedad-
lá automobilov; volanty vozidiel; poťahy na vo-
lanty vozidiel; zabezpečovacie poplašné zariade-
nia proti odcudzeniu vozidiel; zabezpečovacie 
zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; závažie na 
vyváženie kolies vozidiel; závesné reťazce pre 
dopravné prostriedky; závesné tlmiče pre do-
pravné prostriedky; zdvíhacie zadné dvere (časti 
pozemných vozidiel); vozidlá; zariadenia na po-
hyb po zemi, vode alebo vo vzduchu; hnacie hria-
dele vozidiel, homokinetické kĺby a manžety pre 
vozidlá; ložiskové zostavy náprav; automobilové 
nosiče; nosiče bicyklov; súkolesia automobilo-
vých prevodov; tlmiče perovania; tlmiče pod-
vozkov; volanty; súčiastky a diely pre všetky ty-
py dopravných prostriedkov, najmä pre nákladné, 
osobné automobily a motocykle; diely automobi-
lových subsystémov; diely a súčasti motorov, bŕzd, 
podvozkov, prevodov, riadenia, pohonov, náprav, 
karosérií, kolies a interiérov vozidiel; ťažné za-
riadenia automobilov; kryty na automobilové ko-
lesá; disky na kolesá vozidiel; okenné tabule pre 
okná vozidiel. 
16 - Periodická a neperiodická tlač a publikácie 
najmä z oblasti automobilového športu, autoser-
visnej techniky; tlačoviny; tlačivá; formuláre; ka-
talógy; manuály; automobilové manuály; databá-
zy na papierových nosičoch; servisné príručky; 
firemné listiny; zborníky; knihy; brožúry; časopi-
sy; periodiká; noviny; prospekty; papierové pro-
pagačné materiály; papierové obaly; kartónové 
škatule, lepiace štítky; pečiatky; grafické repro-
dukcie; kancelárske potreby s výnimkou nábytku, 
predovšetkým kancelárske potreby použité ako 
reklamné alebo darčekové predmety; darčekové 
predmety z papiera, kartónu a lepenky patriace 
do tejto triedy; papier, kartón, lepenka a výrobky 
z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; knihárske výrobky; fotografie; papier-
nický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier  
 
 

a na použitie v domácnosti; písacie stroje a kan-
celárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učeb-
né potreby okrem prístrojov; obalové materiály  
z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; tlačiarenské písmo; tlačené reklamné  
a úžitkové manuály; papierové vlajky; pútače z pa-
piera alebo z lepenky. 
35 - Prenájom reklamných priestorov a plôch na 
súťažiach, na súťažných vozidlách a na doprav-
ných prostriedkov; vydávanie a aktualizovanie 
reklamných materiálov, najmä z oblasti automo-
bilového športu; maloobchodné a veľkoobchodné 
služby s vozidlami, dopravnými prostriedkami  
a ich dielmi, súčasťami a príslušenstvom, s auto-
doplnkami, s výstrojom a výzbrojou vozidiel,  
s náhradnými dielcami, s povinnou a doplnkovou 
výbavou vozidiel; zhromažďovanie rozličných 
výrobkov, najmä uvedených tovarov (okrem do-
pravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si moh-
li tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupo-
vať, a to prostredníctvom maloobchodných pre-
dajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom 
katalógového predaja alebo elektronickými pro-
striedkami, prostredníctvom webových stránok 
alebo prostredníctvom telenákupu; obchodná admi-
nistratíva; odborné obchodné poradenstvo pri pre-
daji vozidiel, dopravných prostriedkov a ich die-
lov, súčastí a príslušenstva, autodoplnkov a vý-
bavy; reklamné služby; online reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; organizovanie komerč-
ných alebo reklamných výstav a veľtrhov; zasie-
lanie reklamných materiálov, reklamných časopi-
sov a vzoriek zákazníkom; lepenie plagátov; obchod-
né informácie a rady spotrebiteľom; obchodný 
alebo podnikateľský prieskum; vydávanie a aktu-
alizovanie reklamných alebo náborových mate-
riálov; organizovanie výstav a verejných prezen-
tácií na obchodné alebo reklamné účely, predo-
všetkým v súvislosti s uvedenými tovarmi; pred-
vádzanie na reklamné účely a podporu predaja; 
vzťahy s verejnosťou; marketingové štúdie; kan-
celárie zaoberajúce sa dovozom, vývozom ale- 
bo reexportom; podpora predaja pre tretie osoby; 
účtovníctvo; vedenie kartoték v počítači; posky-
tovanie informácií o uvedených službách pro-
stredníctvom komunikačných médií, elektronic-
kej pošty, SMS správ, počítačových sietí a inter-
netu; obchodné sprostredkovanie služieb v trie-
dach 35, 37 a 41. 
37 - Tuningové služby, najmä výkonové, športo-
vé alebo estetické úpravy dopravných prostried-
kov, automobilov, motocyklov, mopedov, skútrov, 
trojkoliek, štvorkoliek, vodných skútrov; služby 
autoservisov, autoopravovní; diagnostika automo-
bilov; údržba a servis elektrických akumulátorov; 
autoopravovne (údržba, opravy a tankovanie); 
údržba automobilov; čistenie automobilov; lešte-
nie automobilov; mazanie automobilov; čistenie 
interiérov; údržba a opravy motorových vozidiel; 
služby pneuservisu; oprava pneumatík vulkani-
záciou; opravy pneumatík a diskov; opravy moto-
rov; protektorovanie pneumatík; ošetrovanie vo-
zidiel protikoróznymi nátermi; umývanie doprav-
ných prostriedkov; opravy havarovaných vozi-
diel; montáž, opravy a údržba príslušenstva mo-
torových vozidiel; služby klampiarov; opravy ka-
rosérií; nastavovanie dopravných prostriedkov;  
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odborné informácie o opravách vozidiel; čalúne-
nie a čalúnnické opravy interiérov v dopravných 
prostriedkoch; oprava opotrebovaných alebo po-
škodených motorov; inštalácia a opravy zabezpe-
čovacích zariadení proti odcudzeniu vozidiel; 
striekanie, tmelenie a lakovanie vozidiel; montáž 
a demontáž častí a súčastí motorových vozidiel; 
montáž a demontáž autopríslušenstva, emisné kon-
troly motorových vozidiel; stavebníctvo (staveb-
ná činnosť); inštalácia, montáž a opravy výrob-
ných a opravárskych technológií v automobilovom 
priemysle; poradenská činnosť v oblasti servisu  
v automobilovom priemysle; poskytovanie infor-
mácií o uvedených službách prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu. 
41 - Organizovanie športových automobilových 
súťaží, rely, športovej zábavy, adrenalínových 
podujatí; súťažné, športové alebo rekreačné jaz-
denie na motorových vozidlách, najmä rely jaz-
denie; zábava vo forme zážitkov pri rely jazdách; 
meranie času na športových podujatiach; výchov-
no-zábavné klubové služby; manažérske služby 
pri organizovaní športových a spoločenských pod-
ujatí vrátane manažérskych služieb súťažných po-
sádok; školenia automechanikov; praktický vý-
cvik (ukážky); vzdelávanie; zabezpečovanie vý-
cvikov, kurzov a školení automobilových prete-
kov; prenájom pretekárskeho okruhu; prevádz-
kovanie športových zariadení; zábava; športová  
a kultúrna činnosť; online vydávanie kníh a ča-
sopisov v elektronickej forme, najmä v oblasti 
automobilového športu; vydávanie časopisov, no-
vín a iných periodických publikácií s výnimkou 
vydávania reklamných a náborových textov; vy-
dávanie kníh, príručiek, časopisov, periodík v oblas-
ti automobilov a autoservisov; vyučovanie; infor-
mácie o výcvikoch, kurzoch a školeniach; peda-
gogické informácie; skúšanie a preskúšavanie ako 
pedagogická činnosť; ukážky praktických cviče-
ní; organizácia a vedenie dielní na výučbu; orga-
nizovanie a vedenie konferencií, seminárov, ko-
lokvií a kongresov; organizovanie kultúrnych ale-
bo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií, ple-
sov, športových súťaží, živých vystúpení; organi-
zovanie zábavných súťaží; služby zamerané na 
rekreáciu osôb (rekreačné služby); výchovno-zá-
bavné klubové služby; elektronická edičná činnosť 
v malom (DTP služby); poskytovanie informácií 
o uvedených službách prostredníctvom komuni-
kačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu. 

(540)  

  
 

(591) modrá, biela, oranžová 
(731) Styllex motorsport s.r.o., Hemerkova 9, 040 23 

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

 
 
 
 
 

(210) 1015-2011 
(220) 9.6.2011 

9 (511) 3, 5, 8, 21 
(511) 3 - Voňavkárske prípravky; kozmetické príprav-

ky; prípravky na osobnú hygienu; prípravky na 
starostlivosť o vlasy; vlasové vody; prípravky na 
starostlivosť o pleť; krémy; emulzie; mlieka; ple-
ťové vody; prípravky na umývanie a do kúpeľa; 
mydlá; šampóny; peny; gély; oleje; soli; príprav-
ky na starostlivosť o zuby a ústnu dutinu; zubné 
pasty; ústne vody; prípravky dezodoračné, to-
aletné; prípravky na holenie (pred holením i po 
holení); prípravky depilačné; prípravky na opa-
ľovanie a po opaľovaní; prípravky na masáž; prí-
pravky na bielenie a iné prostriedky na pranie; 
pracie prášky; aviváže; prípravky na čistenie; 
umývanie; leštenie; odmasťovanie a brúsenie; prí-
pravky osviežujúce a vonné; vata; vatové tyčinky 
na kozmetické účely; tampóny z vaty na kozme-
tické použitie; dezodoračné mydlá; dezinfekčné 
mydlá; mydielka; mydlá na holenie; mydlá proti 
poteniu; mandľové mydlo; ústne vody nie na le-
kárske účely; bieliace krémy na pokožku; farby 
na fúzy a brady; kozmetické farby; prípravky na 
odstraňovanie farby; kozmetické ceruzky; éteric-
ké oleje (esencie); citrónové éterické oleje; epi-
lačné prípravky; depilačný vosk; pomády na fú-
zy; vosk na fúzy; gély na bielenie zubov; kolín-
ske vody; lak na vlasy; laky na nechty; ošetrova-
cie prípravky na nechty; lesky na pery; prípravky 
na líčenie; mandľové mlieko na kozmetické úče-
ly; mandľový olej; mentol pre parfumériu; práš-
kový mejkap; mentolová esencia (éterický olej); 
mentol pre parfumériu; kozmetické prípravky na 
mihalnice; namáčacie prípravky, predpieracie prí-
pravky; neutralizačné prípravky pri trvalej ondu-
lácii; ceruzky na obočie (obočenky); obrúsky na-
pustené pleťovými vodami; parfumovaná voda; 
pemza; peroxid vodíka na kozmetické účely; prí-
pravky na čistenie umelých chrupov; púder; ume-
lé riasy; rúže; bieliaca sóda; spreje na osvieženie 
dychu; šampóny; špirála na riasy, maskara; umelé 
mihalnice; umelé nechty; lepidlá na pripevnenie 
umelých vlasov; prípravky na kučeravenie vlasov. 
5 - Repelentné prípravky; prípravky na hygienu 
WC; dezinfekčné prípravky; výrobky a prípravky 
slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na lekár-
ske účely; liečivé prípravky na zuby; zubné laky; 
žuvacie gumy, žuvačky na lekárske účely; fungi-
cídy, herbicídy; dezinfekčné prostriedky; hmoty 
na plombovanie zubov a zubné vosky; farmaceu-
tické, zverolekárske výrobky; hygienické výrob-
ky na lekárske použitie; dietetické látky prispô-
sobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; 
náplasti, obväzový materiál; absorpčné tampóny; 
bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé byli-
ny; cukrovinky s liečivými prísadami; čistiace 
prípravky na kontaktné šošovky; dámske vložky; 
dezinfekčné prípravky na hygienické účely; de-
zodoranty s výnimkou dezodorantov na osobné 
použitie; gáza na obväzovanie; hojivé náplasti; 
liečivé prípravky do kúpeľa; krúžky na kurie oká; 
liečivá na kurie oká; zubné brúsivá; prenosné le-
kárničky (plné); lepidlá na umelé chrupy; leuko-
plast; liečivé čaje; liečivé nápoje; masti na far-
maceutické účely; vankúšiky (náplasti) na otlaky; 
vonné soli; prípravky na osvieženie vzduchu. 
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8 - Prostriedky na holenie; holiace strojčeky; 
britvy; prostriedky na strihanie vlasov; prostried-
ky na manikúru a pedikúru; všetko tovary patria-
ce do tejto triedy; britvy, holiace strojčeky elek-
trické aj neelektrické; depilačné strojčeky elek-
trické aj neelektrické; holiace potreby, puzdrá na 
holiace potreby; klieštiky; kulmy (na kučeravenie 
vlasov); elektrické alebo neelektrické leštičky na 
nechty; elektrické alebo neelektrické kliešte na 
nechty; pilníky na nechty; elektrické alebo neelek-
trické nožnice na strihanie vlasov; pedikúrové sú-
pravy; epilačné pinzety; pinzety, kliešte; prístroje 
na tetovanie; klieštiky na očné riasy; ručné ná-
stroje a ručné náradia; nožiarsky tovar a príbory; 
bodné zbrane; žiletky, holiace čepele. 
21 - Zubné kefky; dentálne nite; kefy; hrebene; 
toaletné pomôcky; dávkovače mydla; držiaky na 
mydlo; obaly na mydlá; kefky na umývanie ria-
du; kefársky tovar; pomôcky na odstraňovanie lí-
čidiel s výnimkou elektrických; kefky na nechty; 
kefky na obočie; kefy na obuv; puzdrá s toalet-
nými potrebami; rukavice pre domácnosť; štetky 
na holenie; stojany na holiace štetky; špongie na 
umývanie; dávkovače na toaletný papier; zásob-
níky na kotúčový toaletný papier; záchodové ke-
fy; elektrické zubné kefky; domáce a kuchynské 
potreby a nádoby; kefy, štetky a štetce okrem 
maliarskych; materiály na výrobu kief; prostried-
ky a pomôcky na čistenie; oceľová vlna a drô-
tenky; surové sklo a sklo ako polotovar okrem 
skla pre stavebníctvo; výrobky zo skla, porcelánu 
a kameniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach. 

(540) FRUIT LIFE 
(731) Mattes Slovakia spol. s r. o., Brnianska 33, 811 04 

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

 
 
(210) 1016-2011 
(220) 14.6.2011 

9 (511) 3, 5, 35 
(511) 3 - Adstringentné prípravky na kozmetické účely; 

aromatické látky (esencie); citrónové éterické ole-
je; éterické esencie; éterické oleje; krémy na ko-
žu; kozmetické prípravky; kozmetické krémy; 
výťažky z kvetov; levanduľová voda; levanduľo-
vý olej; oleje na kozmetické účely; oleje na toalet-
né účely; kozmetické prípravky na starostlivosť  
o pleť; kozmetické potreby. 
5 - Balzamy na lekárske účely; biocídy; biolo-
gické prípravky na lekárske účely; liečivé byliny; 
repelenty proti hmyzu; masti na farmaceutické 
účely; masti na lekárske účely; náramky na lekár-
ske účely; protiparazitické náramky; oleje proti ova-
dom; protiparazitické prípravky. 
35 - Maloobchodný a veľkoobchodný predaj a spro-
stredkovateľské služby včítane predaja prostred-
níctvom internetu výrobkov uvedených v trie-
dach 3 a 5, reklama a inzercia, online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti, marketing, obchodné 
služby, sprostredkovateľské služby v súvislosti  
s uvedenými tovarmi. 

(540) SUKU 
(731) František Borsányi - AKVAFISH, Školská 991, 

925 82 Tešedíkovo, SK; 
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK; 

 
 

(210) 1017-2011 
(220) 14.6.2011 

9 (511) 3, 5, 35 
(511) 3 - Adstringentné prípravky na kozmetické účely; 

aromatické látky (esencie); citrónové éterické 
oleje; éterické esencie; éterické oleje; krémy na 
kožu; kozmetické prípravky; kozmetické krémy; 
výťažky z kvetov; levanduľová voda; levanduľo-
vý olej; oleje na kozmetické účely; oleje na toa-
letné účely; kozmetické prípravky na starostli-
vosť o pleť; kozmetické potreby. 
5 - Balzamy na lekárske účely; biocídy; biolo-
gické prípravky na lekárske účely; liečivé byliny; 
repelenty proti hmyzu; masti na farmaceutické 
účely; masti na lekárske účely; náramky na lekár-
ske účely; protiparazitické náramky; oleje proti 
ovadom; protiparazitické prípravky. 
35 - Maloobchodný a veľkoobchodný predaj a spro-
stredkovateľské služby včítane predaja prostred-
níctvom internetu výrobkov uvedených v trie-
dach 3 a 5, reklama a inzercia, online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti, marketing, obchod-
né služby, sprostredkovateľské služby v súvislos-
ti s uvedenými tovarmi. 

(540) SZUKU 
(731) František Borsányi - AKVAFISH, Školská 991, 

925 82 Tešedíkovo, SK; 
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK; 

 
 
(210) 1028-2011 
(220) 17.6.2011 

9 (511) 7, 35, 37 
(511) 7 - Stroje a zariadenia pre gumárenský priemy-

sel; výrobné linky na výrobu pneumatík. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s vý-
robnými linkami na výrobu pneumatík; reklama. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy výrobných liniek 
na výrobu pneumatík. 

(540) Twin-PRO 
(731) Mesnac European Research and Technical Cen-

tre s.r.o., Továrenská 924/1, 018 41 Dubnica nad 
Váhom, SK; 

(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-
slava, SK; 

 
 
(210) 1029-2011 
(220) 17.6.2011 

9 (511) 7, 35, 37 
(511) 7 - Stroje a zariadenia pre gumárenský priemysel; 

výrobné linky na výrobu pneumatík. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s vý-
robnými linkami na výrobu pneumatík; reklama. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy výrobných liniek 
na výrobu pneumatík. 

(540) T-PRO 
(731) Mesnac European Research and Technical Cen-

tre s.r.o., Továrenská 924/1, 018 41 Dubnica nad 
Váhom, SK; 

(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-
slava, SK; 
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(210) 1035-2011 
(220) 17.6.2011 

9 (511) 5 
(511) 5 - Dietetické nápoje upravené na lekárske účely; 

liečivé nápoje; tekuté lieky, lieky vo forme nápojov. 

(540) Ayurvid Daily 
 Drink - Antidepression drink 
(731) THERAMEDIK s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bra-

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

 
 
(210) 1036-2011 
(220) 17.6.2011 

9 (511) 5, 30, 32 
(511) 5 - Výživové doplnky v tekutej forme, zaradené 

do triedy 5. 
30 - Hotové čaje, ľadové čaje a čajové nápoje; 
hotové ochutené čaje, ľadové čaje a čajové nápo-
je, zaradené do triedy 30. 
32 - Nealkoholické nápoje patriace do triedy 32. 

(540) MONSTER REHAB 
(731) Hansen Beverage Company, a Delaware corpora-

tion, 550 Monica Circle, Suite 201, Corona, Cali-
fornia 92880, US; 

(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
 

 
(210) 1088-2011 
(220) 29.6.2011 

9 (511) 9, 35, 41 
(511) 9 - Magnetické disky; gramofónové platne; kom-

paktné disky; optické kompaktné disky; magne-
tické pásky; magnetické nosiče údajov; optické 
nosiče údajov; optické disky; pásky na zvukové 
nahrávanie; videokazety; videopásky; disky - zvu-
kové nahrávky; nosiče zvukových nahrávok; 
pásky so zvukovými nahrávkami; nahrané nosiče 
záznamov triede 9. 
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; rekla-
ma; reklamné agentúry; rozhlasová reklama; roz-
širovanie reklamných alebo inzertných oznamov; 
televízne reklamy. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); diskotéky (služby); 
divadelné predstavenia; služby v oblasti estrády; 
informácie o možnostiach zábavy; koncertné sie-
ne; sály; nahrávanie videopások; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizo-
vanie plesov; organizovanie predstavení (mana-
žérske služby); organizovanie súťaží (vedomostných 
alebo zábavných); organizovanie živých vystú-
pení; služby poskytované orchestrami; rezervácia 
vstupeniek; tvorba a výroba rozhlasových a tele-
víznych programov; strihanie videopások; tvorba 
videofilmov; prenájom videopások; výroba (tvor-
ba) videofilmov; výroba divadelných alebo iných 
predstavení; výroba rozhlasových a televíznych 
programov; zábava; pobavenie; živé predstavenia; 
vianočné koncerty; organizovanie, usporadúvanie 
a sprostredkovanie koncertov na všetky nosiče 
záznamov; sprostredkovanie v oblasti kultúry -  
- umelecká agentúra. 
 
 
 
 
 

(540)  

  
 

(731) KONCERTY, s.r.o., Vajnorská 98/K, 831 04 Bra-
tislava, SK; 

(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
 

 
(210) 5011-2011 
(220) 7.1.2011 

9 (511) 16, 29, 30 
(511) 16 - Výrobky z papiera a kartónu patriace do 

triedy 16; škatule z kartónu na ukladanie predme-
tov; papierové a umelohmotné obaly a tégliky  
v rámci tejto triedy; fotografie; tlačoviny; brožú-
ry a papierové reklamné materiály. 
29 - Mlieko a mliečne nápoje; ovocná dreň; 
mliečne výrobky patriace do triedy 29, najmä jo-
gurty, jogurtové nápoje, krémy, peny; mliečne 
zákusky a dezerty; kvasené prírodné alebo ochu-
tené mliečne alebo smotanové výrobky. 
30 - Aromatické prípravky do potravín; cukor; 
škrob ako potrava; zmrzlina a zmrzlinové výrobky; 
mrazené smotanové a jogurtové krémy (zmrzliny). 

(540)  

  
 

(591) biela, modrá, červená, zelená, svetlozelená, žltá 
(731) EHRMANN Stříbro, s.r.o., Revoluční 845, 349 01 

Stříbro, CZ; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5014-2011 
(220) 13.1.2011 

9 (511) 3, 5, 9, 10, 16, 18, 20, 25, 28, 35, 39, 41, 44 
(511) 3 - Prípravky na bielenie a iné prostriedky na pra-

nie; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie 
a brúsenie; mydlá; parfuméria; vonné oleje; koz-
metika; vlasové vody (lotions); šampóny; laky na 
vlasy; gély na vlasy; vlasová kozmetika typu blanch; 
oxidy pre vlasovú kozmetiku; prípravky na trvalú 
onduláciu; balzamy na vlasy; ošetrujúce masky 
na vlasy; modelačné prípravky na vlasy; krémy 
na ošetrenie a regeneráciu pokožky rúk; farby pre 
vlasovú kozmetiku; vzorkovník farebnej škály na 
výber a/alebo na overenie odtieňa farieb pre vla-
sovú kozmetiku; zubné pasty a prášky. 
5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra-
votnícke vrátane drog na liečebné účely; výrobky 
pre osobnú hygienu na liečebné účely, okrem to-
aletných potrieb; infúzne roztoky na liečebné úče-
ly; medicinálne vína a čaje; diagnostické príprav-
ky na liečebné účely; vakcíny, séra a výrobky  
z krvi a krvných derivátov na liečebné účely; kul-
túry mikroorganizmov na lekárske a zverolekár-
ske účely; dezinfekčné prostriedky na hygienické 
účely; prípravky baktericídne a fungicídne pat-
riace do tejto triedy; insekticídy a herbicídy; prí-
sady do krmív, patriace do tejto triedy; dermatolo-
gické výrobky na liečebné účely; liečebná koz-
metika; výrobky dietetické a posilňujúce na lie-
čebné účely; potraviny pre deti na liečebné účely;  
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potraviny pre batoľatá; vitamínové a multivita-
mínové prípravky a nápoje na liečebné účely; vi-
tamíny a minerály a stopové prvky na liečebné 
účely; výťažky z bylín a kombinované prípravky 
z vitamínov, minerálov a bylinných výťažkov na 
liečebné účely; potravinové doplnky obohatené  
o vitamíny a/alebo minerály, a/alebo stopové 
prvky, všetko na báze prírodných produktov na 
regeneráciu a rekondíciu na liečebné účely; dez-
infekčné prostriedky na ničenie buriny a na hu-
benie živočíšnych škodcov vrátane parazitov. 
9 - Elektrické prístroje na indikáciu a/alebo ovlá-
danie parametrov fyzikálnych veličín okolitého 
prostredia, najmä teploty, vlhkosti, tlaku, rýchlo-
sti a/alebo smeru prúdenia okolitého tekutinového 
prostredia, a/alebo parametrov elektrického a/alebo 
magnetického poľa; elektrické prístroje na analý-
zu vyšších harmonických parametrických fyzi-
kálnych veličín elektrického a/alebo magnetické-
ho poľa; prístroje a nástroje na vedenie, prepína-
nie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riade-
nie elektrického prúdu a/alebo napätia; rozvádza-
če nízkeho napätia; prístroje a zariadenia na zá-
znam, zosilňovanie, reprodukciu a prenos písma, 
zvuku a obrazu alebo iných dát; videorekordéry; 
videokamery; softvér na elektronických, magne-
tických a optických nosičoch všetkých druhov; 
elektronické, magnetické alebo optické nosiče zvu-
kových a/alebo obrazových záznamov nahrané  
i nenahrané; videokazety nahrané i nenahrané; 
audiokazety nahrané i nenahrané; audiovizuálne 
programy; audiovizuálne diela; audiovizuálne die-
la v digitálnej podobe; CD disky; videodiskety; 
audiodiskety; informácie a záznamy v elektro-
nickej podobe; elektronické dátové siete; počíta-
čové a telekomunikačné elektronické siete a sys-
témy na prenos dát; dáta, databázy a databázové 
produkty na elektronických, magnetických a optic-
kých nosičoch všetkých druhov a v elektronických, 
dátových, informačných, počítačových a teleko-
munikačných sieťach všetkých druhov; zariade-
nia a prístroje na dátovú komunikáciu; elektro-
nické časopisy; knihy v elektronickej podobe; mul-
timediálne noviny a časopisy; multimediálne, najmä 
elektronické periodiká; multimediálne informač-
né katalógy; kancelárska technika, najmä počíta-
če, ich periférne vybavenie vrátane diskovej jed-
notky na uchovanie programu; počítačové termi-
nály; počítačový hardvér; počítačové periférie; 
počítačové siete; diskové pamäte; jednotky na 
vnútorné riadenie; počítačové programy; počíta-
čové programy na nosičoch; počítačové progra-
my na magnetických, elektronických a optických 
nosičoch; ostatné príslušenstvo počítačov; data-
banky; rádio/rozhlasové vysielače; zvukové a/alebo 
obrazové prehrávače do vozidiel; globálne polo-
hové systémy (GPS); navigačné prístroje pre vo-
zidlá; počítačové programy na prístup, prezeranie 
a/alebo prehľadávanie online databáz; elektronické 
zariadenia, prístroje a nástroje na bezdrôtový prí-
jem, ukladanie a/alebo prenos dát a správ; počí-
tačové programy na prenos a/alebo presmerova-
nie dát a správ, internetovej elektronickej pošty 
a/alebo ďalších dát do aspoň jedného elektronic-
kého zariadenia a/alebo počítača, a/alebo servera; 
súvisiaci softvér na synchronizáciu dát; softvér 
pre počítačové a telekomunikačné siete; softvér 
na umožnenie komunikácie prostredníctvom miest- 
 

nych alebo globálnych komunikačných sietí vrá-
tane internetu, intranetu, televízie, mobilnej ko-
munikácie, satelitných sietí alebo celulárnych rá-
diotelefónnych sietí; telekomunikačné faxové prí-
stroje; fotokopírky (fotografické, elektrostatické 
alebo termické); telefónne prístroje vrátane v kom-
binácii so záznamníkmi; elektronické kalkulačky; 
súvisiace doplnkové zariadenia; príslušenstvo  
a náhradné diely k uvedeným výrobkom; elek-
trické cievky a držiaky elektrických cievok; gal-
vanické články; elektrické kolektory; elektrické 
kontaktné zariadenia; elektrické ovládacie, spína-
cie a rozvodné dosky; elektrické poistky; elektric-
ké poplašné zvončeky; elektrické prípojky; elek-
trické prístroje na spúšťanie a/alebo ovládanie 
strojov a motorov pomocou elektrických veličín, 
ako napríklad prúdu a/alebo napätia; elektrické 
prístroje na odporové i oblúkové zváranie; elek-
trické spínače; elektrické transformátory; elektric-
ké ukazovacie prístroje, ako napríklad elektrome-
ry; elektrické prístroje na zisťovanie porúch; ha-
siace zariadenia elektrární; elektrické vedenie, 
ako aj káble elektrického vedenia; elektrické vo-
diče, ako aj ohybné a svetelné a elektrický izolo-
vaný drôt; elektrické výbojky s výnimkou výbo-
jok na osvetlenie; elektródy na elektrické zvára-
nie; elektrónky (rádio); diódy; tranzistory (elek-
trotechnika); integrované elektronické obvody, 
ako i s programovateľným prvkom vrátane mik-
ročipov; elektrodynamické prístroje; elektrogal-
vanizačné prístroje; elektrolyzéry; monočlánky; 
alkalické články; elektrické akumulátory; špeciál-
ne puzdrá pre zariadenia; prístroje a nástroje, kto-
ré sú zaradené do tejto triedy. 
10 - Prístroje a nástroje lekárske, chirurgické, 
zubolekárske a zverolekárske vrátane súvisiaceho 
špeciálneho nábytku a zdravotníckych pomôcok, 
ktoré nie sú zaradené do iných tried. 
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiá-
lov, ktoré nie sú zaradené do iných tried; tlačia-
renské výrobky; tlačoviny; časopisy; periodiká; 
knihy; potreby pre knižné väzby; fotografie; pa-
piernický tovar; fólie z plastov na balenie; kalen-
dáre; katalógy; prospekty; plagáty; pohľadnice; 
mapy; obálky; obaly patriace do tejto triedy; dos-
ky patriace do tejto triedy; listový papier; držiaky 
na písacie potreby; etikety okrem textilných; sa-
molepky pre domácnosť a na kancelárske účely; 
papierové vlajky; baliaci papier; papierové obrú-
sky; písacie potreby; písacie podložky; písacie 
súpravy; lepidlá pre papiernictvo alebo domác-
nosť; materiál pre umelcov patriaci do triedy 16; 
štetce; písacie stroje a kancelárske potreby s vý-
nimkou nábytku; kancelárske zaraďovače; učeb-
né a školské potreby a pomôcky s výnimkou prí-
strojov; plastické obaly, ktoré nie sú zaradené do 
iných tried. 
18 - Koža, imitácie kože, výrobky z týchto mate-
riálov, ak nie sú obsiahnuté v iných triedach; su-
rové kože a kožušiny; kožená lepenka; kabelky; 
škatule z vulkanfíbra; kufre, kufríky; nákupné taš-
ky; peňaženky; puzdrá na kľúče (kožená galanté-
ria); puzdrá na dáždniky; kožené puzdrá na pru-
žiny; prikrývky na kone; kožené vrecia ako oba-
ly; batohy; cestovné tašky; školské tašky; poľov-
nícke torby; schránky kožené alebo z koženej le-
penky; nákupné sieťky; nažehľovacie záplaty na 
opravu kože a/alebo imitácie kože; nažehľovacie  
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ozdoby z kože a/alebo imitácie kože; dáždniky, 
slnečníky a palice; kožené šnúrky; postroje na 
kone a sedlárske výrobky. 
20 - Nábytok vrátane kovového a kempingového 
nábytku; rámy na obrazy; výrobky z dreva, kor-
ku, trstiny, vŕbového prútia, rohoviny, kosti, slo-
noviny, z kostíc, korytnačiny, jantáru, perlete, mor-
skej peny, buničiny, pokiaľ nie sú zahrnuté v iných 
triedach; výrobky z náhradiek týchto materiálov 
vrátane výrobkov z plastických hmôt, pokiaľ nie 
sú zaradené v iných triedach, napríklad zámoč-
nícke výrobky nekovové; domové schránky ani 
kovové, ani murované; matrace; žinenky; podhlav-
níky. 
25 - Odevy; obuv; klobučnícky tovar vrátane na 
športové a rekreačné účely v rámci tejto triedy. 
28 - Hry v rámci tejto triedy; telocvičné a športo-
vé potreby, s výnimkou odevov; športové potre-
by, pokiaľ nie sú zaradené do iných tried, naprí-
klad rybárske potreby; hracie žetóny; stolové hry; 
dominá; hracie karty; spoločenské hry; hračky; 
zábavné hry a/alebo hračky; drevené hračky; 
ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvet-
lenia a cukroviniek. 
35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť; 
poskytovanie pomoci pri prevádzke obchodu vrá-
tane sprostredkovania obchodných a súvisiacich 
obchodno-personálnych záležitostí; správa obchod-
ných záujmov tretích osôb v oblasti ich hnuteľné-
ho majetku; kontrola, vedenie, ochrana, vypracova-
nie štatistických prehľadov; poradenstvo v oblasti 
organizácie a ekonomiky podnikania; marketing; 
prieskum a analýzy trhov; prenájom kancelár-
skych strojov a zariadení; prenájom predajných 
automatov; distribúcia tovaru na reklamné účely; 
rozmnožovanie dokumentov; poradenská činnosť 
v oblasti uvedených služieb triedy 35; obchodné 
sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35, 
39, 41 a 44 tohto zoznamu; poradenské služby  
v oblasti propagácie a popularizácie zdravého ži-
votného štýlu a správnej pohybovej aktivity. 
39 - Doprava, prepravovanie a skladovanie tova-
ru, najmä osobná a nákladná cestná motorová 
doprava; preprava ranených, chorých a rodičiek; 
preprava typu home-car; preprava zdravotníckych 
a sanitárnych prostriedkov, najmä biologických 
preparátov, krvi a ich derivátov; sprostredkova-
nie týchto prepráv; prenájom automobilov lekár-
skej a sanitnej služby; doprava v rámci služieb 
cestovnej kancelárie; organizovanie ciest; posky-
tovanie a sprostredkovanie cestovných služieb; 
sprostredkovanie dopravy; poskytovanie sprievod-
covských služieb; usporadúvanie prehliadok, zá-
jazdov a výletov; prenájom vozidiel, garáží, parko-
vísk a skladov; preprava osôb pomocou lyžiar-
skeho vleku; poradenská činnosť v oblasti uve-
dených služieb triedy 39. 
41 - Činnosť vyučovacia, výchovná, vzdelávacia 
a zábavná vrátane usporadúvania špecializačných 
doškoľovacích kurzov, sympózií a konferencií; 
sprievodné výstavy na výchovné a vzdelávacie 
účely; prevádzkovanie pracovno-diskusného a zá-
ujmového klubu; prekladateľské služby; organi-
zovanie spoločensko-kultúrnych podujatí; tvorba 
rozhlasových a televíznych programov; tvorba 
audiovizuálnych programov; usporadúvanie zá-
bavných relácií; usporadúvanie zábavných súťaží;  
 
 

vzdelávacia činnosť v oblasti regenerácie a re-
kondície, najmä kardiovaskulárneho systému a/alebo 
pohybového aparátu; činnosť v oblasti športových 
aktivít; prevádzkovanie telovýchovných zariade-
ní a zariadení na regeneráciu a rekondíciu, ako aj 
na športové a zábavné účely; nakladateľská a vy-
davateľská činnosť, patriaca do tejto triedy; po-
radenské služby v oblasti výučby prvej pomoci  
a resuscitácie; poradenská činnosť v oblasti uve-
dených služieb triedy 41; posudzovanie pedago-
gických dokumentov. 
44 - Poradenské služby v oblasti zdravotnej sta-
rostlivosti o kardiovaskulárny systém a/alebo po-
hybový aparát; služby v oblasti poskytovania zá-
kladnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti obyvateľstva; komplexná preven-
tívna, diagnostická, zdravotná, rehabilitačná a le-
kárenská starostlivosť; služby lekární; výdajná 
činnosť pre verejnosť a výdaj pre ambulantné 
zdravotnícke zariadenia; príprava liečivých prí-
pravkov bez požiadaviek sterility aj liečivých 
prípravkov sterilných; vstupná kontrola liečiv; 
lekárenská pohotovostná služba; poradenské služ-
by v oblasti prevencie, diagnostiky, liečby a vý-
skumu kardiovaskulárnych chorôb; vypracovanie 
návrhov a odborných posudkov, v praktických 
otázkach diagnostických, liečebných, preventív-
nych, zdravotno-výchovných a profesionálne etic-
kých v odboroch kardiológie a súvisiacich lekár-
skych odboroch, v oblasti zdravotnej starostlivos-
ti o kardiovaskulárny systém, ako aj v oblasti 
propagácie zdravého životného štýlu a správnej 
pohybovej aktivity (lekárske poradenstvo). 

(540) ANGIS 
(731) Angis s.r.o., Zahradní 157/5, 682 01 Vyškov, CZ; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5017-2011 
(220) 18.1.2011 

9 (511) 9, 16, 35, 37, 42 
(511) 9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geode-

tické, fotografické, filmové, optické; prístroje na 
váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu (inšpek-
ciu), záchranu a prístroje na vyučovanie; prístroje 
a nástroje na vedenie, prepínanie, premenu, aku-
muláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického 
prúdu; prístroje na záznam, prevod, reprodukciu 
zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče zvuko-
vých záznamov; gramofónové platne; hracie hu-
dobné automaty uvádzané do činnosti vhodením 
mince; parkovacie brány uvádzané do chodu 
vhodením mince; predajné automaty, registračné 
pokladnice; počítacie stroje; prístroje na spraco-
vanie informácií a počítače; zariadenia na spra-
covanie dát; prístroje na nahrávanie zvuku; zosil-
ňovače; vysielacie zariadenia; vysielačky (tele-
komunikácie); vysielače (telekomunikácie); tele-
fónne prístroje; prenosné telefóny; televízne prí-
stroje; tlačiarne pre počítače; satelitné navigačné 
prístroje; sčítacie stroje; kalkulačky; snímače ob-
razu, skenery (spracovanie údajov); nahraný soft-
vér počítačový; audio- a videoprijímače; rádiá; 
rádiotelefónne zariadenia; rádiotelegrafické za-
riadenia; procesory (centrálne procesorové jednot-
ky); počítačové programy (s možnosťou stiahnu-
tia); nahrané programy operačných systémov;  
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 programy počítačových hier; prepojovacie me-
dzičlánky (počítače); prehrávače; pružné disky; 
diskety; podložky pod myš; počítačové periférie; 
periférne zariadenia počítačov; počítačové pamä-
te; počítačové klávesnice; disky počítacie; optic-
ké disky; optické nosiče dát; optické disky kom-
paktné CD ROM; navigačné prístroje a nástroje; 
nosiče dát magnetické; magnetické médiá; mag-
netické páskové jednotky pre počítače; páskové 
mechaniky; notebooky (počítače); obrazovky; mo-
demy; monitory; monitorovacie prístroje elektric-
ké; mikroprocesory; skartovače; magnetofóny; 
mechanizmus na vkladanie diskov do počítača; 
laptopy (počítače); fotokopírky (fotografické, elek-
trostatické alebo termické); karty s pamäťou ale-
bo mikroprocesorom; fotoaparáty; faxy; faxové prí-
stroje; antény; audiovizuálne zariadenia na výuč-
bu; diaľkové ovládače; elektrické zariadenia na 
diaľkové ovládanie priemyselných procesov; po-
čítačové siete a prístroje na bezdrôtovú telegra-
fiu; výpočtová technika všetkého druhu vrátane 
periférnych zariadení a komunikačných zariade-
ní; telekomunikačná technika všetkého druhu vrá-
tane interface na spojenie s výpočtovou techni-
kou; televízne prijímače; DVD prehrávače; satelity. 
16 - Papier; výrobky z papiera, ktoré nie sú zahr-
nuté v iných triedach; periodické a neperiodické 
publikácie; knihy; časopisy; brožúry; fotografie; 
informačné produkty a reklamné materiály na 
papierových nosičoch; dáta a databázy na papie-
rových nosičoch; tlačené manuály. 
35 - Reklamné agentúry; reklama (propagácia); 
reklama online v počítačovej sieti; aktualizovanie 
reklamných materiálov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, publi-
kácie, vzorky); zasielanie reklamných materiálov 
zákazníkom; vydávanie, zverejňovanie, oznamo-
vanie, vyhlasovanie, písanie reklamných textov; 
prenájom reklamnej plochy; prenájom reklamných 
materiálov; rozhlasová reklama; rozširovanie re-
klamných alebo inzertných materiálov; organizo-
vanie komerčných a reklamných výstav; organi-
zovanie veľtrhov na obchodné a reklamné účely; 
vonkajšia reklama; prenájom reklamnej doby  
v komunikačných médiách; vyhľadávanie dát  
v počítačových súboroch (pre tretie osoby), infor-
mácií do počítačových databáz; systematizácia 
informácií do počítačových databáz; vedenie kar-
toték v počítači; obchodné alebo podnikateľské 
informácie; pomoc pri riadení obchodnej činnos-
ti; pomoc pri riadení obchodných a priemysel-
ných podnikov; služby a poradenstvo v obchod-
nej činnosti; obchodný manažment a podnikové 
poradenstvo; marketingové štúdie; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prieskum trhu; obchodné 
ohodnocovanie podnikov; prenájom predajných 
automatov; prenájom kancelárskych strojov a za-
riadení; posudzovanie efektívnosti v obchodnej 
činnosti; hospodárske (ekonomické) prognózy; pre-
zentácia výrobkov v komunikačných médiách na 
účely maloobchodu; sekretárske služby; účtovníc-
tvo; personálne poradenstvo; zostavovanie štatisti-
ky; spracovanie textov; služby v oblasti grafickej 
úpravy na reklamné účely; služby v oblasti po-
rovnávania cien; služby pre styk s verejnosťou; 
inzercia; online inzercia; ukladanie prezentácií na 
server na reklamné a propagačné účely; persona-
listika; obchodné rešerše; maloobchodná a veľ- 
 

koobchodná činnosť s tovarom uvedeným v tr. 9 
tohto zoznamu; riadenie ľudí, riadenie a dozor  
v rámci tejto triedy; dodávateľské služby pre tre-
tie osoby (nákup výrobkov a služieb pre iné pod-
niky); optimalizácia a vykonávanie obchodných 
operácií, poskytovanie obchodných informácií  
a obchodných služieb pomocou internetu; spro-
stredkovanie obchodu s výrobkami uvedenými  
v tr. 9; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obcho-
du týkajúca sa výrobkov uvedených v tr. 9; spro-
stredkovanie obchodných kontaktov v oblasti vý-
robkov uvedených v tr. 9; sprostredkovanie inter-
netového obchodu s tovarom uvedeným v tr. 9 
tohto zoznamu; komerčné vyhľadávacie služby 
prostredníctvom internetu v oblasti tovarov uve-
dených v tr. 9 tohto zoznamu; prezentácia použí-
vateľov na stránkach world wide web v počíta-
čovej sieti Internet; administratívna správa infor-
mačných systémov na zber, udržiavanie, spraco-
vanie a poskytovanie informácií a dát; obchodné 
sprostredkovanie služieb uvedených v tr. 35, 37  
a 42 tohto zoznamu; administratívna správa 
WWW a FTP serverov. 
37 - Montáž, údržba a opravy počítačov a počíta-
čových sietí; opravy s údržba WWW a FTP ser-
verov. 
42 - Tvorba softvéru (počítačových programov); 
počítačové programovanie; prevod (konverzia) dát 
a počítačových programov (nie fyzický); prenos 
dát alebo dokumentov z fyzických nosičov na 
elektronické nosiče; tvorba a správa webových 
stránok (pre tretie osoby); hosting webových strá-
nok; inštalácia počítačových programov; tvorba 
počítačových systémov; aktualizácia počítačo-
vých programov; údržba počítačových progra-
mov; kopírovanie počítačových programov; obno-
va počítačových dát (regenerácia); počítačové sys-
témové analýzy; grafický dizajn; prenájom počí-
tačov; prenájom počítačového softvéru; projektova-
nie; projektovanie počítačového softvéru; správa 
projektov v oblasti počítačového hardvéru a soft-
véru; poradenstvo v oblasti počítačového hardvé-
ru; konzultácie v oblasti počítačového softvéru; 
štúdie technických projektov; inžinierske práce 
(expertízy); poskytovanie vyhľadávačov pre inter-
net; služby v oblasti ochrany proti počítačovým 
vírusom; umiestňovanie webových stránok; tech-
nické štúdie v oblasti počítačov a programového 
vybavenia; výskum, vývoj a tvorba systémov na 
elektronické obchodovanie a informačných tech-
nológií; programovanie multimediálnych apliká-
cií; vytváranie a modelovanie 3D animácií, inter-
aktívnych a grafických programov; tvorba počí-
tačových animácií a vizualizácií; grafické práce 
vrátane počítačovej grafiky; počítačové navrho-
vanie tlačovín; počítačová úprava fotografie; di-
gitálna tvorba obrazov na výstupných zariade-
niach; poskytovanie informácií v oblasti počíta-
čového hardvéru a softvéru; programovanie inter-
netových databázových systémov a internetových 
aplikácií; konštrukcia www prezentácií a riešenie 
www serverov; prenájom výpočtovej techniky; 
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti infor-
matiky patriaca do tejto triedy; odborné poraden-
stvo v oblasti počítačového hardvéru a softvéru; 
odborné konzultácie (nekomerčné), všetko v rámci 
tejto triedy; tvorba webových stránok s využitím 
PHP a MySQL; tvorba programových projektov;  
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prenájom hardvéru a softvéru; tvorba informač-
ných databáz (počítačové programovanie). 

(540) iCOMFOR 
(731) iCOMFOR, Běly Pažoutové 742/1, 624 00 Brno, 

Komín, CZ; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5023-2011 
(220) 19.1.2011 

9 (511) 3, 4, 5, 16, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 38, 39, 41, 43 

(511) 3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie 
bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmas-
ťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, 
éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vo-
dičky; prípravky na čistenie zubov. 
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; pro-
striedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie 
prachu; palivá vrátane pohonných hmôt do moto-
rových vozidiel a svietiace materiály; sviečky a knôty 
na svietenie. 
5 - Farmaceutické, zverolekárske výrobky; hygie-
nické výrobky na lekárske použitie; dietetické lát-
ky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre 
dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na 
plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné 
prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungi-
cídy, herbicídy. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; papier-
nický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier  
a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; 
maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske po-
treby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné po-
treby okrem prístrojov; obalové materiály z plas-
tických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach; tlačiarenské písmo; štočky. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hre-
bene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem ma-
liarskych; 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 ka-
meniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach. 
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahr-
nuté v iných triedach; posteľné prikrývky a po-
krývky na stôl. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby, 
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na 
vianočný stromček. 
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-
ťažky; konzervované, sušené a tepelne spracova-
né ovocie a zelenina; rôsoly; džemy, marmelády, 
ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia, mlie-
ko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, 
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, 
melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ; 
ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad. 
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro-
dukty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; se-
mená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá, slad. 
 

32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
34 - Tabak; potreby pre fajčiarov; zápalky. 
35 - Prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod, obchodná správa licencií 
výrobkov a služieb pre tretie osoby; maloobchod-
né služby s potravinami, s alkoholickými a neal-
koholickými nápojmi, priemyselným tovarom, pa-
pierových tovarom, tabakovými výrobkami, pe-
riodickou tlačou a s drogériovým tovarom; mar-
ketingové štúdie, analýzy nákupných a veľkoob-
chodných cien, obchodné informácie a rady spot-
rebiteľom, administratívne spracovanie obchod-
ných objednávok, obchodný manažment a podni-
kové poradenstvo, organizovanie výstav na obchodné 
a reklamné účely, podpora predaja (pre tretie oso-
by), pomoc pri riadení obchodnej činnosti, po-
moc pri riadení priemyselných alebo obchodných 
podnikov, poradenstvo pri vedení podnikov, po-
radenstvo v obchodnej činnosti; odborné obchod-
né poradenstvo, reklama, zásobovacie služby pre 
tretie osoby. 
36 - Finančné služby, finančný lízing, finančné pô-
žičky. 
38 - Komunikácia mobilnými telefónmi, telefonic-
ké služby. 
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; orga-
nizovanie ciest. 
41 - Vydávanie kníh. 
43 - Služby barov, bufety (rýchle občerstvenie), ho-
telierske služby, jedálne a závodné jedálne, ka-
viarne, reštaurácie (samoobslužné), reštaurácie. 

(540) COOP Jednota Tempo 
 Supermarket 
(731) COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, 

Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK; 
(740) JandL, marketing a reklama, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5024-2011 
(220) 19.1.2011 

9 (511) 3, 4, 5, 16, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 38, 39, 41, 43 

(511) 3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie 
bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmas-
ťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, 
éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vo-
dičky; prípravky na čistenie zubov. 
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; pro-
striedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie 
prachu; palivá vrátane pohonných hmôt do moto-
rových vozidiel a svietiace materiály; sviečky  
a knôty na svietenie. 
5 - Farmaceutické, zverolekárske výrobky; hy-
gienické výrobky na lekárske použitie; dietetické 
látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre 
dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na 
plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné 
prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungi-
cídy, herbicídy. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; 
papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na 
papier a na použitie v domácnosti; potreby pre  
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umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kance-
lárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné 
potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plas-
tických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach; tlačiarenské písmo; štočky. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hre-
bene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem ma-
liarskych; 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 ka-
meniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach. 
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahr-
nuté v iných triedach; posteľné prikrývky a po-
krývky na stôl. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby, 
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na 
vianočný stromček. 
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-
ťažky; konzervované, sušené a tepelne spracova-
né ovocie a zelenina; rôsoly; džemy, marmelády, 
ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia, mlie-
ko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, 
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, 
melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ; 
ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad. 
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro-
dukty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; 
semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá, slad. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
34 - Tabak; potreby pre fajčiarov; zápalky. 
35 - Prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod, obchodná správa licencií 
výrobkov a služieb pre tretie osoby; maloobchod-
né služby s potravinami, s alkoholickými a neal-
koholickými nápojmi, priemyselným tovarom, pa-
pierových tovarom, tabakovými výrobkami, pe-
riodickou tlačou a s drogériovým tovarom; mar-
ketingové štúdie, analýzy nákupných a veľkoob-
chodných cien, obchodné informácie a rady spot-
rebiteľom, administratívne spracovanie obchod-
ných objednávok, obchodný manažment a podni-
kové poradenstvo, organizovanie výstav na obchodné 
a reklamné účely, podpora predaja (pre tretie oso-
by), pomoc pri riadení obchodnej činnosti, po-
moc pri riadení priemyselných alebo obchodných 
podnikov, poradenstvo pri vedení podnikov, po-
radenstvo v obchodnej činnosti; odborné obchodné 
poradenstvo, reklama, zásobovacie služby pre 
tretie osoby. 
36 - Finančné služby, finančný lízing, finančné 
pôžičky. 
38 - Komunikácia mobilnými telefónmi, telefonické 
služby. 
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; orga-
nizovanie ciest. 
41 - Vydávanie kníh. 
43 - Služby barov, bufety (rýchle občerstvenie), 
hotelierske služby, jedálne a závodné jedálne, 
kaviarne, reštaurácie (samoobslužné), reštaurácie. 
 
 

(540)  

  
 

(591) červená, modrá, zelená, oranžová 
(731) COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, 

Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK; 
(740) JandL, marketing a reklama, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5025-2011 
(220) 19.1.2011 

9 (511) 3, 4, 5, 16, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 38, 39, 41, 43 

(511) 3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie 
bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťo-
vanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, 
éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vo-
dičky; prípravky na čistenie zubov. 
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; pro-
striedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie 
prachu; palivá vrátane pohonných hmôt do moto-
rových vozidiel a svietiace materiály; sviečky a knôty 
na svietenie. 
5 - Farmaceutické, zverolekárske výrobky; hy-
gienické výrobky na lekárske použitie; dietetické 
látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre 
dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na 
plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné 
prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungi-
cídy, herbicídy. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; papier-
nický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier  
a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; 
maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske po-
treby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné po-
treby okrem prístrojov; obalové materiály z plas-
tických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach; tlačiarenské písmo; štočky. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hre-
bene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem ma-
liarskych; 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 ka-
meniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach. 
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú za-
hrnuté v iných triedach; posteľné prikrývky a po-
krývky na stôl. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby, 
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na 
vianočný stromček. 
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-
ťažky; konzervované, sušené a tepelne spracova-
né ovocie a zelenina; rôsoly; džemy, marmelády, 
ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia, mlie-
ko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, 
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, 
melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ; 
ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad. 
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31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro-
dukty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; 
semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá, slad. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
34 - Tabak; potreby pre fajčiarov; zápalky. 
35 - Prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod, obchodná správa licencií 
výrobkov a služieb pre tretie osoby; maloobchod-
né služby s potravinami, s alkoholickými a neal-
koholickými nápojmi, priemyselným tovarom, papie-
rových tovarom, tabakovými výrobkami, perio-
dickou tlačou a s drogériovým tovarom; marke-
tingové štúdie, analýzy nákupných a veľkoob-
chodných cien, obchodné informácie a rady spot-
rebiteľom, administratívne spracovanie obchod-
ných objednávok, obchodný manažment a podni-
kové poradenstvo, organizovanie výstav na obchodné 
a reklamné účely, podpora predaja (pre tretie oso-
by), pomoc pri riadení obchodnej činnosti, po-
moc pri riadení priemyselných alebo obchodných 
podnikov, poradenstvo pri vedení podnikov, po-
radenstvo v obchodnej činnosti; odborné obchod-
né poradenstvo, reklama, zásobovacie služby pre 
tretie osoby. 
36 - Finančné služby, finančný lízing, finančné 
pôžičky. 
38 - Komunikácia mobilnými telefónmi, telefonické 
služby. 
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; orga-
nizovanie ciest. 
41 - Vydávanie kníh. 
43 - Služby barov, bufety (rýchle občerstvenie), ho-
telierske služby, jedálne a závodné jedálne, ka-
viarne, reštaurácie (samoobslužné), reštaurácie. 

(540)  

  
 

(591) zelená, oranžová 
(731) COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, 

Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK; 
(740) JandL, marketing a reklama, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5086-2011 
(220) 15.2.2011 

9 (511) 29, 31, 32, 35, 39, 43 
(511) 29 - Konzervované, sušené a tepelne spracované 

ovocie, zelenina a iné takto upravené poľnohos-
podárske, záhradkárske a lesné produkty patriace 
do triedy 29; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné 
zaváraniny, ovocné pretlaky; konzervované, su-
šené alebo inak upravené bylinky a vňate patria-
ce do triedy 29; suché spracované plody; hotové 
jedlá a šaláty na báze uvedených produktov. 
31 - Nespracované čerstvé ovocie, zelenina, byliny 
a iné nespracované poľnohospodárske, záhrad-
kárske a lesné produkty a obilniny patriace do 
triedy 31; semená, rastliny a kvety. 
32 - Nealkoholické nápoje na báze zeleniny, ovo-
cia a bylín; zeleninové a ovocné nápoje, šťavy  
a sirupy. 
 
 

35 - Maloobchodná činnosť s ovocím, zeleninou 
a inými potravinami a nápojmi. 
39 - Dovoz a doručovanie ovocia, zeleniny a iných 
potravín a nápojov na základe objednávky. 
43 - Služby reštaurácií a barov; služby rýchleho 
občerstvenia. 

(540)  

  
 

(591) zelená 
(731) Kubinec Tomáš, L. Sáru 2, 841 05 Bratislava, SK; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5136-2011 
(220) 25.2.2011 

9 (511) 41 
(511) 41 - Organizovanie športových súťaží. 
(540)  

  
 

(591) červená, čierna, biela, bronzová, jantárová, zele-
ná, tmavozelená, modrá, levanduľová, nebesky 
modrá, marhuľová, tmavohnedá, ružová 

(731) Sopuch Jaroslav, PaedDr., Strečnianská 3, 851 05 
Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5159-2011 
(220) 9.3.2011 

9 (511) 29, 32, 33, 35, 36, 41, 43 
(511) 29 - Bravčové mäso; brusnicový kompót; bujóny, 

vývary; prípravky na vývary, bujóny; konzervo-
vaná cibuľa; datle; divina; ovocná dreň; džemy; 
garnáty (morské raky), neživé; huspenina; hydina 
nie živá; jablkový kompót; jedlá želatína; jedlé 
oleje; jedlé tuky; jogurt; kakaové maslo; kandi-
zované ovocie; kefír; klobásy, salámy, bujónové 
koncentráty; koncentrované vývary; konzervy  
s ovocím; konzervy s rybami; konzervy so zele-
ninou; krvavá jaternica, krvavnica; krvná tlačen-
ka; kukuričný olej; kumys (mliečny nápoj); kyslá 
kapusta; kyslé mlieko; jedlý loj; margarín; mar-
meláda; maslo; konzervované mäso; mäsové 
konzervy; mäsové výťažky; mliečne nápoje (s vy-
sokým obsahom mlieka); mliečne výrobky; mlie-
ko; sójové mlieko (náhradka mlieka); mrazené 
ovocie; nakladaná zelenina; nakladané uhorky; 
nasolené potraviny; oriešky spracované; ovocie 
naložené v alkohole; kandizované ovocie; kon-
zervované ovocie; zavárané presladené ovocie; 
zavárané sladené ovocie; ovocie (kompóty); ovoc-
ná dreň; ovocné rôsoly; ovocné šaláty; ovocné 
šupky; paradajková šťava na varenie; paradajko-
vý pretlak; pečeňová paštéta; pečienka; plátky 
sušeného ovocia; rybie plátky; polievky; príprav-
ky na výrobu polievky; potraviny z rýb; solené 
potraviny; presladené ovocie (naložené v cukre);  
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 rybia múčka ako požívatina; rybie plátky (filé); 
ryby s výnimkou živých; ryby v slanom náleve; 
konzervované ryby; potravinárske výrobky z ry-
by; rýchle občerstvenie na báze ovocia; ovocné 
šaláty; zeleninové šaláty; šľahačka; slanina; smo-
tana; šošovica konzervovaná; špik ako potrava; 
špik z kostí zvierat na jedenie; srvátka; zelenino-
vé šťavy na varenie; šunka; ovocné šupky; syry; 
tofu; tukové nátierky na chlieb; tukové substan-
cie na výrobu jedlých tukov; tuniaky; údeniny; 
zemiakové vločky; zázvorový džem; jedlá želatí-
na; konzervovaná zelenina; sušená zelenina; va-
rená zelenina; prípravky na zeleninové polievky; 
zeleninové šaláty; zeleninové šťavy na varenie. 
32 - Aperitív nealkoholický; výťažky z chmeľu 
na výrobu piva; jablkový džús (nealkoholický); 
ovocné džúsy; hroznový mušt (nekvasený); jabl-
kový džús (nealkoholický); nealkoholický kokta-
il; kvas (nealkoholický nápoj); prípravky na vý-
robu likérov; medové nealkoholické nápoje; prí-
pravky na výrobu minerálnych vôd; minerálne 
vody (nápoje); medové nealkoholické nápoje; 
nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje na 
báze medu; srvátkové nápoje; nealkoholické 
ovocné nápoje; ovocné nektáre; ovocné nealko-
holické výťažky; paradajkový džús (nápoj); piv-
ná mladinka; pivo; prášky na prípravu šumivých 
nápojov; príchute na výrobu nápojov; šerbety 
(ovocné nápoje); sirupy na výrobu malinoviek; 
sirupy na výrobu nápojov; sladina; sladové pivo; 
sóda; stolové vody; pastilky na výrobu šumivých 
nápojov; prášky na výrobu šumivých nápojov; 
prípravky na výrobu sýtenej vody; vody (nápoje); 
zázvorové pivo; zeleninové džúsy (nápoje). 
33 - Alkohol z ryže; alkoholické nápoje s výnim-
kou piva; alkoholické extrakty; anízový likér; 
aperitívy; arak; brandy; vínovica; curaçao; (poma-
rančový likér); destilované nápoje; digestíva (lie-
hoviny a likéry); džin; griotka; hruškový mušt 
(alkoholický); jablčné mušty (alkoholické); kok-
taily, liehové esencie; liehové výťažky; liehoviny; 
likéry, horké likéry; medovina; alkoholické nápo-
je obsahujúce ovocie; destilované nápoje; víno, 
vodka; vodnár (pivo); alkoholické výťažky z ovocia. 
35 - Administratívna správa hotelov; administra-
tívne spracovanie obchodných objednávok; re-
klamné agentúry; analýzy nákladov; aranžovanie 
výkladov; príprava a vyhotovenie daňových pri-
znaní; dražby; fakturácia; grafická úprava tlačo-
vín na reklamné účely; hospodárske, ekonomické 
predpovede; spravovanie hotelov; obchodné ale-
bo podnikateľské informácie; komerčné infor-
mačné kancelárie; kancelárie zaoberajúce sa do-
vozom a vývozom; štatistické kompilácie; pre-
zentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; obchodná správa licencií vý-
robkov a služieb pre tretie osoby; marketingové 
štúdie; príprava miezd a výplatných listín; nábor 
zamestnancov; analýzy nákupných cien, veľko-
obchodných cien; pomoc pri riadení obchodnej 
činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; pos-
kytovanie obchodných a podnikateľských infor-
mácií; profesionálne obchodné alebo podnikateľ-
ské poradenstvo; obchodné odhady; obchodné ra-
dy a informácie spotrebiteľom; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; obchodný manažment  
a podnikové poradenstvo; obchodný manažment 
v oblasti umenia; organizovanie komerčných  
 

alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizova-
nie výstav na komerčné alebo reklamné účely; 
organizovanie výstav na obchodné a reklamné 
účely; personálne poradenstvo; podpora predaja 
(pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchodnej 
činnosti; poradenstvo pri vedení podnikov; pora-
denstvo v obchodnej činnosti; odborné obchodné 
poradenstvo; prenájom reklamných priestorov; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; obchodný prieskum; reklama; 
reklamné agentúry; vydávanie a aktualizovanie 
reklamných materiálov; poradenské služby v oblasti 
obchodného alebo podnikateľského riadenia; spro-
stredkovateľne práce; distribúcia vzoriek tovarov; 
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tova-
rov a služieb pre iné podniky); sekretárske služby. 
36 - Oceňovanie a odhady nehnuteľností; prená-
jom nehnuteľností; správa nehnuteľností; spro-
stredkovanie (maklérstvo); sprostredkovateľská 
činnosť s nehnuteľnosťami; realitné kancelárie; 
prenájom kancelárskych priestorov; bankovníctvo; 
sporiteľne; hypotéky (poskytovanie pôžičiek); 
burzové maklérstvo; sprostredkovanie poistenia; 
daňové odhady (služby); investovanie kapitálu; 
kapitálové investície; zbieranie peňazí na dobro-
činné účely; elektronický prevod kapitálu; orga-
nizovanie dobročinných zbierok; finančné pora-
denstvo; finančné odhady a oceňovanie (poisťov-
níctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné  
informácie; likvidácia podnikov (finančné služ-
by); spravovanie financií; klíring (bezhotovostné 
zúčtovávame vzájomných pohľadávok a záväzkov); 
pôžičky (finančné); platenie splátok; finančný lí-
zing; finančné analýzy; správcovstvo. 
41 - Diskotéky (služby); poskytovanie služieb 
golfovými ihriskami; informácie o možnostiach 
rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; 
informácie o možnostiach zábavy; prevádzkova-
nie kasín; služby v kempingoch so športovým 
programom; koncertné siene, sály; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; organizovanie lotérií; prevádzkovanie 
múzeí; organizovanie a vedenie koncertov; orga-
nizovanie a vedenie seminárov; organizovanie  
a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov; 
organizovanie predstavení (manažérske služby); 
organizovanie športových podujatí; organizovanie 
živých vystúpení; zábavné parky; plánovanie a orga-
nizovanie večierkov; prevádzkovanie športových 
zariadení; služby na oddych a rekreáciu; služby 
športovísk; organizovanie a plánovanie večierkov; 
zábava, pobavenie; živé predstavenie; prevádzko-
vanie zoologických záhrad; nočné kluby; výchov-
no-zábavné klubové služby; kluby zdravia (tele-
sné cvičenia); požičiavanie športového výstroja  
s výnimkou dopravných prostriedkov; školenie. 
43 - Služby barov; bufety (rýchle občerstvenie); 
hotelierske služby; jedálne a závodné jedálne; 
kaviarne; prevádzkovanie kempingov; motelové 
služby; penzióny; poskytovanie hotelového uby-
tovania; prenájom prechodného ubytovania; pre-
nájom prednáškových sál; prenájom prenosných 
stavieb; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a skle-
nených výrobkov; príprava a dodávka jedál na 
objednávku do domu; samoobslužné reštaurácie; 
reštaurácie (jedálne); rezervácia hotelov; rezervá-
cia penziónov; rezervácia prechodného ubytova- 
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nia; turistické ubytovne; ubytovacie kancelárie (ho-
tely, penzióny). 

(540)  

  
 

(591) zlatohnedá, sivá 
(731) ELESKO a.s., Ventúrska 1, 811 01 Bratislava, SK; 
(740) UHRINA & PARTNERS - legal advisors s. r. o., 

advokátska kancelária, Bratislava, SK; 
 

 
(210) 5169-2011 
(220) 11.3.2011 

9 (511) 9 
(511) 9 - Počítačové monitory; plazmové televízory; te-

levízne súpravy; LCD televízory; LCD displeje 
(displeje z tekutých kryštálov) počítačov; LCD 
displeje (displeje z tekutých kryštálov); počítače; 
obrazové skenery; procesory na ukladanie a ucho-
vávanie dát; snímače dát; počítačové klávesnice; 
skrine počítačov; notebooky; počítačové myši; 
prepojovacie dosky; set-top boxy; základné počí-
tačové dosky; servery; počítačové terminály; po-
čítačové tlačiarne; osobné počítače; dosky ploš-
ných spojov (dosky s plošnými spojmi); diskety 
nahrávajúce počítačové programy na použitie pri 
riadení bázy dát a na spracovanie textu; kom-
paktné disky nahrávajúce počítačové programy 
na použitie pri riadení bázy dát a na spracovanie 
textu; ručné počítače; prenosné počítače; počíta-
čové programy na použitie pri riadení bázy dát  
a na spracovanie textu; svetelné perá; prázdne mag-
netické disky; ručné elektronické prekladače; elek-
tronické notebooky na uchovávanie obchodných 
a osobných informácií nahraných na počítačových 
médiách; elektronické publikácie, najmä knihy  
o počítačoch, zdrojoch globálnej komunikačnej sie-
te, zábave, správach, cestovaní, strave, vede, ume-
ní, príbehoch a/alebo literatúre nahrané na počí-
tačových médiách, vreckových počítačoch; vrec-
kové počítače (personál digital assistants); elek-
tronické publikácie, najmä slovníky anglického 
jazyka nahrané na počítačových médiách. 

(540)  

  
 

(731) Top Victory Investments Limited (a corporation 
incorporated under the laws of Hong Kong), Sui-
te 1023, 10th Floor, Ocean centre, Harbour City, 
5 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HK; 

(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Brati-
slava, SK; 

 
 

(210) 5185-2011 
(220) 17.3.2011 

9 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Lístky; papier, kartón, lepenka a výrobky  

z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; periodické a neperiodické publikácie; 
tlačoviny; reklamné tlačoviny; brožúry; letáky; 
lósy; tikety; plagáty; kalendáre; prospekty; foto-
grafie; pohľadnice. 

 

35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; rozhlasová a televízna reklama; vydávanie, aktu-
alizovanie reklamných materiálov; zasielanie a roz-
širovanie reklamných materiálov (letáky, pros-
pekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom. 
41 - Zábava, pobavenie; organizovanie a prevádz-
kovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie 
lotérií a stávkových hier prostredníctvom interne-
tu; organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľ-
ských lotérií; organizovanie a prevádzkovanie žre-
bových lotérií; organizovanie kurzových stávok; 
organizovanie kurzových stávok prostredníctvom 
internetu; organizovanie a prevádzkovanie hier  
o peniaze; organizovanie a prevádzkovanie hier  
o peniaze prostredníctvom internetu; organizovanie 
a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier 
k lotériám; tvorba televíznych programov; orga-
nizovanie živých vystúpení; organizovanie kul-
túrnych, športových a spoločenských podujatí; 
organizovanie zábavných a športových súťaží. 

(540)  

  
 

(591) biela, modrá, červená, ružová, žltá, sivá 
(731) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Breč-

tanová 1, 830 07 Bratislava, SK; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5186-2011 
(220) 17.3.2011 

9 (511) 35, 39, 41, 43 
(511) 35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; 

on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných 
materiálov a oznamov zákazníkom; organizova-
nie výstav na komerčné účely; sprostredkovanie 
obchodu s tovarom; maloobchod s vínami a so-
meliérskymi a vinárskymi pomôckami, aj pro-
stredníctvom internetu; rozširovanie vzoriek to-
varov; sprostredkovanie služieb uvedených v trie-
dach 39, 41 a 43. 
39 - Organizovanie ciest, exkurzií, výletov spre-
vádzanie a preprava cestujúcich, turistické pre-
hliadky, rezervácia zájazdov. 
41 - Organizovanie a vedenie konferencií, kongre-
sov, kolokvií, seminárov, sympózií; korešpondenč-
né kurzy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích výstav; služby na oddych a rekreáciu; 
školenia; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická 
činnosť); vyučovanie, vzdelávanie. 
43 - Služby barov, kaviarne; hotelierske služby; 
poskytovanie hotelového ubytovania; prenájom 
prechodného ubytovania. 

(540)  

  
 
(731) Wine Wave School s. r. o, Rozvodná 11/B, 831 01 

Bratislava, SK; 
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK; 
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(210) 5188-2011 
(220) 18.3.2011 

9 (511) 25 
(511) 25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy. 

(540) OLK 
(731) VULCABRAS | AZALEIA - RS, CALÇADOS E 

ARTIGOS ESPORTIVOS S.A., Rua Dr. Legen-
dre, 34, Parobe, Rio Grande do Sul, 95630-000, BR; 

(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Brati-
slava, SK; 

 
 
(210) 5189-2011 
(220) 21.3.2011 

9 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky, najmä prípravky na 

odvykanie od fajčenia. 

(540) NICORETTE COOLDROPS 
(731) McNeil AB, 251 09 Helsingborg, SE; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5190-2011 
(220) 21.3.2011 

9 (511) 35, 39, 43 
(511) 35 - Administratívne spracovanie obchodných 

objednávok; obchodné alebo podnikateľské infor-
mácie; prenájom reklamných priestorov; obchod-
né sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 
39 a 43; sprostredkovanie prenájmu prechodného 
ubytovania. 
39 - Organizovanie ciest; organizovanie exkurzií; 
organizovanie okružných plavieb; organizovanie 
turistických plavieb; organizovanie výletov; auto-
busová doprava; osobná doprava; preprava cestu-
júcich; prepravné služby; rezervácia zájazdov; 
sprevádzanie cestujúcich a turistov; turistické preh-
liadky; rezervácia dopravy; rezervácia cestovných 
lístkov, leteniek a miesteniek na cestovanie; spro-
stredkovanie dopravy a prepravy; informácie o do-
prave; informácie o preprave; prenajímanie bi-
cyklov; sprostredkovanie prenajímania lodí; pre-
nájom automobilov; služby cestovnej a turistic-
kej kancelárie patriace do triedy 39. 
43 - Poskytovanie prechodného ubytovania; re-
zervácia prechodného ubytovania; rezervácia pen-
ziónov; rezervácia hotelov; prenájom prednáško-
vých sál; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); 
služby cestovnej a turistickej kancelárie patriace 
do triedy 43. 

(540)  

  
 

(591) modrá 
(731) MORE s.r.o., Pri starej prachárni 1, 831 04 Brati-

slava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5201-2011 
(220) 29.3.2011 

9 (511) 35, 40, 42 
(511) 35 - Profesionálne obchodné a podnikateľské po-

radenstvo; organizačná, ekonomická a marketin-
gová poradenská činnosť; obchodný manažment,  
 

 správa a administratíva súvisiaca s verejným  
obstarávaním; lobistické služby na obchodné úče-
ly; obchodný a podnikateľský prieskum trhu; po-
skytovanie obchodných a podnikateľských infor-
mácií; podpora predaja (pre tretie osoby); reklam-
ná a propagačná činnosť; administratívne služby; 
sprostredkovanie menovaných služieb; služby ná-
kupu, predaja a sprostredkovania nákupu a pre-
daja strojov a zariadení na zber, spracovanie, se-
parovanie, zhodnocovanie, recykláciu obalov a iné-
ho odpadu; služby nákupu, predaja a sprostred-
kovania nákupu a predaja nádob a kontajnerov, 
dopravných a manipulačných zariadení používa-
ných v odpadovom hospodárstve; služby nákupu, 
predaja a sprostredkovania nákupu a predaja dru-
hotných surovín a odpadov, polotovarov a výrob-
kov z recyklovaných materiálov rôzneho druhu, 
materiálov na výrobu obalov a papiera; sprostred-
kovanie služieb uvedených v triede 40; spro-
stredkovanie služieb v uvedených v triede 42. 
40 - Služby v oblasti nakladania s odpadmi; trie-
denie odpadu a recyklovateľného materiálu; spra-
covanie, recyklácia a likvidácia odpadu; poraden-
ská a konzultačná činnosť v oblasti odpadového 
hospodárstva; odborné poradenstvo v oblasti zbe-
ru, spracovania, recyklovania a zhodnocovania 
obalov a iného odpadu; prenájom strojov a zaria-
dení na zber, spracovanie, separovanie, zhodno-
covanie, recykláciu obalov a iného odpadu. 
42 - Projektová činnosť; štúdie technických pro-
jektov; inžinierska činnosť, expertízy a prieskumy 
(inžinierske práce); spracovanie odborných štúdií 
a ekologických auditov; príprava, vypracovanie  
a predkladanie projektov a žiadostí v oblasti re-
alizácie prostriedkov z osobitných fondov; vý-
skum a vývoj v oblasti prírodných a technických 
vied; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zá-
kazníkov); poradenská a konzultačná činnosť v oblasti 
environmentalistiky, chémie a toxikológie; posu-
dzovanie vplyvov na životné prostredie; odborné 
poradenstvo pri navrhovaní obalov a ochranných 
výrobkov; projektové, inžinierske a architekto-
nické služby. 

(540)  

  
 
(731) JeeM, s. r. o., Homolova 12, 841 02 Bratislava, SK; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5202-2011 
(220) 29.3.2011 

9 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické produkty pre centrálny nervo-

vý systém. 

(540) FRENOS 
(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d. d., Danica 5, 

48000 Koprivnica, HR; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
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(210) 5203-2011 
(220) 30.3.2011 

9 (511) 35, 36 
(511) 35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom. 

36 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti pois-
ťovníctva a finančníctva; sprostredkovanie kúpy, 
predaja a prenájmu nehnuteľností. 

(540)  

  
 
(591) červená, sivá 
(731) CAPITOL, akciová spoločnosť, Ružová dolina 6, 

821 08 Bratislava, SK; 
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5204-2011 
(220) 30.3.2011 

9 (511) 35, 36 
(511)  35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom. 

36 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti pois-
ťovníctva a finančníctva, sprostredkovanie kúpy, 
predaja a prenájmu nehnuteľností. 

(540)  

  
 

(591) červená, sivá, čierna 
(731) CAPITOL, akciová spoločnosť, Ružová dolina 6, 

821 08 Bratislava, SK; 
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5207-2011 
(220) 30.3.2011 

9 (511) 35, 43 
(511) 35 - Administratívna správa hotelov; spravovanie 

hotelov. 
43 - Hotelierske služby; penzióny; poskytovanie 
hotelového ubytovania; prenájom prechodného uby-
tovania; rezervácia hotelov; kaviarne; reštaurácie; 
samoobslužné reštaurácie; služby barov. 

(540)  

  
 

(591) modrá, ružová, biela 
(731) PROPERTY HOLDING, a.s., Panenská 13, 811 03 

Bratislava, SK; 
(740) Keményová Ľudmila, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5208-2011 
(220) 30.3.2011 

9 (511) 35, 43 
(511) 35 - Administratívna správa hotelov; spravovanie 

hotelov. 
43 - Hotelierske služby; penzióny; poskytovanie 
hotelového ubytovania; prenájom prechodného  
 

ubytovania; rezervácia hotelov; kaviarne; reštau-
rácie; samoobslužné reštaurácie; služby barov. 

(540)  

  
 

(591) modrá, ružová, biela 
(731) PROPERTY HOLDING, a.s., Panenská 13, 811 03 

Bratislava, SK; 
(740) Keményová Ľudmila, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5209-2011 
(220) 30.3.2011 

9 (511) 35, 43 
(511) 35 - Administratívna správa hotelov; spravovanie 

hotelov. 
43 - Hotelierske služby; penzióny; poskytovanie 
hotelového ubytovania; prenájom prechodného 
ubytovania; rezervácia hotelov; kaviarne; reštau-
rácie; samoobslužné reštaurácie; služby barov. 

(540)  

  
 

(591) žltá, modrá, ružová, biela 
(731) PROPERTY HOLDING, a.s., Panenská 13, 811 03 

Bratislava, SK; 
(740) Keményová Ľudmila, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5210-2011 
(220) 30.3.2011 

9 (511) 35, 43 
(511) 35 - Administratívna správa hotelov; spravovanie 

hotelov. 
43 - Hotelierske služby; penzióny; poskytovanie 
hotelového ubytovania; prenájom prechodného 
ubytovania; rezervácia hotelov; kaviarne; reštau-
rácie; samoobslužné reštaurácie; služby barov. 

(540)  

  
 

(591) modrá, ružová, biela 
(731) PROPERTY HOLDING, a.s., Panenská 13, 811 03 

Bratislava, SK; 
(740) Keményová Ľudmila, JUDr., Bratislava, SK; 
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(210) 5211-2011 
(220) 30.3.2011 

9 (511) 35, 43 
(511) 35 - Administratívna správa hotelov; spravovanie 

hotelov. 
43 - Hotelierske služby; penzióny; poskytovanie 
hotelového ubytovania; prenájom prechodného 
ubytovania; rezervácia hotelov; kaviarne; reštau-
rácie; samoobslužné reštaurácie; služby barov. 

(540)  

  
 

(591) modrá, ružová, biela 
(731) PROPERTY HOLDING, a.s., Panenská 13, 811 03 

Bratislava, SK; 
(740) Keményová Ľudmila, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5216-2011 
(220) 31.3.2011 

9 (511) 33, 35 
(511) 33 - Víno. 

35 - Sprostredkovanie obchodu s vínom, reklamná 
a propagačná činnosť. 

(540)  

  
 
(731) FABEX spol. s r.o., Kukučínova, Dom podnika-

teľov, 929 01 Dunajská Streda, SK; 
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5224-2011 
(220) 31.3.2011 

9 (511) 1, 2, 6, 17, 19, 27, 35, 37 
(511) 1 - Lepidlá na priemyselné účely. 

2 - Laky. 
6 - Stavebné kovania; kovový spojovací materiál; 
zámočnícke výrobky; kovania na dvere a okná; kovo-
vé lišty, najmä prechodné, železiarsky výrobky. 
17 - Tesniace obloženia; tesniace materiály; tes-
niace tmely. 
19 - Obklady stien a priečok s výnimkou kovo-
vých; podlahy, dlážky, stropy, podhľady s vý-
nimkou kovových; parkety; parketové dlážky; okná, 
okenné rámy, okenice, dvere, zárubne, schody  
s výnimkou kovových; nekovové lišty, najmä 
obvodové (soklové) a prechodové; nekovové ra-
diátorové rozety; nekovový spojovací materiál; 
nekovové spojovacie a ukončovacie prvky k lištám; 
pracovné a parapetné dosky; interiérové prvky  
z dreva. 
27 - Linoleá a iné podlahové krytiny; koberce; 
koberčeky; dverové rohožky; tapety s výnimkou 
textilných. 
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obcho-
du s tovarmi; maloobchodná a veľkoobchodná  
činnosť s tovarmi uvedenými v triedach 1, 2, 6,  
 

17, 19, 27; poradenstvo a konzultácie v oblasti 
predaja parkiet, podláh, obkladov, dverí, okien, 
interiérových prvkov, kobercov. 
37 - Montáž, kladenie, servis, sanácie a opravy 
podláh, parkiet, obkladov, dverí, okien, interiérových 
prvkov, kladenie kobercov; požičiavanie náradia; 
poradenstvo a konzultácie v oblasti montáží, resp. 
kladenia parkiet, podláh, obkladov, dverí, okien, 
interiérových prvkov, kobercov. 

(540)  

  
 

(591) hnedá, biela 
(731) CARPET HOUSE, s.r.o., Pri Habánskom Mlyne 16, 

811 04 Bratislava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5230-2011 
(220) 4.4.2011 

9 (511) 29, 31 
(511) 29 - Zavárané, konzervované, sušené, varené, na-

kladané ovocie a zelenina. 
31 - Čerstvé ovocie a zelenina. 

(540)  

  
 

(731) Chiquita Brands, L.L.C., 250 East Fifth Street, 
Cincinnati, Ohio 45202, US; 

(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
 

 
(210) 5231-2011 
(220) 4.4.2011 

9 (511) 29, 31 
(511) 29 - Zavárané, konzervované, sušené, varené, 

nakladané ovocie a zelenina. 
31 - Čerstvé ovocie a zelenina. 

(540)  

  
 

(591) modrá, žltá, biela 
(731) Chiquita Brands, L.L.C., 250 East Fifth Street, 

Cincinnati, Ohio 45202, US; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5232-2011 
(220) 4.4.2011 

9 (511) 5, 32, 33 
(511) 5 - Farmaceutické, zverolekárske výrobky; hy-

gienické výrobky na lekárske použitie; dietetické 
látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre 
dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na 
plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné 
prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungi-
cídy, herbicídy. 
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32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 

(540) NUKE 
(731) Dugovič Martin, Kalinčiakova 37, 900 01 Mod-

ra, SK; 
 

 
(210) 5233-2011 
(220) 4.4.2011 

9 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511)  9 - Diapozitívy; kompaktné disky; magnetické 

disky; optické disky; optické kompaktné disky; 
elektronické publikácie (stiahnuté z telekomuni-
kačnej siete); gramofónové platne; magnetické no-
siče údajov; optické nosiče údajov; pásky na 
zvukové nahrávanie; počítačový softvér; progra-
my na počítačové hry; počítačové programy 
(stiahnuté z telekomunikačnej siete); pružné dis-
ky; videokazety; videopásky; disky zvukových 
nahrávok; nosiče zvukových nahrávok; pásky so 
zvukovými nahrávkami. 
16 - Albumy; blahoprajné pohľadnice; časopisy (pe-
riodiká); grafiky; kalendáre; katalógy; knihy; ko-
miksy; noviny; obežníky; periodiká; plagáty; 
publikácie; ročenky; tlačoviny. 
35 - Reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín 
na reklamné účely; prezentácia výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod; komerč-
né informačné kancelárie; podpora predaja (pre 
tretie osoby); prenájom reklamného času vo všet-
kých komunikačných médiách; prenájom reklam-
ných materiálov; reklama; on-line reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie re-
klamných materiálov; rozširovanie reklamných ozna-
mov; prenájom reklamných plôch; zásielkové re-
klamné služby; uverejňovanie reklamných textov; 
rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných ale-
bo inzertných oznamov; spracovanie textov; te-
levízna reklama; predplatné telekomunikačných 
služieb; zasielanie reklamných materiálov zákaz-
níkom. 
38 - Poskytovanie priestoru na diskusiu na inter-
nete; prenos signálu pomocou satelitu; spravo-
dajské agentúry; vysielanie káblovej televízie; 
tlačové kancelárie. 
41 - Digitálna tvorba obrazov na výstupných za-
riadeniach; elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); fotografická reportáž; nahrávanie 
videopások; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; výroba rozhlasových a televíz-
nych programov; organizovanie športových sú-
ťaží; tvorba videofilmov; organizovanie a vede-
nie koncertov; organizovanie a plánovanie večier-
kov; on-line vydávanie kníh a časopisov v elek-
tronickej forme; výroba rozhlasových programov; 
zábava, pobavenie; prenájom zvukových nahrá-
vacích zariadení. 

(540) ZUPERZTAR 
(731) MAC TV, s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratisla-

va, SK; 
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček, s.r.o., Bra-

tislava, SK; 
 

 

(210) 5234-2011 
(220) 4.4.2011 

9 (511) 34 
(511) 34 - Tabak; potreby pre fajčiarov; zápalky; ciga-

rety; krátke cigary; cigary; zapaľovače pre fajčia-
rov; šnupavý tabak; tabakové fajky; tabatierky; 
žuvací tabak; cigaretový papier; cigaretové filtre. 

(540) BUSINESS ROYALS 
(731) BR International Holdings Inc., c/o P.O.BOX 261031, 

Jebel Ali, Dubai, AE; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 

 

(210) 5236-2011 
(220) 6.4.2011 

9 (511) 33, 35, 40, 41, 43 
(511) 33 - Alkoholické nápoje všetkých druhov s výnim-

kou piva. 
35 - Reklamné služby; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; obchodné alebo podnikateľské 
informácie; obchodný alebo podnikateľský prie-
skum; organizovanie komerčných výstav alebo veľ-
trhov; organizovanie výstav na obchodné alebo 
reklamné účely; odborné obchodné poradenstvo; 
predvádzanie na reklamné účely a podporu pre-
daja; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; 
public relations; reklama; online reklama na počí-
tačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, tlačoviny, 
vzorky); uverejňovanie reklamných textov; vydá-
vanie a aktualizovanie reklamných materiálov; ma-
loobchodné služby s nealkoholickými nápojmi,  
s vínom a s ostatnými alkoholickými nápojmi. 
40 - Odborné poradenstvo a konzultačné služby  
v odbore spracovania liehovín, vína a nealkoho-
lických nápojov; konzultačné služby v odbore vý-
roby liehovín, vína a nealkoholických nápojov. 
41 - Vzdelávanie, zábava; športová a kultúrna 
činnosť; organizovanie spoločenských podujatí, ve-
čierkov (eventov); organizovanie degustácií; vydá-
vanie kníh; organizovanie a vedenie seminárov, 
kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; organizovanie plesov; organizo-
vanie súťaží; organizovanie športových súťaží, ži-
vých vystúpení; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; usporadúvanie a organizovanie nekomerč-
ných výstav, veľtrhov vín, miestnych vínoték, 
výstav umeleckých a ľudových remesiel, prezen-
tácia regiónu na výstavách s výnimkou komerč-
ných výstav; online vydávanie kníh a časopisov  
v elektronickej forme; vydávanie informácií o po-
dujatiach pomocou online služieb; zabezpečovanie 
školenia, zábavy, športových a kultúrnych činnos-
tí; poskytovanie informácií týkajúcich sa športo-
vých, spoločenských a kultúrnych podujatí; orga-
nizácia a zabezpečenie festivalov a vinobrania. 
43 - Bufety; bary; jedálne a závodné jedálne; ka-
viarne; penzióny; reštaurácie; reštauračné služby; 
prechodné ubytovanie; turistické ubytovne; vi-
nárne; vínne pivnice; vínotéky. 

(540)  

  
 

(591) čierna, červená, zlatá 
(731) Pomfy Martin, Cerovská 1291/140, 900 81 Šenk-

vice, SK; 
(740) Rohutný Pavol, JUDr., Viničné, SK; 
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(210) 5239-2011 
(220) 7.4.2011 

9 (511) 1, 2, 17, 19, 42 
(511) 1 - Prídavné kvapaliny na použitie s abrazívami; 

umelé a akrylové živice v surovom stave; che-
mické prostriedky na výrobu farieb; konzervačné 
prípravky na betón a cement s výnimkou farieb  
a olejov; disperzné látky z plastov; dehydratačné 
prostriedky na priemyselné účely; epoxidové ži-
vice v surovom stave; moridlá na kovy; lepidlá 
na priemyselné účely; lepidlá, tmely, spojivá na 
obkladačky; vodovzdorné chemické prípravky do 
cementu s výnimkou farieb. 
2 - Farby; nátery; laky; ochranné prípravky na 
kovy; ochranné prípravky na drevo; farbivá; mo-
ridlá prírodné živice v surovom stave; kovové fó-
lie a kovy práškové pre maliarov, dekoratérov, 
tlačiarov a umelcov; lepidlá pre farby; pigmenty. 
17 - Gutaperča; azbest; materiály tesniace, upcháv-
kové a izolačné; voľné zábrany na ochranu proti 
teplote, zvuku a proti iným fyzikálnym a che-
mickým vplyvom; azbestové obklady; izolačné 
dosky a fólie; azbestová lepenka; lepiace pásky pat-
riace do triedy 17; izolačné nátery a omietky; ži-
vice (polotovary); tesniace tmely. 
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové pev-
né rúrky pre stavebníctvo; výrobky z asfaltu pre 
stavebníctvo; nekovové stavebné konštrukcie; 
malty; omietky; štukatérske profily; štrkové hmo-
ty; preglejky; cement; piesok (s výnimkou zlieva-
renského piesku); šalovanie; smola; decht; dosky 
z cementu a podobných stavebných hmôt; dlaždi-
ce; stavebný kameň prírodný a umelý; hrnčiarska 
hlina; korok lisovaný; nekovové stavebné obkla-
dy stien; nekovové dlaždice na podlahu; stavebné 
priečky; sadra; sadrokartóny; štrk; stavebné dre-
vo; vápno. 
42 - Tvorba počítačových programov; poraden-
stvo v oblasti počítačového hardvéru; projektová 
činnosť, štúdie technických projektov; stavebná 
projekcia; výskum v oblasti chémie a stavebných 
hmôt; fyzikálny výskum; architektonické pora-
denstvo; služby v oblasti chémie. 

(540)  

  
 

(591) modrá, čierna, biela 
(731) STOMIX, spol. s r.o., Žulová 178, 790 65 Žulo-

vá, CZ; 
(740) Nedelka Martin, JUDr., PhD., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5240-2011 
(220) 8.4.2011 

9 (511) 16, 35, 40, 41, 43 
(511) 16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 

materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach, tlačoviny periodické a neperiodické tlačo-
viny, noviny, časopisy, knihy, brožúry, príručky, 
publikácie, zošity, zoznamy, kalendáre, katalógy, 
plagáty, prospekty, fotografie, knižné záložky, 
nálepky, obalové materiály z plastov, ktoré nie sú 
zahrnuté v iných triedach, plastikové obaly, vre-
cúška a tašky ako obalové materiály. 

 
 
 

35 - Reklama; sprostredkovanie reklamy; spro-
stredkovanie obchodu s tovarmi; obchodné spro-
stredkovanie služieb; prieskum trhu a verejnej mien-
ky, vydávanie reklamných materiálov; marketing; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum 
trhu; prieskum verejnej mienky; obchodné alebo 
podnikateľské poradenstvo; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií; organi-
zovanie výstav na obchodné a reklamné účely, 
personálne poradenstvo; pomoc pri riadení obchod-
nej činnosti; prenájom reklamných materiálov; 
prenájom reklamného času vo všetkých komuni-
kačných médiách; prenájom reklamných priesto-
rov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov. 
40 - Tlač, tlačenie. 
41 - Vydavateľská činnosť; vydávanie časopisov 
a kníh (on-line) v elektronickej forme; školenia; 
vzdelávanie; informácie o výchove a vzdelávaní; 
organizovanie a vedenie seminárov. 
43 - Pohostinské služby; reštaurácie; kaviarne; ba-
ry; vinárne; bufety (rýchle občerstvenie); cukrárne; 
príprava a dodávka jedál na objednávku do domu. 

(540) ENTUVIA 
(731) Ondrišák Štefan, Ing., Panenská 26, 811 03 Bra-

tislava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5241-2011 
(220) 11.4.2011 

9 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Informácie, dáta a databázy na elektronických, 

magnetických a optických nosičoch všetkých dru-
hov a v elektronických, dátových, informačných 
a telekomunikačných sieťach všetkých druhov, 
multimediálne aplikácie, najmä elektronické infor-
mačné katalógy, časopisy a periodiká, knihy v elek-
tronickej podobe, nahrané zvukové a zvukovo-
obrazové a obrazové záznamy vrátane softvéru 
na CD a DVD diskoch a magnetických nosičoch, 
počítačový softvér. 
16 - Tlačoviny všetkých druhov, najmä periodic-
ké a neperiodické publikácie na papierových no-
sičoch, napríklad časopisy, noviny, knihy, prospek-
ty, plagáty, dáta a databázy na papierových nosi-
čoch, kalendáre, fotografie, pohľadnice, samolep-
ky, knihárske výrobky, informačné a propagačné 
výrobky z papiera vrátane dekoračných predme-
tov z papiera patriace do tejto triedy, obalový 
materiál z papiera a baliace fólie z plastu, papie-
rové a plastové vrecká a tašky, kancelárske po-
treby (s výnimkou nábytku). 
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti obcho-
du a pomoc pri riadení obchodnej činnosti, spro-
stredkovanie obchodných kontaktov, reklamná  
a propagačná činnosť, poskytovanie obchodných 
informačných produktov, napr. multimediálnych 
informácií na reklamné a obchodné účely vrátane 
ich vyhľadávania, inzertná a propagačná činnosť 
vrátane online inzercie a prezentácie používate-
ľov v počítačovej sieti internet, obchodné využi-
tie siete internet v oblasti vyhľadávacích služieb 
a e-biznisu, vydávanie reklamných a/alebo nábo-
rových textov, propagačných a inzertných tlačo-
vín, rozširovanie reklamných a/alebo inzertných 
materiálov, obchodný prieskum a analýza trhu,  
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marketing, organizácia reklamných a obchodných 
predvádzacích akcií výrobkov a služieb vrátane 
obchodných výstav a ich sprievodných akcií, napr. 
komerčných módnych prehliadok, distribúcia to-
varov a tlačovín na reklamné účely, obchodné za-
stúpenie tuzemských a zahraničných firiem, obchod-
ný a podnikateľský informačný servis, obchodné 
poradenské a konzultačné služby. 
38 - Šírenie elektronických informácií, správ tex-
tových, zvukových a zvukovo-obrazových, napr. 
elektronických časopisov, kníh a diel prostredníc-
tvom počítačovej siete internet a satelitov, výmena 
elektronických správ a informácií, služby zabez-
pečujúce audiovizuálnu komunikáciu prostred-
níctvom informačných a telekomunikačných sie-
tí, napr. počítačovej siete internet a satelitov, ší-
renie audiovizuálnych diel, správ a informácií, 
ankiet a súťaží, odborná informačná a poraden-
ská činnosť v daných odboroch. 
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo periodických 
a neperiodických publikácií, najmä spoločen-
ských, zábavných, vzdelávacích a odborných ča-
sopisov, a to tlačených na papierových nosičoch i 
v elektronickej podobe vrátane textových, zvu-
kových a zvukovo-obrazových správ a informácií 
na elektronických, magnetických a optických no-
sičoch všetkých druhov, edičná a publikačná čin-
nosť vrátane nahrávania zvukových a zvukovo-
obrazových nosičov a programov pre rozhlasové 
a televízne vysielanie, požičiavanie publikácií  
a nahraných zvukových a zvukovo-obrazových 
nosičov, produkčná a agentúrna činnosť v oblasti 
zábavy, vzdelávania, kultúry a športu vrátane uspo-
radúvania zábavných a vzdelávacích súťaží a akcií, 
hobby súťaží, záujmových klubov, stretnutí a pred-
nášok vrátane akcií na podporu zdravého život-
ného štýlu a spoločenského uplatnenia a aktivity 
záujmových skupín, kultúrnych a/alebo vzdeláva-
cích výstav, informačné, konzultačné, poradenské 
a obstarávateľské služby v odbore nakladateľskej 
a vydavateľskej činnosti, produkčná a agentúrna 
činnosť v oblasti zábavy, kultúry, vzdelávania, 
záujmovej činnosti a spoločenských aktivít. 

(540)  

  
 

(591) červená 
(731) Spoločnosť 7 PLUS, s. r. o., Panónska cesta 9, 

852 32 Bratislava, SK; 
(740) Dukes Jozef, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5242-2011 
(220) 11.4.2011 

9 (511) 1, 6 
(511) 1 - Plyn - kysličník uhličitý na sýtenie vôd a ochu-

tených nápojov; stimulant na zlepšenie chuti ná-
pojov, najmä plyn na sýtenie vôd a ochutených 
nápojov v tlakových nádobách. 
6 - Kovové tlakové fľaše - bombičky naplnené 
plynom na sýtenie vôd a ochutených nápojov. 

(540) KOMA - SODA 
(731) KOMA Consulting, s. r. o., Dohalická 363, 190 00 

Praha, CZ; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5243-2011 
(220) 11.4.2011 

9 (511) 7, 8, 11, 16, 28 
(511) 7 - Filtre na čistenie; vložky do filtračných zaria-

dení; kuchynské stroje; elektrické lisy na ovocie 
pre domácnosť; mixéry; elektrické mlynčeky na 
kávu pre domácnosť; elektrické mlynčeky pre 
domácnosť, najmä na mäso, na korenie; umývač-
ky riadu; nožnice (strojčeky) na strihanie; elek-
trické otvárače plechoviek; pračky na bielizeň; 
čistiace zariadenia na odsávanie prachu; vysáva-
če; rozprašovače na vône alebo dezinfekčné pro-
striedky; vrecká do vysávačov; stroje na strúha-
nie; elektrické šľahače; elektrické zapaľovače; 
elektrické žehliace stroje pre domácnosť; elek-
trické krájače; vysávače pre domácnosť; kuchyn-
ské roboty. 
8 - Elektrické nožnice na nechty; elektrické nož-
nice na fúzy; elektrické nožnice na strihanie zvie-
rat; holiace strojčeky; strojčeky na strihanie vla-
sov; manikúrové súpravy. 
11 - Elektrické kávovary a varné kanvice; hrian-
kovače; ventilátory; vykurovacie články pre do-
máce elektrospotrebiče; filtre pre domácnosť; 
elektrické filtre na kávu; filtre na pitnú vodu; fri-
tézy; grily; sporáky; elektrické kanvice; elektric-
ké sušičky na ovocie; kresadlové zapaľovače; 
elektrické kuchynské potreby; zariadenia na ohrev 
vody; elektrické ohrievacie fľaše; ponorné ohrie-
vače; elektrické radiátory; sušiče na vlasy; sušič-
ky bielizne; mikrovlnné rúry; elektrické rúry; vý-
hrevné dosky; zapaľovače; zariadenia na odvá-
dzanie dymu a pár; zvlhčovače vzduchu. 
16 - Štítky; samolepky; dosky na dokumenty; pa-
pierové filtre na kávu; výrobky z kartónu; lepen-
kové alebo papierové škatule; vrecká pre mikro-
vlnné rúry; obálky na fľaše; vrecká na odpadky; 
podložky pod poháre; papierové zošity; papiero-
vé bloky; školské potreby; záložky do kníh; pa-
pierové, umelohmotné a textilné tašky; blahože-
lania; stojany na fotografie; knihy; papierové 
kryty na kvetináče; lepiace pásky na kancelárske 
účely a na použitie v domácnosti; puzdrá na do-
klady; zakladače ako kancelárske potreby; šanó-
ny na dokumenty; pútače a stojany z papiera ale-
bo lepenky; obaly na spisy; mapy. 
28 - Hry (stolné, spoločenské, elektronické a pod. 
s výnimkou hier, ktoré sú používané v spojení  
s televíznym prijímačom); hračky; vianočné ozdoby. 

(540) KOMA 
(731) KOMA Consulting, s. r. o., Dohalická 363, 190 00 

Praha, CZ; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5244-2011 
(220) 11.4.2011 

9 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky. 

(540) MICROLAX REGULA 
(731) McNeil AB, 251 09 Helsingborg, SE; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
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(210) 5245-2011 
(220) 11.4.2011 

9 (511) 9, 35, 37, 38, 42 
(511) 9 - Diaľkové ovládače, prístroje a zariadenia na 

diaľkové ovládanie návestidiel patriace do tejto 
triedy, prístroje a zariadenia na diaľkové ovlá-
danie priemyselných operácií patriace do tejto 
triedy, prístroje a zariadenia na diaľkové zapaľo-
vanie patriace do tejto triedy, elektrické zariade-
nia na diaľkové ovládanie priemyslových proce-
sov, elektrodynamické zariadenia na diaľkové 
ovládanie signalizácie, indikátory straty elektric-
kej energie, elektrické káble; koaxiálne káble; 
káble s optickými vláknami; kamery; elektrické 
zariadenia proti krádeži, elektrické meracie za-
riadenia, monitorovacie počítačové programy; 
elektrické monitorovacie prístroje; osobné ochran-
né prostriedky proti nehodám, navigačné prístro-
je vozidiel; satelitné navigačné prístroje; navi-
gačné nástroje; rádiotelefónne zariadenia; stožia-
re pre bezdrôtovú telegrafiu; prenosný telefón, 
mobilný telefón; telefónne prístroje; vysielacie za-
riadenia; vysielače; poplašné zariadenia, ochran-
né zariadenia proti prepätiu, rádiologické zaria-
denia na priemyslové účely, prístroje na rádiové 
výzvy, rýchlomery, telemetre (optické diaľkome-
ry), snímače teploty, počítačový softvér, vysiela-
če elektronických signálov; zabezpečovacie za-
riadenia proti odcudzeniu; elektrické zariadenia 
patriace do tejto triedy. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi; malo-
obchod a veľkoobchod s tovarmi uvedenými  
v triede 9; elektronický obchod s tovarmi patria-
cimi do triedy 9 prostredníctvom siete internet; 
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených  
v triedach 37, 38 a 42; 
37 - Inštalácia, montáž, servis a opravy telekomu-
nikačných zariadení, elektrických a elektronic-
kých zariadení, poplašných zariadení, rozhlaso-
vých a televíznych vysielacích zariadení a rádio-
reléových trás; inštalácia, údržba a opravy elek-
trickej požiarnej signalizácie; odborné poraden-
stvo týkajúce sa služieb uvedených v tejto triede; 
38 - Zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej bez-
drôtovej verejnej telekomunikačnej siete a po-
skytovanie verejných telekomunikačných služieb 
prenosu dát prostredníctvom tejto siete; zriaďo-
vanie a prevádzkovanie pevnej optickej verejnej 
telekomunikačnej siete a poskytovanie verejných 
telekomunikačných služieb prenosu dát prostred-
níctvom tejto siete; komunikácia prostredníctvom 
optických káblov; prenájom telekomunikačných 
prístrojov; prenos signálu pomocou satelitu; tele-
komunikačné služby; televízne a rozhlasové vy-
sielanie; služby zabezpečujúce vstup do teleko-
munikačných sietí; konzultačná a poradenská 
činnosť v oblasti telekomunikácií; 
42 - Meranie (kontrola) rádioreléových trás, roz-
hlasových a televíznych vysielacích zariadení; 
prenos a konverzia meraných údajov z fyzických 
médií na elektronické, inžinierska, technická, kon-
zultačná a projektová činnosť, odborné prehliad-
ky a skúšky telekomunikačných zariadení, elek-
trických a elektronických zariadení, poplašných 
zariadení, rozhlasových a televíznych vysielacích 
zariadení a rádioreléových trás. 
 
 
 

(540)  

  
 

(591) svetlomodrá, tmavomodrá 
(731) Towercom Infrastructure, a.s., Cesta na Kamzík 14, 

831 01 Bratislava, SK; 
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5246-2011 
(220) 11.4.2011 

9 (511) 5, 30 
(511) 5 - Cukrovinky s liečivými účinkami; vitamínové 

prípravky; potravinové doplnky na posilnenie 
imunity organizmu a zlepšenie zdravia v tuhom 
aj tekutom stave vo forme práškových zmesí, 
kvapiek, sirupov, gélov, pást, tabliet, šumivých 
tabliet, pastiliek, dražé, toboliek, kapsúl, bonbó-
nov, želé, práškov, všetko uvedené na liečebné 
účely. 
30 - Tabletované a práškové potravinové výrob-
ky, najmä potravinové doplnky rastlinného pô-
vodu nie liečebné na posilnenie imunity orga-
nizmu a zlepšenie zdravia v tuhom aj tekutom 
stave vo forme práškových zmesí, kvapiek, siru-
pov, gélov, pást, tabliet, šumivých tabliet, pastiliek, 
dražé, toboliek, kapsúl, bonbónov, želé, práškov, 
všetko uvedené nie na liečebné účely; cukrovin-
ky, bonbóny, pastilky (cukrovinky). 

(540) MIRAMINT 
(731) MOCCA, spol. s r.o., Ruprechtická 848, 460 01 

Liberec I, Staré Město, CZ; 
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5247-2011 
(220) 12.4.2011 

9 (511) 3 
(511) 3 - Alkoholické nápoje, najmä vodka. 
(540)  

  
 

(731) Finlandia Vodka Worldwide Ltd. a Finland cor-
poration, Porkkalankatu 24, 001 80 Helsinki, FI; 

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
 

 
(210) 5248-2011 
(220) 12.4.2011 

9 (511) 1 
(511) 1 - Polyméry a/alebo kopolyméry olefinických ma-

teriálov. 

(540) DOWLEX 
(731) The Dow Chemical Company, Midland, Michigan 

48674, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
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(210) 5250-2011 
(220) 12.4.2011 

9 (511) 35, 40, 41, 42, 43 
(511) 35 - Reklamná, propagačná a inzertná činnosť vo 

všetkých druhoch komunikačných prostriedkov  
a všetkými druhmi nosičov informácií; spracova-
nie reklamných a propagačných vyobrazení; uspo-
radúvanie kultúrnych, športových, obchodných  
a zábavných akcií na propagačné účely; distribú-
cia propagačných materiálov; marketingové a re-
klamné poradenstvo; prenájom reklamného času 
v komunikačných médiách; poradenstvo v obchod-
nej činnosti. 
40 - Potlač reklamných predmetov; polygrafická 
výroba, najmä ofsetová tlač; digitálna tlač. 
41 - Organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav; organizovanie vzdelávacích alebo zábav-
ných súťaží; organizovanie športových súťaží; 
organizovanie a vedenie vzdelávacích akcií; orga-
nizovanie a plánovanie večierkov; služby v oblasti 
zábavy. 
42 - Spracovanie výtvarných a grafických návrhov; 
navrhovanie obalov; obalový design. 
43 - Stravovacie a ubytovacie služby. 

(540)  

  
 

(731) ROCKET company s.r.o., Mostní 5552, 760 01 
Zlín, CZ; 

(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
 

 
(210) 5268-2011 
(220) 19.4.2011 

9 (511) 9, 35, 36, 38, 41, 42 
(511) 9 - Prístroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, 

akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrické-
ho prúdu; čítacie zariadenia; optické čítače; de-
tektory; magnetické dekódery; prístroje na na-
hrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obra-
zu; magnetické nosiče údajov; kreditné, debetné, 
platobné, splátkové, úverové karty, ako sú mag-
netické zakódované karty a karty obsahujúce čip 
s integrovaným obvodom (elektronické karty); 
identifikačné karty, ako sú magnetické zakódo-
vané karty a karty obsahujúce čip s integrovaným 
obvodom (elektronické karty); elektronické preuka-
zy (elektronické karty); záznamové disky; regis-
tračné pokladne; zariadenie na spracovanie úda-
jov; počítače vrátane komponentov; nahraný softvér. 
35 - Marketing; analýza, spracovanie a využitie 
údajov; automatizované spracovanie dát; infor-
mačný servis a poradenstvo; reklamné služby  
v rámci predmetu činnosti; kopírovanie; posky-
tovanie poradenských služieb vo veciach podni-
kania; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch pre zákazníkov; vedenie počítačových 
súboroch; činnosť organizačných a ekonomic-
kých poradcov; sprostredkovanie nákupu a pre-
daja tovarov a služieb; vydávanie reklamných  
a propagačných materiálov; vydávanie reklamnej 
periodickej a neperiodickej tlače. 
 
 

36 - Služby úverových (kreditných, debetných) 
kariet; sprostredkovanie finančných služieb. 
38 - Elektronický prenos správ a informácií, po-
čítačová komunikácia; služby zabezpečujúce vstup 
do telekomunikačných sietí; poskytovanie prístu-
pu do databáz; poskytovanie telekomunikačného 
pripojenia do svetovej počítačovej siete; posky-
tovanie používateľských kanálov do svetovej po-
čítačovej siete. 
41 - Školenia; organizovanie kurzov a školení; 
vzdelávanie; vydavateľská činnosť s výnimkou 
vydávania reklamných a propagačných materiá-
lov; vydávanie periodickej a neperiodickej tlače 
okrem reklamnej. 
42 - Služby v oblasti počítačového programovania; 
počítačové programovanie; aktualizovanie počí-
tačových programov; inštalácia počítačových prog-
ramov; poradenstvo v oblasti počítačových prog-
ramov; výskum a vývoj v oblasti elektronických 
zariadení; poskytovanie softvéru. 

(540)  

  
 

(591) zelená 
(731) EMtest-SK s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5271-2011 
(220) 20.4.2011 

9 (511) 16, 25, 28, 41 
(511) 16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiá-

lov, ktoré nie sú zaradené do iných tried; tlačovi-
ny, najmä známky, noviny, časopisy, knihy, fo-
tografie, plagáty, kalendáre, pohľadnice; papier-
nický tovar a písacie potreby; školské a kancelár-
ske potreby (s výnimkou nábytku); vzdelávacie  
a učebné potreby (okrem prístrojov); plastické 
obaly (nezaradené do iných tried); hracie karty; 
reklamné materiály z papiera. 
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy. 
28 - Hry, hračky, maskoty; telovýchovné a špor-
tové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach; reklamné predmety patriace do triedy 28. 
41 - Vzdelávacia, športová a kultúrna činnosť; orga-
nizovanie športových podujatí a športových súťa-
ží; organizovanie kultúrnych, zábavných a spolo-
čenských podujatí; výchovno-vzdelávacia činnosť 
v oblasti kultúry a športu; organizovanie výstav 
so zameraním na šport, kultúru a vzdelávanie; 
tvorba, prezentácia a distribúcia filmov, videozáz-
namov a zvukových záznamov; prenájom audio-
vizuálnych nahrávok a zariadení; požičiavanie 
filmov; rezervácie miest na výstavy, športové, kul-
túrne a zábavné podujatia; organizovanie súťaží 
krásy; poskytovanie online elektronických publi-
kácií; vydávanie kníh, časopisov, textov (okrem 
propagačných textov) a periodík; poskytovanie 
športových výsledkov a informačných služieb vo 
vzťahu k športu a športovým podujatiam; posky-
tovanie štatistických informácií vo vzťahu ku špor-
tovým výsledkom a návštevnosti športových podu-
jatí; poradenské a informačné služby vo všetkých 
menovaných oblastiach. 
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(540)  

  
 

(591) modrá, čierna, červená, žltá, zelená 
(731) Nadácia Slovenského olympijského výboru, Ku-

kučínova 26, 838 08 Bratislava, SK; 
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5272-2011 
(220) 20.4.2011 

9 (511) 16, 25, 28, 41 
(511) 16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiá-

lov, ktoré nie sú zaradené do iných tried; tlačovi-
ny, najmä známky, noviny, časopisy, knihy, fo-
tografie, plagáty, kalendáre, pohľadnice; papier-
nický tovar a písacie potreby; školské a kancelár-
ske potreby (s výnimkou nábytku); vzdelávacie  
a učebné potreby (okrem prístrojov); plastické 
obaly (nezaradené do iných tried); hracie karty; 
reklamné materiály z papiera. 
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy. 
28 - Hry, hračky, maskoty; telovýchovné a špor-
tové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach; reklamné predmety patriace do triedy 28. 
41 - Vzdelávacia, športová a kultúrna činnosť; orga-
nizovanie športových podujatí a športových súťa-
ží; organizovanie kultúrnych, zábavných a spolo-
čenských podujatí; výchovno-vzdelávacia činnosť 
v oblasti kultúry a športu; organizovanie výstav 
so zameraním na šport, kultúru a vzdelávanie; 
tvorba, prezentácia a distribúcia filmov, video-
záznamov a zvukových záznamov; prenájom audio-
vizuálnych nahrávok a zariadení; požičiavanie fil-
mov; rezervácie miest na výstavy, športové, kul-
túrne a zábavné podujatia; organizovanie súťaží 
krásy; poskytovanie online elektronických publi-
kácií; vydávanie kníh, časopisov, textov (okrem 
propagačných textov) a periodík; poskytovanie 
športových výsledkov a informačných služieb vo 
vzťahu k športu a športovým podujatiam; posky-
tovanie štatistických informácií vo vzťahu ku 
športovým výsledkom a návštevnosti športových 
podujatí; poradenské a informačné služby vo všet-
kých menovaných oblastiach. 

(540)  

  
 

(591) modrá, čierna, červená, žltá, zelená 
(731) Nadácia Slovenského olympijského výboru, Ku-

kučínova 26, 838 08 Bratislava, SK; 
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5273-2011 
(220) 20.4.2011 

9 (511) 16, 25, 28, 41 
(511) 16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiá-

lov, ktoré nie sú zaradené do iných tried; tlačovi-
ny, najmä známky, noviny, časopisy, knihy, fo-
tografie, plagáty, kalendáre, pohľadnice; papier- 
 

 nický tovar a písacie potreby; školské a kancelár-
ske potreby (s výnimkou nábytku); vzdelávacie  
a učebné potreby (okrem prístrojov); plastické 
obaly (nezaradené do iných tried); hracie karty; 
reklamné materiály z papiera. 
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy. 
28 - Hry, hračky, maskoty; telovýchovné a špor-
tové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach; reklamné predmety patriace do triedy 28. 
41 - Vzdelávacia, športová a kultúrna činnosť; orga-
nizovanie športových podujatí a športových sú-
ťaží; organizovanie kultúrnych, zábavných a spo-
ločenských podujatí; výchovno-vzdelávacia čin-
nosť v oblasti kultúry a športu; organizovanie vý-
stav so zameraním na šport, kultúru a vzdeláva-
nie; tvorba, prezentácia a distribúcia filmov, vi-
deozáznamov a zvukových záznamov; prenájom 
audiovizuálnych nahrávok a zariadení; požičia-
vanie filmov; rezervácie miest na výstavy, špor-
tové, kultúrne a zábavné podujatia; organizova-
nie súťaží krásy; poskytovanie online elektronic-
kých publikácií; vydávanie kníh, časopisov, tex-
tov (okrem propagačných textov) a periodík; po-
skytovanie športových výsledkov a informačných 
služieb vo vzťahu k športu a športovým poduja-
tiam; poskytovanie štatistických informácií vo 
vzťahu ku športovým výsledkom a návštevnosti 
športových podujatí; poradenské a informačné 
služby vo všetkých menovaných oblastiach. 

(540)  

  
 

(591) modrá, čierna, červená, žltá, zelená, sivá a biela 
(731) Slovenský olympijský výbor, Kukučínova 26, 838 08 

Bratislava, SK; 
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5274-2011 
(220) 21.4.2011 

9 (511) 16, 33, 35, 40, 41, 43 
(511) 16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; bro-

žované knihy, brožúrky; bublinové obaly z plas-
tických materiálov (na balenie); časopisy; etikety 
s výnimkou textilných; fotografie; grafické zob-
razenia; grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; ka-
talógy; papierové darčeky; knihy; lepenkové ale-
bo papierové škatule; lepenkové alebo papierové 
obaly na fľaše; lepenkové platne (papiernický to-
var); lepiace pásky na kancelárske účely a na po-
užitie v domácnosti; leporelá; mapy; obálky (pa-
piernický tovar); obaly (papiernický tovar); obra-
zy; papiernický tovar; periodické a neperiodické 
publikácie; plagáty; predmety z kartónu; pro-
spekty; pútače z papiera alebo z lepenky; rekla-
mné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; gra-
fické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; 
umelecké litografie; umelohmotné fólie na bale-
nie; vrecia z papiera alebo z plastických materiálov. 
33 - Alkoholické nápoje všetkých druhov s výnim-
kou piva. 
35 - Reklamné služby; grafická úprava tlačovín 
na reklamné účely; obchodné alebo podnikateľ-
ské informácie; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; organizovanie komerčných výstav ale- 
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bo veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné 
alebo reklamné účely; odborné obchodné pora-
denstvo; predvádzanie na reklamné účely a pod-
poru predaja; prieskum trhu; prieskum verejnej 
mienky; public relations; reklama; online rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); uverejňovanie re-
klamných textov; vydávanie a aktualizovanie re-
klamných materiálov; maloobchodné služby s neal-
koholickými nápojmi, s vínom a s ostatnými alko-
holickými nápojmi. 
40 - Odborné poradenstvo a konzultačné služby  
v odbore spracovania liehovín, vína a nealkoho-
lických nápojov; konzultačné služby v odbore 
výroby liehovín, vína a nealkoholických nápojov. 
41 - Vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna čin-
nosť; organizovanie spoločenských podujatí, ve-
čierkov (eventov); organizovanie degustácií; vydá-
vanie kníh; organizovanie a vedenie seminárov, 
konferencií, kongresov; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov; 
organizovanie súťaží; organizovanie športových 
súťaží, živých vystúpení; plánovanie a organizo-
vanie večierkov; usporadúvanie a organizovanie 
nekomerčných výstav, veľtrhov vín, miestnych 
vínoték, výstav umeleckých a ľudových remesiel; 
prezentácia regiónu na výstavách s výnimkou 
komerčných výstav; online vydávanie kníh a ča-
sopisov v elektronickej forme; vydávanie infor-
mácií o podujatiach pomocou online služieb; za-
bezpečovanie školenia; zábavy, športových a kul-
túrnych činností; poskytovanie informácií týka-
júcich sa športových, spoločenských a kultúrnych 
podujatí; organizácia a zabezpečovanie festivalov 
a vinobrania. 
43 - Bufety; bary; jedálne a závodné jedálne; ka-
viarne; penzióny; reštaurácie; reštauračné služby; 
prechodné ubytovanie; turistické ubytovne; vi-
nárne; vínne pivnice; vínotéky. 

(540)  

  
 

(591) čierna, červená, zlatá 
(731) Pomfy Martin, Cerovská 1291/140, 900 81 Šenk-

vice, SK; 
(740) Rohutný Pavol, JUDr., Viničné, SK; 

 
 
(210) 5276-2011 
(220) 21.4.2011 

9 (511) 35, 40, 42 
(511) 35 - Profesionálne obchodné a podnikateľské po-

radenstvo; organizačná, ekonomická a marketin-
gová poradenská činnosť; obchodný manažment, 
správa a administratíva súvisiaca s verejným obsta-
rávaním; lobistické služby na obchodné účely; 
obchodný a podnikateľský prieskum trhu; posky-
tovanie obchodných a podnikateľských informá-
cií; podpora predaja (pre tretie osoby); reklamná 
a propagačná činnosť; administratívne služby; 
sprostredkovanie menovaných služieb; služby 
nákupu, predaja a sprostredkovania nákupu a pre-
daja strojov a zariadení na zber, spracovanie, zhod-
nocovanie, recykláciu obalov a iného odpadu; 
služby nákupu, predaja a sprostredkovania náku-
pu a predaja nádob a kontajnerov, dopravných  
 

 a manipulačných zariadení používaných v odpa-
dovom hospodárstve; služby nákupu, predaja a spro-
stredkovania nákupu a predaja druhotných suro-
vín a odpadkov, polotovarov a výrobkov z recyk-
lovaných materiálov rôzneho druhu, materiálov 
na výrobu obalov a papiera; sprostredkovanie 
služieb uvedených v triede 40; sprostredkovanie 
služieb uvedených v triede 42. 
40 - Služby v oblasti nakladania s odpadmi; trie-
denie odpadu a recyklovateľného materiálu; spra-
covanie, recyklácia a likvidácia odpadu; poraden-
ská a konzultačná činnosť v oblasti odpadového 
hospodárstva; odborné poradenstvo v oblasti zbe-
ru, spracovania, recyklovania a zhodnocovania 
obalov a iného odpadu; prenájom strojov a zaria-
dení na zber, spracovanie, separovanie, zhodno-
covanie, recykláciu obalov a iného odpadu. 
42 - Projektová činnosť; štúdie technických pro-
jektov; inžinierska činnosť; expertízy a priesku-
my (inžinierske práce); spracovanie odborných 
štúdií a ekologických auditov; príprava, vypraco-
vanie a predkladanie projektov a žiadostí v oblasti 
realizácie prostriedkov z osobitných fondov; vý-
skum a vývoj v oblasti prírodných a technických 
vied; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákaz-
níkov); poradenská a konzultačná činnosť v oblas-
ti environmentalistiky, chémie a toxikológie; po-
sudzovanie vplyvov na životné prostredie; odbor-
né poradenstvo pri navrhovaní obalov a ochran-
ných výrobkov; projektové, inžinierske a archi-
tektonické služby. 

(540) SLOVMAS Nakladanie 
 s odpadom v súlade s prírodou 
(731) SLOVMAS, a.s., Homolova 12, 841 02 Bratisla-

va, SK; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5288-2011 
(220) 28.4.2011 

9 (511) 35, 36, 37, 42 
(511) 35 - Administratívne spracovanie obchodných objed-

návok; analýzy nákladov; fakturácia; prieskum 
trhu; prieskum verejnej mienky; public relations; 
reklama; prenájom reklamných plôch; marketin-
gové štúdie; účtovníctvo; obchodný manažment  
a podnikové poradenstvo; poradenstvo v ob-
chodnej činnosti; poradenstvo pri vedení podni-
kov; personálne poradenstvo; obchodné spro-
stredkovanie služieb v triedach 35 a 36. 
36 - Finančné poradenstvo; finančné služby; finančný 
lízing; garancie, záruky, kaucie; investovanie ka-
pitálu; vyberanie nájomného; pôžičky (finančné); 
prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnu-
teľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; 
sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami. 
37 - Stavebný dozor; stavebné informácie; sta-
vebníctvo (stavebná činnosť). 
42 - Expertízy (inžinierske práce). 

(540)  

  
 

(591) čierna, sivá, červená 
(731) HB REAVIS Slovakia a.s., Prievozská 4, 821 09 

Bratislava, SK; 
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(210) 5293-2011 
(220) 2.5.2011 

9 (511) 33 
(511) 33 - Aperitívy; brandy, vínovica; víno; vodnár (ví-

no); whisky; vodka; džin; digestíva (likéry a pá-
lenky); koktaily; likéry; alkoholické nápoje s vý-
nimkou piva; alkoholické nápoje obsahujúce ovo-
cie; liehoviny; destilované nápoje; medovina; men-
tolový likér; digestíva (likéry, horké); rum; saké; 
jablčné mušty (alkoholické); alkoholické nápoje 
z ryže; alkoholové extrakty; alkoholické výťažky 
z ovocia; liehové esencie. 

(540)  

  
 

(731) InterStolitsa Ltd., Bolshaya Nikitskaya str., 5/7, 
Bld. 2, office 8, 125009 Moscow, RU; 

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

 
(210) 5311-2011 
(220) 6.5.2011 

9 (511) 16, 25, 35, 41 
(511) 16 - Reklamné, inzertné a propagačné materiály  

a tlačoviny všetkých druhov. 
25 - Odevy; športové odevy; obuv; športová obuv. 
35 - Propagačné, reklamné a inzertné služby pro-
stredníctvom akéhokoľvek média. 
41 - Výchova; školenia (formácie); zábava; špor-
tové a kultúrne aktivity; organizovanie športových 
súťaží. 

(540) TOUR DE KIDS 
(731) Alfa Events, s.r.o., Měšická 276, 390 02 Tábor, CZ; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5314-2011 
(220) 10.5.2011 

9 (511) 38 
(511) 38 - Telekomunikačné služby, najmä elektronic-

ký prenos hlasových správ a dát; telematické za-
sielanie informácií v oblasti IVC (in-vehicle commu-
nication) služieb pre bezdrôtovú vozidlovú navi-
gáciu a sledovanie. 

(540)  

  
 

(731) KIA MOTORS CORPORATION, 231, Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, KR; 

(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 
SK; 

 
 
(210) 5315-2011 
(220) 11.5.2011 

9 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie, 

kupóny, stravné kupóny, brožúry, noviny, knihy, 
ročenky, prílohy v časopisovej a novinovej for-
me, reklamné a propagačné materiály do tejto  
 

 

 triedy, letáky, prospekty, plagáty všetkých dru-
hov a rozmerov, reklamné tabule z papiera, kar-
tónu alebo lepenky, katalógy, príručky, fotogra-
fie, grafické zobrazenia, albumy, atlasy, kalendá-
re, pohľadnice, papiernický tovar, kancelárske 
potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kan-
celárske potreby použité ako reklamné alebo dar-
čekové predmety. 
35 - Manažment v oblasti umenia, marketingové 
štúdie, obchodný podnikateľský prieskum, obchod-
ný manažment a podnikové poradenstvo, obchod-
ný manažment v oblasti umenia, organizovanie 
audiovizuálnych predstavení na komerčné a re-
klamné účely, organizovanie výstav na komerčné 
alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poraden-
stvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií, predvá-
dzanie (služby modeliek) na reklamné účely a pod-
poru predaja, predvádzanie tovaru, prenájom re-
klamných materiálov, prieskum trhu, prieskum 
verejnej mienky, reklama, reklamná a propagačná 
činnosť, reklamné agentúry, rozhlasová reklama, 
rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pro-
spekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, spro-
stredkovanie obchodu s tovarom, televízna rekla-
ma, vydávanie a aktualizovanie reklamných ma-
teriálov a zvukovo-obrazových záznamov a pe-
riodických a neperiodických publikácií, vydáva-
nie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie 
reklamných alebo náborových textov, vzťahy s ve-
rejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, 
inštitúciami a spoločenským prostredím), zásiel-
kové reklamné služby, zbieranie údajov do počí-
tačových databáz, zoraďovanie údajov v databá-
zach, obchodné sprostredkovanie služieb uvede-
ných v triedach 35 a 41. 
41 - Činnosť športovej a umeleckej agentúry, čin-
nosť v oblasti športu, zábavy a kultúry, praktické 
ukážky cvičenia a výcviku, akadémie (vzdelávanie), 
fotografická reportáž, fotografovanie, organizova-
nie a plánovanie večierkov, organizovanie a ve-
denie kolokvií, organizovanie a vedenie konfe-
rencií, organizovanie a vedenie kongresov, orga-
nizovanie a vedenie seminárov, organizovanie  
a vedenie sympózií, organizovanie a vedenie ško-
lení, organizovanie audiovizuálnych predstavení 
na účely kultúrne a zábavné, organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav, organizova-
nie plesov, organizovanie predstavení (manažér-
ske služby), organizovanie súťaží (vedomostných 
alebo zábavných), organizovanie súťaží krásy, orga-
nizovanie športových podujatí a súťaží, organi-
zovanie športových súťaží, prenájom športovej 
výstroje a výzbroje, organizovanie živých vystú-
pení, prevádzkovanie galérie, umelecké módne 
agentúry, usporadúvanie divadelných, filmových, 
koncertných a iných predstavení na účely kultúr-
ne a zábavné, usporadúvanie koncertov, hudob-
ných a tanečných produkcií, vydávanie periodic-
kých a neperiodických publikácií s výnimkou re-
klamných, vydavateľská činnosť s výnimkou reklam-
ných textov, výchovno-zábavné klubové služby. 
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(540)  

  
 

(591) čierna, modrá, zelená, žltá, oranžová, ružová, fia-
lová 

(731) Mács Roman, JUDr., Muškátová 17/2777, 902 01 
Pezinok, SK; 

(740) Rohutný Pavol, JUDr., Viničné, SK; 
 

 
(210) 5317-2011 
(220) 11.5.2011 

9 (511) 18, 25 
(511) 18 - Kabelky, tašky na plece, peňaženky, náprsné 

tašky, cestovné tašky a batohy. 
25 - Odevy a obuv, najmä vysoké topánky, to-
pánky, sandále a papuče. 

(540) PRO-KEDS 
(731) Keds, LLC, 191 Spring Street, Lexington, MA 

02420-9191, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5318-2011 
(220) 12.5.2011 

9 (511) 9, 16, 35, 36, 38, 41 
(511) 9 - Diapozitívy; kompaktné disky; magnetické 

disky; optické disky; optické kompaktné disky; 
elektronické publikácie (stiahnuté z telekomuni-
kačnej siete); gramofónové platne; magnetické 
nosiče údajov; optické nosiče údajov; pásky na 
zvukové nahrávanie; počítačový softvér; programy 
na počítačové hry; počítačové programy (stiah-
nuté z telekomunikačnej siete); pružné disky; vi-
deokazety; videopásky; disky zvukových nahrá-
vok; nosiče zvukových nahrávok; pásky so zvu-
kovými nahrávkami. 
16 - Albumy; blahoprajné pohľadnice; časopisy 
(periodiká); grafiky; kalendáre; katalógy; knihy; 
komiksy; noviny; obežníky; periodiká; plagáty; 
publikácie; ročenky; tlačoviny. 
35 - Reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín 
na reklamné účely; prezentácia výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod; komerč-
né informačné kancelárie; podpora predaja (pre 
tretie osoby); prenájom reklamného času vo všet-
kých komunikačných médiách; prenájom reklam-
ných materiálov; reklama; online reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie re-
klamných materiálov; rozširovanie reklamných 
oznamov; prenájom reklamných plôch; zásielko-
vé reklamné služby; uverejňovanie reklamných 
textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklam-
ných alebo inzertných oznamov; spracovanie tex-
tov; televízna reklama; predplatné telekomuni-
kačných služieb; zasielanie reklamných materiá-
lov zákazníkom. 
36 - Finančné analýzy; burzové maklérstvo; finan-
čné poradenstvo; finančné služby; platenie splá-
tok; správcovstvo; spravovanie financií; sprostred-
kovanie poistenia; sprostredkovanie záruk; spro-
stredkovanie (maklérstvo); sprostredkovateľská čin-
nosť s nehnuteľnosťami. 
 

38 - Poskytovanie priestoru na diskusiu na inter-
nete; prenos signálu pomocou satelitu; spravo-
dajské agentúry; vysielanie káblovej televízie; 
tlačové kancelárie. 
41 - Digitálna tvorba obrazov na výstupných za-
riadeniach; elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); fotografická reportáž; nahrávanie 
videopások; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; výroba rozhlasových a tele-
víznych programov; organizovanie športových sú-
ťaží; tvorba videofilmov; organizovanie a vede-
nie koncertov; organizovanie a plánovanie večier-
kov; online vydávanie kníh a časopisov v elektro-
nickej forme; výroba rozhlasových programov; 
zábava, pobavenie; prenájom zvukových nahrá-
vacích zariadení. 

(540) JOJ KLUB 
(731) MAC TV, s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratisla-

va, SK; 
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček, s.r.o., Bra-

tislava, SK; 
 

 
(210) 5319-2011 
(220) 12.5.2011 

9 (511) 9, 16, 35, 41 
(511) 9 - Elektronické publikácie, časopisy, ročenky, 

prílohy, periodické a elektronické nosiče infor-
mácií všetkých druhov. 
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie, 
periodiká, brožúry, noviny, knihy, obežníky, ro-
čenky, prílohy a papierové nosiče informácií všet-
kých druhov v časopisovej a novinovej forme; 
reklamné a propagačné materiály, letáky, prospekty, 
polygrafické výrobky všetkých druhov. 
35 - Ekonomické analýzy; makroekonomické 
analýzy; obchodné a podnikateľské analýzy; obchod-
ný alebo podnikateľský prieskum; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; 
obchodné poradenstvo; personálne poradenstvo; 
marketingové štúdie; reklama; spracovanie a vy-
dávanie reklamných alebo náborových textov; 
rozhlasová a televízna reklama; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom re-
klamných priestorov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlači-
vá, vzorky); rozširovanie reklamných alebo inzert-
ných oznamov; vydávanie a aktualizovanie re-
klamných materiálov; zasielanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom; poradenstvo v uvedených 
službách; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do po-
čítačových databáz; zoraďovanie údajov v počí-
tačových databázach; konzultačná činnosť v oblas-
ti služieb uvedených v triede 35. 
41 - Vydavateľská činnosť; vydávanie kníh, ča-
sopisov, ročeniek, príloh, periodík, tlačovín všet-
kých druhov v papierovej a elektronickej forme; 
publikovanie článkov v papierovej a elektronic-
kej forme s výnimkou reklamných; zverejňova-
nie a vydávanie textov s výnimkou reklamných; 
poskytovanie elektronických publikácií online (bez 
možnosti kopírovania); vyučovanie, vzdelávanie; 
výcvik; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích 
výstav, podujatí, organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie a vedenie seminárov; orga-
nizovanie a vedenie kongresov; organizovanie  
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a vedenie sympózií; organizovanie súťaží; výroba 
informačných blokov; výroba rozhlasových a tele-
víznych programov a relácií; výroba rozhlaso-
vých a televíznych reklamných blokov; konzul-
tačná činnosť v oblasti služieb uvedených v trie-
de 41. 

(540) eTREND 
(731) TREND Representative, s.r.o., Tomášikova 23, 

821 01 Bratislava, SK; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5320-2011 
(220) 12.5.2011 

9 (511) 9, 16, 35, 41 
(511) 9 - Elektronické publikácie, časopisy, ročenky, 

prílohy, periodické a elektronické nosiče infor-
mácií všetkých druhov. 
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie, 
periodiká, brožúry, noviny, knihy, obežníky, ro-
čenky, prílohy a papierové nosiče informácií všet-
kých druhov v časopisovej a novinovej forme; 
reklamné a propagačné materiály, letáky, pro-
spekty, polygrafické výrobky všetkých druhov. 
35 - Ekonomické analýzy; makroekonomické ana-
lýzy; obchodné a podnikateľské analýzy; obchod-
ný alebo podnikateľský prieskum; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; 
obchodné poradenstvo; personálne poradenstvo; 
marketingové štúdie; reklama; spracovanie a vy-
dávanie reklamných alebo náborových textov; 
rozhlasová a televízna reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklam-
ných priestorov; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzor-
ky); rozširovanie reklamných alebo inzertných 
oznamov; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov; zasielanie reklamných materiálov zá-
kazníkom; poradenstvo v uvedených službách; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súbo-
roch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počí-
tačových databáz; zoraďovanie údajov v počíta-
čových databázach; konzultačná činnosť v oblasti 
služieb uvedených v triede 35. 
41 - Vydavateľská činnosť; vydávanie kníh, časo-
pisov, ročeniek, príloh, periodík, tlačovín všet-
kých druhov v papierovej a elektronickej forme; 
publikovanie článkov v papierovej a elektronic-
kej forme s výnimkou reklamných; zverejňova-
nie a vydávanie textov s výnimkou reklamných; 
poskytovanie elektronických publikácií online (bez 
možnosti kopírovania); vyučovanie, vzdelávanie; 
výcvik; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích 
výstav, podujatí, organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie a vedenie seminárov; orga-
nizovanie a vedenie kongresov; organizovanie  
a vedenie sympózií; organizovanie súťaží; výro-
ba informačných blokov; výroba rozhlasových  
a televíznych programov a relácií; výroba rozhla-
sových a televíznych reklamných blokov; kon-
zultačná činnosť v oblasti služieb uvedených  
v triede 41. 

(540)  

  
 

(591) červená, biela 
 

(731) TREND Representative, s.r.o., Tomášikova 23, 
821 01 Bratislava, SK; 

(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 
 

 
(210) 5358-2011 
(220) 20.5.2011 

9 (511) 16, 35, 39, 41, 43 
(511) 16 - Noviny; časopisy (periodiká); publikácie; 

tlačoviny. 
35 - Reklama; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiá-
lov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom 
reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; 
uverejňovanie reklamných textov. 
39 - Doručovanie novín a časopisov. 
41 - Vydávanie (on line -) kníh a časopisov v elek-
tronickej forme; vydávanie kníh; vydávanie tex-
tov s výnimkou reklamných a náborových. 
43 - Samoobslužné reštaurácie; reštaurácie (je-
dálne); služby barov; bufety (rýchle občerstve-
nie); jedálne a závodné jedálne; kaviarne. 

(540)  

  
 

(591) červená, biela, čierna 
(731) GLX s.r.o., Trenčianska 62, 821 09 Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5360-2011 
(220) 23.5.2011 

9 (511) 33 
(511) 33 - Víno, nízkoalkoholické ochutené sýtené vínne 

nápoje (wine Cooler), alkoholické nápoje (okrem 
piva). 

(540)  

  
 

(731) Siam Winery Company Limited, 9-2 Mu 3, Tum-
bon Bangtorud, Amphur Muang, Samutsakorn 74000, 
TH; 

(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
 

 
(210) 5361-2011 
(220) 23.5.2011 

9 (511) 5, 32 
(511) 5 - Liečivé vody. 

32 - Minerálne vody, pramenité vody, vody pre 
dojčatá, balené pitné vody, vody pre športovcov, 
izotonické nápoje na doplňovanie telesných elek-
trolytov pre športovcov, nealkoholické nápoje  
z ovocných štiav, energetické nápoje. 

(540) ANGELUS AQUATICUS 
(731) VODAX, a. s., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, 

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

 
 
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   9 - 2011 - SK (zverejnené prihlášky OZ)  

 
200

(210) 5362-2011 
(220) 23.5.2011 

9 (511) 5, 32 
(511) 5 - Liečivé vody. 

32 - Minerálne vody, pramenité vody, vody pre 
dojčatá, balené pitné vody, vody pre športovcov, 
izotonické nápoje na doplňovanie telesných elek-
trolytov pre športovcov, nealkoholické nápoje  
z ovocných štiav, energetické nápoje. 

(540)  

  
 

(591) modrá 
(731) VODAX, a. s., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5385-2011 
(220) 31.5.2011 

9 (511) 29 
(511) 29 - Jedlé tuky. 
(540)  

  
 
(591) ružová, modrá, bledomodrá, červená, zelená 
(731) PALMA Group, a.s., Račianska 76, 836 04 Brati-

slava, SK; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5402-2011 
(220) 3.6.2011 

9 (511) 35, 36, 41 
(511) 35 - Činnosť podnikateľských, organizačných a eko-

nomických poradcov, reklama, propagácia, inzer-
cia, marketing, prevádzkovanie internetového obcho-
du s reklamnými materiálmi a propagačnými 
predmetmi všetkého druhu, s tlačovinami, leták-
mi, časopismi, prospektami, drobnými darčeko-
vými predmetmi, vizitkami a kancelárskymi po-
trebami. 
36 - Činnosť finančných poradcov, finančné a pe-
ňažné služby, poistenie, činnosť realitnej kance-
lárie a realitná činnosť všetkého druhu, správa ne-
hnuteľností, developerská činnosť v investičnej vý-
stavbe, poisťovacie služby, služby bankových, fi-
nančných, úverových a sporiacich ústavov ako napr. 
finančné služby, správa financií, stavebné spore-
nie, poskytovanie hypoték, úverov a pôžičiek. 
41 - Organizovanie, sprostredkovanie a uspora-
dúvanie školení, kurzov, sympózií a kongresov, 
výchovné, vzdelávacie, kultúrne, zábavné a špor-
tové činnosti, lektorská činnosť. 

(540)  

  
 

(591) zelená, biela, sivá 
(731) GEPARD FINANCE, a.s., Pernerova 659/31, 

186 00 Praha, CZ; 
(740) Kalabová Katarína, JUDr., Bratislava, SK; 

 

 

(210) 5403-2011 
(220) 3.6.2011 

9 (511) 35, 36, 41 
(511) 35 - Činnosť podnikateľských, organizačných a eko-

nomických poradcov, reklama, propagácia, inzer-
cia, marketing, prevádzkovanie internetového obchodu 
s reklamnými materiálmi a propagačnými pred-
metmi všetkého druhu, s tlačovinami, letákmi, ča-
sopismi, prospektami, drobnými darčekovými 
predmetmi, vizitkami a kancelárskymi potrebami. 
36 - Činnosť finančných poradcov, finančné a pe-
ňažné služby, poistenie, činnosť realitnej kance-
lárie a realitná činnosť všetkého druhu, správa ne-
hnuteľností, developerská činnosť v investičnej vý-
stavbe, poisťovacie služby, služby bankových, fi-
nančných, úverových a sporiacich ústavov ako napr. 
finančné služby, správa financií, stavebné spore-
nie, poskytovanie hypoték, úverov a pôžičiek. 
41 - Organizovanie, sprostredkovanie a usporadú-
vanie školení, kurzov, sympózií a kongresov, vý-
chovné, vzdelávacie, kultúrne, zábavné a športo-
vé činnosti, lektorská činnosť. 

(540)  

  
 

(591) zelená, biela, sivá 
(731) GEPARD FINANCE, a.s., Pernerova 659/31, 

186 00 Praha, CZ; 
(740) Kalabová Katarína, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5404-2011 
(220) 3.6.2011 

9 (511) 35, 36, 41 
(511) 35 - Činnosť podnikateľských, organizačných a eko-

nomických poradcov, reklama, propagácia, inzercia, 
marketing, prevádzkovanie internetového obchodu 
s reklamnými materiálmi a propagačnými pred-
metmi všetkého druhu, s tlačovinami, letákmi, ča-
sopismi, prospektami, drobnými darčekovými pred-
metmi, vizitkami a kancelárskymi potrebami. 
36 - Činnosť finančných poradcov, finančné a pe-
ňažné služby, poistenie, činnosť realitnej kance-
lárie a realitná činnosť všetkého druhu, správa ne-
hnuteľností, developerská činnosť v investičnej vý-
stavbe, poisťovacie služby, služby bankových, fi-
nančných, úverových a sporiacich ústavov ako napr. 
finančné služby, správa financií, stavebné spore-
nie, poskytovanie hypoték, úverov a pôžičiek. 
41 - Organizovanie, sprostredkovanie a usporadú-
vanie školení, kurzov, sympózií a kongresov, vý-
chovné, vzdelávacie, kultúrne, zábavné a športo-
vé činnosti, lektorská činnosť. 

(540)  

  
 

(591) zelená, biela, čierna 
(731) GEPARD FINANCE, a.s., Pernerova 659/31, 

186 00 Praha, CZ; 
(740) Kalabová Katarína, JUDr., Bratislava, SK; 
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(210) 5405-2011 
(220) 3.6.2011 

9 (511) 35, 36, 41 
(511) 35 - Činnosť podnikateľských, organizačných a eko-

nomických poradcov, reklama, propagácia, inzercia, 
marketing, prevádzkovanie internetového obcho-
du s reklamnými materiálmi a propagačnými pred-
metmi všetkého druhu, s tlačovinami, letákmi, ča-
sopismi, prospektami, drobnými darčekovými pred-
metmi, vizitkami a kancelárskymi potrebami. 
36 - Činnosť finančných poradcov, finančné a pe-
ňažné služby, poistenie, činnosť realitnej kancelá-
rie a realitná činnosť všetkého druhu, správa neh-
nuteľností, developerská činnosť v investičnej 
výstavbe, poisťovacie služby, služby bankových, 
finančných, úverových a sporiacich ústavov ako 
napr. finančné služby, správa financií, stavebné spo-
renie, poskytovanie hypoték, úverov a pôžičiek. 
41 - Organizovanie, sprostredkovanie a usporadú-
vanie školení, kurzov, sympózií a kongresov, vý-
chovné, vzdelávacie, kultúrne, zábavné a športo-
vé činnosti, lektorská činnosť. 

(540)  

  
 
(731) GEPARD FINANCE, a.s., Pernerova 659/31, 186 00 

Praha, CZ; 
(740) Kalabová Katarína, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5406-2011 
(220) 3.6.2011 

9 (511) 35, 36, 41 
(511) 35 - Činnosť podnikateľských, organizačných a eko-

nomických poradcov, reklama, propagácia, inzercia, 
marketing, prevádzkovanie internetového obcho-
du s reklamnými materiálmi a propagačnými pred-
metmi všetkého druhu, s tlačovinami, letákmi, ča-
sopismi, prospektami, drobnými darčekovými pred-
metmi, vizitkami a kancelárskymi potrebami. 
36 - Činnosť finančných poradcov, finančné a pe-
ňažné služby, poistenie, činnosť realitnej kance-
lárie a realitná činnosť všetkého druhu, správa ne-
hnuteľností, developerská činnosť v investičnej vý-
stavbe, poisťovacie služby, služby bankových, fi-
nančných, úverových a sporiacich ústavov ako napr. 
finančné služby, správa financií, stavebné spore-
nie, poskytovanie hypoték, úverov a pôžičiek. 
41 - Organizovanie, sprostredkovanie a usporadú-
vanie školení, kurzov, sympózií a kongresov, vý-
chovné, vzdelávacie, kultúrne, zábavné a športo-
vé činnosti, lektorská činnosť. 

(540)  

  
 

(591) zelená, biela, sivá 
(731) GEPARD FINANCE, a.s., Pernerova 659/31, 186 00 

Praha, CZ; 
(740) Kalabová Katarína, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5407-2011 
(220) 3.6.2011 
(310) 1215722 
(320) 13.12.2010 
(330) BX 

9 (511) 29, 30 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťaž-

ky, konzervované, sušené a varené ovocie a zele-
nina, želé, džemy, kompóty, vajcia, mlieko a mlieč-
ne výrobky, jedlé oleje a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, 
kávové náhradky, múka a prípravky z obilnín, chlieb, 
pečivo a cukrovinky, zmrzlina, med, melasový si-
rup, droždie, prášok do pečiva, soľ, horčica, ocot, 
omáčky (chuťové prísady), korenie, ľad. 

(540)  

  
 

(554) trojrozmerná známka 
(591) odtiene zelenej a žltej, biela 
(731) Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, Bahnhof-

strasse 19, CH-8240 Thayngen, CH; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5411-2011 
(220) 7.6.2011 

9 (511) 35, 41, 42 
(511) 35 - Predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby 

modeliek na reklamné účely a podporu predaja; 
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné 
účely; organizovanie komerčných alebo reklamných 
výstav a veľtrhov; reklama; reklamné a umelecké 
agentúry; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; styky s verejnosťou; 
rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; 
služby v oblasti grafickej úpravy na reklamné úče-
ly; prenájom reklamných materiálov; marketingové 
štúdie; personálne poradenstvo; poradenstvo v obchod-
nej činnosti; vydávanie reklamných alebo nábo-
rových, propagačných a inzertných textov; prená-
jom reklamných plôch; prenájom reklamného ča-
su vo všetkých komunikačných médiách; aranžo-
vanie výkladov; texty (písanie reklamných textov). 
41 - Umelecké módne agentúry; organizovanie  
a vedenie módnych prehliadok, plesov, predsta-
vení, súťaží, koncertov, konferencií, sympózií, kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; plánovanie  
a organizovanie večierkov; organizovanie súťaží 
krásy; organizovanie lotérií; predpredaj vstupe-
niek; služby v oblasti grafickej úpravy, inej ako 
na reklamné účely; fotografovanie; obrazové spra-
vodajstvo; filmová tvorba a projekcia; výcvik; 
vyučovanie; školenie; prekladateľské služby; vý-
roba divadelných alebo iných predstavení; zába-
va, pobavenie; živé predstavenie. 
42 - Módne dizajnérstvo; grafické, umelecké a prie-
myselné dizajnérstvo; výskum v oblasti kozmeti-
ky; výzdoba interiérov. 
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(540)  

  
 
(731) Czechoslovak Models s.r.o., Národní 36/40, 110 00 

Praha, CZ; 
(740) e/n/w/c Natlacen Walderdorff Cancola advokáti 

s.r.o., Bratislava, SK; 
 

 
(210) 5413-2011 
(220) 8.6.2011 

9 (511) 18, 28, 35, 37, 41 
(511) 18 - Batohy; poľovnícke tašky; poľovnícke tašky 

(kapsy); poľovnícke torby (poľovnícke tašky); kufrí-
ky predovšetkým na zbrane, strelivo, optiku, luky. 
28 - Lukostreľba, náradie na lukostreľbu, luky na 
lukostreľbu, kuše, terče, šípy, maskovacie kryty, 
hry a hračky, športové potreby pre lukostrelcov, 
športové a telocvičné prístroje, vábničky pre po-
ľovníkov, lukostrelecké chrániče, hlinené holuby 
(terče), trenažéry na športovú a poľovnícku streľ-
bu; vrhacie zariadenia na asfaltové terče. 
35 - Online reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; maloobchodná a veľkoobchodná čin-
nosť s lukostreleckým náradím s lukostreleckou 
výbavou, s cvičebnými strojmi a zariadeniami, so 
športovým náradím a doplnkami pre šport a rek-
reáciu; zbieranie údajov do počítačových data-
báz; reklamné služby; obchodný manažment; ob-
chodná administratíva; administratívne spraco-
vanie obchodných objednávok; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; obchodné informácie 
a rady spotrebiteľom; obchodný alebo podnika-
teľský prieskum; organizovanie komerčných ale-
bo reklamných výstav a veľtrhov; predvádzanie 
tovaru; public relations; reklama; reklamné agen-
túry; obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 
35 a 41; poskytovanie informácií o uvedených 
službách prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí 
a internetu. 
37 - Preskúšanie, nastavenie, čistenie, údržba a opra-
va zbraní. 
41 - Praktické cvičenie (ukážky); informácie o mož-
nostiach rekreácie; informácie o možnostiach roz-
ptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; infor-
mácie o výchove a vzdelávaní; služby v kempin-
goch so športovým programom; výchovno-zá-
bavné klubové služby; kluby zdravia (telesné cvi-
čenia); vydávanie kníh; meranie času na športo-
vých podujatiach; organizovanie a vedenie ko-
lokvií, koncertov, konferencií, kongresov, seminá-
rov, sympózií, výstav a prehliadok; organizovanie 
športových podujatí, ktorých súčasťou je športová 
streľba; organizovanie športových súťaží; organi-
zovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); 
pedagogické informácie; poskytovanie elektro-
nických publikácií online (bez možnosti kopíro-
vania); požičiavanie športového výstroja s vý-
nimkou dopravných prostriedkov; praktický vý- 
 

cvik (ukážky); prevádzkovanie športových zaria-
dení; prevádzkovanie športovísk zameraných najmä 
na športovú streľbu; prípravy uchádzačov o vy-
danie zbrojného preukazu; organizovanie a vede-
nie seminárov; skúšanie, preskúšavanie (pedago-
gická činnosť); online vydávanie kníh a časopi-
sov v elektronickej forme; vyučovanie, vzdeláva-
nie, zabezpečovanie športovej prípravy v oblasti 
športovej streľby. 

(540)  

  
 

(591) čierna, hnedá, červená, modrá, zelená, oranžová, 
biela 

(731) HAVE FUN s.r.o., Družstevná 1/806, 900 23 Vi-
ničné, SK; 

(740) Rohutný Pavol, JUDr., Viničné, SK; 
 

 
(210) 5414-2011 
(220) 8.6.2011 

9 (511) 37, 40 
(511) 37 - Čistenie automobilov; leštenie automobilov; 

mazanie automobilov; údržba automobilov; auto-
servis (údržba, opravy a tankovanie); umývanie 
dopravných prostriedkov; klampiarstvo a inštala-
térstvo; lakovanie, glazovanie; leštenie vozidiel; 
mazanie vozidiel; údržba a opravy motorových 
vozidiel; oprava opotrebovaných alebo poškode-
ných motorov; oprava pneumatík vulkanizáciou; 
protektorovanie pneumatík; protihrdzová úprava; 
ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; umý-
vanie automobilov; opravy havarovaných vozidiel. 
40 - Tónovanie skla. 

(540) PNEUFOL 
(731) ENFIN, s.r.o., Kopčianska 65, 851 01 Bratislava, 

SK; 
(740) Advokátska kancelária Mojžiš a partneri, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 

 
(210) 5424-2011 
(220) 15.6.2011 

9 (511) 9, 35, 36, 38, 42 
(511) 9 - Platobné karty; počítačové zariadenia a počí-

tačový softvér vrátane počítačového softvéru na 
prístup k sieti na prenos dát vrátane elektronických 
komunikačných sietí, počítačových sietí a interne-
tu na účely služby v bankovníctve a finančníctve. 
35 - Poradenské služby v oblasti podnikania a ria-
denia (manažmentu) podnikov, poradenstvo v oblasti 
akvizícií, spájania a predaja podnikov; ekonomické 
analýzy a predpovede; analýzy nákladov; zara-
ďovanie, vyhľadávanie a poskytovanie informá-
cií v bankových databázach pre zákazníkov; ve-
denie kartoték a centrálnych kartoték; poskytova-
nie výpisov z účtov; poskytovanie a sprostredko-
vanie uvedených služieb prostredníctvom komu-
nikačných médií, telekomunikačných prostried-
kov, elektronických médií, elektronickej pošty, 
počítačových sietí, terminálov a internetu. 
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankov-
níctva; homebanking; bankové služby; finančníc-
tvo; finančné poradenstvo; finančné analýzy a pred-
povede, finančné služby; prijímanie vkladov vrá- 
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tane termínovaných vkladov; vedenie bankových 
účtov klientov; vedenie vkladných knižiek; vy-
dávanie cenín a cenných papierov; úvery, pôžičky 
a iné formy financovania; investovanie do cen-
ných papierov na vlastný účet; kapitálové inves-
tície; financovanie spoločných podnikov; majet-
kové účasti; finančný prenájom (lízing); platobný 
styk (prevod finančných prostriedkov) a zúčto-
vanie (klíring); elektronický prevod kapitálu; vy-
dávanie a správa platobných prostriedkov vrátane 
platobných kariet, úverových (kreditných) a de-
betných kariet; cestovných šekov a ich overova-
nie; bankové služby poskytované prostredníc-
tvom bankomatov; záruky; kaucie; ručenie; otvá-
ranie akreditívov; obstarávanie inkasa vrátene 
dokumentárneho inkasa; obchodovanie na vlast-
ný účet alebo na účet klienta s valutami a deví-
zovými hodnotami; obchodovanie v oblasti ter-
mínovaných a opcií vrátane kurzových a úroko-
vých obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými 
cennými papiermi; obchodovanie so zlatými a strie-
bornými mincami; finančné maklérstvo; hospo-
dárenie s cennými papiermi klienta na jeho účet 
vrátane poradenstva (portfolio management); 
uloženie a správa cenných papierov alebo iných 
hodnôt; činnosť depozitára; zmenárenská činnosť 
(nákup devízových prostriedkov); prenájom bez-
pečnostných schránok a denného a nočného tre-
zoru; úschova cenností v bezpečnostných schrán-
kach; vykonávanie hypotekárnych obchodov; ostat-
né bankové a finančné činnosti a transakcie; po-
radenstvo v oblasti bankovníctva a financií; fi-
nančné poradenstvo; finančné analýzy; poskyto-
vanie bankových a finančných informácií; výpisy 
z bankových účtov klientov; finančné odhady  
a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytova-
nie a sprostredkovanie všetkých uvedených slu-
žieb prostredníctvom komunikačných médií, te-
lekomunikačných prostriedkov, elektronických mé-
dií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej počí-
tačovej siete (internet). 
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elek-
tronickými tabuľami (telekomunikačné služby); 
komunikácia, posielanie a prenos správ, dát a obráz-
kov prostredníctvom komunikačných médií; tele-
komunikačných prostriedkov, elektronických mé-
dií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej počí-
tačovej siete (internet). 
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (web-
stránkach); návrh počítačových systémov; obno-
vovanie počítačových databáz; aktualizovanie 
počítačových programov; prevod a konverzia po-
čítačových programov a údajov (okrem fyzickej 
konverzie); prevod a konverzia údajov a doku-
mentov z fyzických médií na elektrické médiá; 
tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie počíta-
čových stránok (web) pre zákazníkov; zhotovo-
vanie kópií počítačových programov. 

(540) SPORO 
(731) Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 

Bratislava, SK; 
 

 
 
 
 
 

(210) 5428-2011 
(220) 16.6.2011 

9 (511) 29 
(511) 29 - Jedlé tuky. 
(540)  

  
 

(591) ružová, modrá, bledomodrá, červená, zelená 
(731) PALMA Group, a.s., Račianska 76, 836 04 Brati-

slava, SK; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5429-2011 
(220) 16.6.2011 

9 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické produkty. 

(540) SPIRABEL 
(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d. d., Danica 5, 

48000 Koprivnica, HR; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(210) 5435-2011 
(220) 17.6.2011 

9 (511) 5, 35 
(511) 5 - Veterinárne prípravky na báze glukanu. 

35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi v triede 5. 

(540) VET-P-IM 
(731) PLEURAN, s.r.o., Súkennícka 15, 821 09 Brati-

slava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
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Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 
 
 
(210)   (111) (210)   (111) (210)   (111) (210)   (111) 
 
2850-2004 230082 
5726-2006 230083 
5679-2008 230276 
  539-2009 230084 
  580-2009 230277 
  670-2009 230085 
  673-2009 230286 
  675-2009 230285 
1753-2009 230280 
5976-2009 230086 
  473-2010 230087 
  812-2010 230088 
1085-2010 230089 
1116-2010 230090 
1164-2010 230091 
1202-2010 230092 
1203-2010 230093 
1214-2010 230094 
1293-2010 230095 
1294-2010 230096 
1295-2010 230097 
1302-2010 230098 
1305-2010 230099 
1315-2010 230100 
1332-2010 230101 
1335-2010 230102 
1338-2010 230103 
1372-2010 230104 
1373-2010 230105 
1375-2010 230106 
1376-2010 230107 
1379-2010 230108 
1385-2010 230109 
1389-2010 230110 
1390-2010 230111 
1396-2010 230112 
1421-2010 230113 
1425-2010 230114 
1438-2010 230115 
1463-2010 230116 
1474-2010 230117 
1476-2010 230118 
1479-2010 230119 
1491-2010 230120 
1493-2010 230121 
1495-2010 230122 
1497-2010 230123 
1537-2010 230124 
1538-2010 230125 
1541-2010 230126 

1544-2010 230127 
1546-2010 230128 
1595-2010 230129 
1599-2010 230130 
1600-2010 230131 
1601-2010 230132 
1602-2010 230133 
1603-2010 230134 
1606-2010 230135 
1608-2010 230136 
1611-2010 230137 
1617-2010 230138 
1618-2010 230139 
1620-2010 230140 
1627-2010 230141 
1628-2010 230142 
1640-2010 230143 
1641-2010 230144 
1645-2010 230145 
1653-2010 230146 
1654-2010 230147 
1655-2010 230148 
1656-2010 230149 
1657-2010 230150 
1658-2010 230151 
1659-2010 230152 
1660-2010 230153 
1683-2010 230154 
1684-2010 230155 
1685-2010 230156 
1686-2010 230157 
1689-2010 230158 
1705-2010 230159 
1707-2010 230160 
1709-2010 230161 
1711-2010 230162 
1724-2010 230163 
1753-2010 230164 
1779-2010 230165 
1790-2010 230166 
1807-2010 230167 
1808-2010 230168 
1831-2010 230169 
1834-2010 230170 
1835-2010 230171 
1840-2010 230172 
1850-2010 230173 
1868-2010 230174 
1870-2010 230175 
1901-2010 230176 

1902-2010 230177 
1904-2010 230178 
1906-2010 230179 
1907-2010 230180 
1908-2010 230181 
1909-2010 230182 
1936-2010 230183 
1993-2010 230184 
1995-2010 230185 
2045-2010 230186 
2046-2010 230187 
2051-2010 230188 
2053-2010 230189 
2057-2010 230190 
2058-2010 230191 
5223-2010 230192 
5303-2010 230193 
5373-2010 230194 
5575-2010 230195 
5595-2010 230196 
5646-2010 230197 
5647-2010 230198 
5648-2010 230199 
5649-2010 230200 
5650-2010 230201 
5657-2010 230202 
5659-2010 230203 
5660-2010 230204 
5663-2010 230205 
5679-2010 230206 
5680-2010 230207 
5694-2010 230208 
5695-2010 230209 
5696-2010 230210 
5697-2010 230211 
5698-2010 230212 
5699-2010 230213 
5709-2010 230214 
5771-2010 230215 
5772-2010 230216 
5773-2010 230217 
5774-2010 230218 
5775-2010 230219 
5776-2010 230220 
5777-2010 230221 
5778-2010 230222 
5801-2010 230223 
5803-2010 230224 
5804-2010 230225 
5805-2010 230226 

5806-2010 230227 
5808-2010 230228 
5809-2010 230229 
5830-2010 230230 
5832-2010 230231 
5833-2010 230232 
5834-2010 230233 
5888-2010 230234 
5889-2010 230235 
5890-2010 230236 
5892-2010 230237 
5893-2010 230238 
5894-2010 230239 
5895-2010 230240 
5897-2010 230241 
5898-2010 230242 
5900-2010 230243 
      1-2011 230244 
      2-2011 230245 
      4-2011 230246 
      5-2011 230247 
      6-2011 230248 
      7-2011 230249 
    44-2011 230250 
    49-2011 230251 
    51-2011 230252 
    52-2011 230253 
    56-2011 230254 
    60-2011 230255 
    65-2011 230256 
    66-2011 230257 
    68-2011 230258 
  115-2011 230259 
  118-2011 230260 
  120-2011 230261 
  121-2011 230262 
  130-2011 230263 
  172-2011 230264 
  176-2011 230265 
  179-2011 230266 
  244-2011 230267 
  245-2011 230268 
  247-2011 230269 
5004-2011 230270 
5006-2011 230271 
5007-2011 230272 
5009-2011 230273 
5050-2011 230274 
5051-2011 230275 

 
 

(111) 230082 
(151) 14.7.2011 
(180) 16.9.2014 
(210) 2850-2004 
(220) 16.9.2004 
(442) 5.4.2011 
(732) OXALIS, spol. s r. o., K Teplinám 663, 763 15 

Slušovice, CZ; 
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK; 
 
 

(111) 230083 
(151) 14.7.2011 
(180) 16.6.2016 
(210) 5726-2006 
(220) 16.6.2006 
(442) 5.4.2011 
(732) 4MA.MEDIA, s. r. o., Sládkovičova 4, 811 06 

Bratislava, SK; 
(740) Cvik Pavol, JUDr., Bratislava, SK; 
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(111) 230084 
(151) 14.7.2011 
(180) 8.4.2019 
(210) 539-2009 
(220) 8.4.2009 
(442) 5.4.2011 
(732) Azet.sk, a. s., M. R. Štefánika 13, 010 01 Žilina, 

SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
 
 
(111) 230085 
(151) 14.7.2011 
(180) 30.4.2019 
(210) 670-2009 
(220) 30.4.2009 
(442) 5.4.2011 
(732) Compass Ceramic Pools s.r.o., Poľná 4, 903 01 

Senec, SK; 
(740) Chmura Jozef, JUDr., Košice, SK; 
 
 
(111) 230086 
(151) 14.7.2011 
(180) 22.12.2019 
(210) 5976-2009 
(220) 22.12.2009 
(442) 5.4.2011 
(732) exe, s. r. o., Na Hrebienku 5, 811 02 Bratislava, 

SK; 
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230087 
(151) 14.7.2011 
(180) 24.3.2020 
(210) 473-2010 
(220) 24.3.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Coleman s.r.o., Bojnická 20, 831 04 Bratislava, 

SK; 
(740) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230088 
(151) 14.7.2011 
(180) 17.5.2020 
(210) 812-2010 
(220) 17.5.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Orange Brand Services Limited, St. James Court, 

Great Park Road, Almondsbury Park, Bradley Sto-
ke, Bristol, GB; 

(740) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230089 
(151) 14.7.2011 
(180) 30.6.2020 
(210) 1085-2010 
(220) 30.6.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) APLEND, s.r.o., Ambra Pietra 10645/17, 036 01 

Martin, SK; 
 
 
 
 

(111) 230090 
(151) 14.7.2011 
(180) 6.7.2020 
(210) 1116-2010 
(220) 6.7.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Mgr. Miroslav Rybár - ERLAND, Nad plážou 32, 

974 01 Banská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 230091 
(151) 14.7.2011 
(180) 13.7.2020 
(210) 1164-2010 
(220) 13.7.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Vida Michal, Nábrežná 1635/9, 911 01 Trenčín, SK; 
 
 

(111) 230092 
(151) 14.7.2011 
(180) 21.7.2020 
(210) 1202-2010 
(220) 21.7.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) MT SHOE, spol. s r.o., Farská 16, 949 01 Nitra, SK; 
(740) Turba Miroslav, Nitra, SK; 
 
 
(111) 230093 
(151) 14.7.2011 
(180) 21.7.2020 
(210) 1203-2010 
(220) 21.7.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) MT SHOE, spol. s r.o., Farská 16, 949 01 Nitra, SK; 
(740) Turba Miroslav, Nitra, SK; 
 
 
(111) 230094 
(151) 14.7.2011 
(180) 26.7.2020 
(210) 1214-2010 
(220) 26.7.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) EXIsport s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 04 Ko-

šice, SK; 
 
 
(111) 230095 
(151) 14.7.2011 
(180) 30.7.2020 
(210) 1293-2010 
(220) 30.7.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) CET 21, spol. s.r.o., Kříženeckého nám. 1078/5, 

152 00 Praha, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 230096 
(151) 14.7.2011 
(180) 30.7.2020 
(210) 1294-2010 
(220) 30.7.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) CET 21, spol. s.r.o., Kříženeckého nám. 1078/5, 

152 00 Praha, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 230097 
(151) 14.7.2011 
(180) 30.7.2020 
(210) 1295-2010 
(220) 30.7.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) CET 21, spol. s.r.o., Kříženeckého nám. 1078/5, 

152 00 Praha, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230098 
(151) 14.7.2011 
(180) 2.8.2020 
(210) 1302-2010 
(220) 2.8.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Body Imrich, Ing., Bajkalská 2335/3, 058 01 Pop-

rad, SK; 
 
 
(111) 230099 
(151) 14.7.2011 
(180) 2.8.2020 
(210) 1305-2010 
(220) 2.8.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o., Staničná 1250, 

093 01 Vranov nad Topľou, SK; 
 
 
(111) 230100 
(151) 14.7.2011 
(180) 4.8.2020 
(210) 1315-2010 
(220) 4.8.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) GAMO, a. s., Kyjevské nám. 6, 974 01 Banská 

Bystrica, SK; 
 
 
(111) 230101 
(151) 14.7.2011 
(180) 6.8.2020 
(210) 1332-2010 
(220) 6.8.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Bošanská Monika, Ing., Rudohorská 20, 974 11 

Banská Bystrica, SK; Komora Ladislav, Ing., Ko-
lískova 12, Bratislava, SK; Lašťovka René, Ing., 
CSc., Urbánkova 3371/69, 143 00 Praha, CZ; Ma-
tisko Milan, Ing., Mojzesova 56, Lučenec, SK; 
Nováková Iveta, Ing., Bakulíniho 1114, Tisovec, SK; 
Škrola Miroslav, Závadská 14, Bratislava, SK; 

 
 
(111) 230102 
(151) 14.7.2011 
(180) 6.8.2020 
(210) 1335-2010 
(220) 6.8.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Plastcom, spol. s r.o., Hattalova 4, 831 03 Brati-

slava, SK; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 230103 
(151) 14.7.2011 
(180) 6.8.2020 
(210) 1338-2010 
(220) 6.8.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Media Pro Slovakia, spol. s r.o., Bratislavská 1/d, 

843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 230104 
(151) 14.7.2011 
(180) 13.8.2020 
(210) 1372-2010 
(220) 13.8.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) GURMAN, s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľu-

bovňa, SK; 
 
 

(111) 230105 
(151) 14.7.2011 
(180) 13.8.2020 
(210) 1373-2010 
(220) 13.8.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) GURMAN, s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľu-

bovňa, SK; 
 
 
(111) 230106 
(151) 14.7.2011 
(180) 13.8.2020 
(210) 1375-2010 
(220) 13.8.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) CAFETERIA.SK s.r.o., Komenského 36, 960 01 

Zvolen, SK; 
 
 
(111) 230107 
(151) 14.7.2011 
(180) 13.8.2020 
(210) 1376-2010 
(220) 13.8.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) NOHEL GARDEN, s.r.o., Horákova 437/8, 951 41 

Lužianky, SK; 
 
 

(111) 230108 
(151) 14.7.2011 
(180) 16.8.2020 
(210) 1379-2010 
(220) 16.8.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) NORSTEIN s.r.o., Tatranská 69, 974 01 Banská 

Bystrica, SK; 
 
 

(111) 230109 
(151) 14.7.2011 
(180) 16.8.2020 
(210) 1385-2010 
(220) 16.8.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Franková Henrieta, Jarná 3049/3, 058 01 Poprad, SK; 
(740) Rzymanová Kamila, Ing., Poprad, SK; 
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(111) 230110 
(151) 14.7.2011 
(180) 18.8.2020 
(210) 1389-2010 
(220) 18.8.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Hermann SK, spol. s r.o., Brezová 328/13, 955 01 

Tovarníky, SK; 
 
 
(111) 230111 
(151) 14.7.2011 
(180) 18.8.2020 
(210) 1390-2010 
(220) 18.8.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) BENY - STAV Prievidza, s.r.o., Citorínska 21, 

814 99 Bratislava, SK; 
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK; 
 
 
(111) 230112 
(151) 14.7.2011 
(180) 19.8.2020 
(210) 1396-2010 
(220) 19.8.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Hardinge Machine Tools B.V., Oeverkruid 2, 

4941 VV Raamsdonksveer, NL; 
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230113 
(151) 14.7.2011 
(180) 24.8.2020 
(210) 1421-2010 
(220) 24.8.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Hušek Miloš, Ing., Měník 77, 503 64 Měník, CZ; 
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK; 
 
 
(111) 230114 
(151) 14.7.2011 
(180) 25.8.2020 
(210) 1425-2010 
(220) 25.8.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, 

Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230115 
(151) 14.7.2011 
(180) 26.8.2020 
(210) 1438-2010 
(220) 26.8.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) cat production s.r.o., Jadrová 15, 821 02 Brati-

slava, SK; 
 
 
(111) 230116 
(151) 14.7.2011 
(180) 4.9.2020 
(210) 1463-2010 
(220) 4.9.2010 
 
 

(442) 5.4.2011 
(732) L. U. CH. s.r.o., Šenkvická 14/A, 902 01 Pezi-

nok, SK; 
 
 
(111) 230117 
(151) 14.7.2011 
(180) 6.9.2020 
(210) 1474-2010 
(220) 6.9.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., Třebohostic-

ká 987/5, 100 00 Praha, CZ; 
 
 
(111) 230118 
(151) 14.7.2011 
(180) 6.9.2020 
(210) 1476-2010 
(220) 6.9.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) TFF Group spol. s r. o., Tolstého 3, 971 01 Prie-

vidza, SK; 
(740) Žatko Ján, Ing., Liptovský Mikuláš, SK; 
 
 
(111) 230119 
(151) 14.7.2011 
(180) 6.9.2020 
(210) 1479-2010 
(220) 6.9.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) JL BIO spol. s r.o., Dvojkrížna 5, 821 07 Brati-

slava, SK; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
 
 
(111) 230120 
(151) 14.7.2011 
(180) 8.9.2020 
(210) 1491-2010 
(220) 8.9.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) KONTI s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230121 
(151) 14.7.2011 
(180) 8.9.2020 
(210) 1493-2010 
(220) 8.9.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) JandL, marketing a reklama, s. r. o., Lýcejná 4/A, 

P.O.Box 252, 810 00 Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230122 
(151) 14.7.2011 
(180) 8.9.2020 
(210) 1495-2010 
(220) 8.9.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) JandL, marketing a reklama, s. r. o., Lýcejná 4/A, 

P.O.Box 252, 810 00 Bratislava, SK; 
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(111) 230123 
(151) 14.7.2011 
(180) 8.9.2020 
(210) 1497-2010 
(220) 8.9.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Media Pro Slovakia, spol. s r.o., Bratislavská 1/d, 

843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230124 
(151) 14.7.2011 
(180) 16.9.2020 
(210) 1537-2010 
(220) 16.9.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Nufarm, 28, boulevard Camélinat, 92230 Genne-

villiers, FR; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230125 
(151) 14.7.2011 
(180) 16.9.2020 
(210) 1538-2010 
(220) 16.9.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s., 1. mája 

1960/54, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK; 
(740) Advokátska kancelária Geško, Hulín a partneri  

s. r. o., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230126 
(151) 14.7.2011 
(180) 16.9.2020 
(210) 1541-2010 
(220) 16.9.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Mediatex s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava, 

SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230127 
(151) 14.7.2011 
(180) 5.7.2016 
(210) 1544-2010 
(220) 5.7.2006 
(442) 5.4.2011 
(641) 005181367, 5.7.2006 
(732) The Garden Company Limited, 58 Castle Peak 

Road, Kowloon, HK; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230128 
(151) 14.7.2011 
(180) 20.9.2020 
(210) 1546-2010 
(220) 20.9.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, 974 05 

Banská Bystrica, SK; 
 
 
 

(111) 230129 
(151) 14.7.2011 
(180) 27.9.2020 
(210) 1595-2010 
(220) 27.9.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Michelské pekárny a. s., Pekárenská 10, 141 00 

Praha, CZ; 
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
 
 
(111) 230130 
(151) 14.7.2011 
(180) 29.9.2020 
(210) 1599-2010 
(220) 29.9.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Čech Jaroslav, Kornatice 4, 338 43 Mirošov, CZ; 
 
 
(111) 230131 
(151) 14.7.2011 
(180) 29.9.2020 
(210) 1600-2010 
(220) 29.9.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Čech Jaroslav, Kornatice 4, 338 43 Mirošov, CZ; 
 
 
(111) 230132 
(151) 14.7.2011 
(180) 29.9.2020 
(210) 1601-2010 
(220) 29.9.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Čech Jaroslav, Kornatice 4, 338 43 Mirošov, CZ; 
 
 
(111) 230133 
(151) 14.7.2011 
(180) 29.9.2020 
(210) 1602-2010 
(220) 29.9.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insuran-

ce Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, SK; 
 

 
(111) 230134 
(151) 14.7.2011 
(180) 30.9.2020 
(210) 1603-2010 
(220) 30.9.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Vinárske závody Krupina a.s., Obchodná 13, 921 01 

Piešťany, SK; 
 
 
(111) 230135 
(151) 14.7.2011 
(180) 30.9.2020 
(210) 1606-2010 
(220) 30.9.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha - Dol-

ní Měcholupy, CZ; 
(740) Kertész Jozef, Ing., Hlohovec, SK; 
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(111) 230136 
(151) 14.7.2011 
(180) 1.10.2020 
(210) 1608-2010 
(220) 1.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Mestská časť Bratislava - Lamač, Malokarpatské 

nám. č. 9, 841 03 Bratislava, SK; 
(740) Keltošová Oľga, Mgr., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230137 
(151) 14.7.2011 
(180) 1.10.2020 
(210) 1611-2010 
(220) 1.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Q, s.r.o., Hronská 8, 040 11 Košice, SK; 
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
 
 
(111) 230138 
(151) 14.7.2011 
(180) 4.10.2020 
(210) 1617-2010 
(220) 4.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) FULGUR, spol. s r.o., Slovákova 6, 602 00 Brno, 

CZ; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
 
 
(111) 230139 
(151) 14.7.2011 
(180) 4.10.2020 
(210) 1618-2010 
(220) 4.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Ďurovec Peter, Dolnočermánska 26, 949 01 Nit-

ra, SK; Ševčík Peter, Mgr., Poľná 692/51, 956 21 
Jacovce, SK; Vaník Matej, Kráľová pri Senci 787, 
900 50 Kráľová pri Senci, SK; 

 
 
(111) 230140 
(151) 14.7.2011 
(180) 4.10.2020 
(210) 1620-2010 
(220) 4.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) H.R.omada spol. s r.o., Matice Slovenskej 17, 

971 01 Prievidza, SK; 
 
 
(111) 230141 
(151) 14.7.2011 
(180) 5.10.2020 
(210) 1627-2010 
(220) 5.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Kostura Marián, Ing., Prostějovská 103, 080 01 

Prešov, SK; 
 
 
 
 
 
 

(111) 230142 
(151) 14.7.2011 
(180) 5.10.2020 
(210) 1628-2010 
(220) 5.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Kostura Marián, Ing., Prostějovská 103, 080 01 

Prešov, SK; 
 
 
(111) 230143 
(151) 14.7.2011 
(180) 8.10.2020 
(210) 1640-2010 
(220) 8.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Záthurecký Eugen, JUDr., Nad Plážou 12, 974 01 

Banská Bystrica, SK; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
 
 
(111) 230144 
(151) 14.7.2011 
(180) 11.10.2020 
(210) 1641-2010 
(220) 11.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) GOOD WORKER s.r.o., Na Plzeňce 1236/4, 150 00 

Praha, CZ; 
(740) Dostál Štefan, JUDr., Senica, SK; 
 
 
(111) 230145 
(151) 14.7.2011 
(180) 11.10.2020 
(210) 1645-2010 
(220) 11.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Mediatex s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava, 

SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230146 
(151) 14.7.2011 
(180) 12.10.2020 
(210) 1653-2010 
(220) 12.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hra-

ničná 664/16, 058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 
 
 
(111) 230147 
(151) 14.7.2011 
(180) 12.10.2020 
(210) 1654-2010 
(220) 12.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hra-

ničná 664/16, 058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 
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(111) 230148 
(151) 14.7.2011 
(180) 12.10.2020 
(210) 1655-2010 
(220) 12.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hra-

ničná 664/16, 058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 
 
 
(111) 230149 
(151) 14.7.2011 
(180) 12.10.2020 
(210) 1656-2010 
(220) 12.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hra-

ničná 664/16, 058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 
 
 
(111) 230150 
(151) 14.7.2011 
(180) 12.10.2020 
(210) 1657-2010 
(220) 12.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hra-

ničná 664/16, 058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 
 
 
(111) 230151 
(151) 14.7.2011 
(180) 12.10.2020 
(210) 1658-2010 
(220) 12.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hra-

ničná 664/16, 058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 
 
 
(111) 230152 
(151) 14.7.2011 
(180) 12.10.2020 
(210) 1659-2010 
(220) 12.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hra-

ničná 664/16, 058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 
 
 
(111) 230153 
(151) 14.7.2011 
(180) 12.10.2020 
(210) 1660-2010 
(220) 12.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Mihala Jozef, Ing., Dukelská 1219/12, 915 01 

Nové Mesto nad Váhom, SK; Drobný Martin, Bc., 
Zelená 2027/12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, 
SK; 

 
 
 

(111) 230154 
(151) 14.7.2011 
(180) 15.10.2020 
(210) 1683-2010 
(220) 15.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Nová Osada 798, 

929 01 Dunajská Streda, SK; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
 
 
(111) 230155 
(151) 14.7.2011 
(180) 15.10.2020 
(210) 1684-2010 
(220) 15.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Nová Osada 798, 

929 01 Dunajská Streda, SK; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
 
 
(111) 230156 
(151) 14.7.2011 
(180) 15.10.2020 
(210) 1685-2010 
(220) 15.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Nová Osada 798, 

929 01 Dunajská Streda, SK; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
 
 
(111) 230157 
(151) 14.7.2011 
(180) 15.10.2020 
(210) 1686-2010 
(220) 15.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Nová Osada 798, 

929 01 Dunajská Streda, SK; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
 
 
(111) 230158 
(151) 14.7.2011 
(180) 14.10.2020 
(210) 1689-2010 
(220) 14.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) BIAN, s.r.o., Starohorská 68, 974 11 Banská 

Bystrica, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
 
 
(111) 230159 
(151) 14.7.2011 
(180) 20.10.2020 
(210) 1705-2010 
(220) 20.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) MEDIA PLANET, s.r.o., Planét 20, 821 02 Bra-

tislava, SK; 
(740) Advokárska kancelária JUDr. Juraj Juríček, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
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(111) 230160 
(151) 14.7.2011 
(180) 20.10.2020 
(210) 1707-2010 
(220) 20.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) UNIcompany, s.r.o., Obchodná 13, 921 01 Pieš-

ťany, SK; 
 
 
(111) 230161 
(151) 14.7.2011 
(180) 21.10.2020 
(210) 1709-2010 
(220) 21.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) RINGIER SLOVAKIA a. s., Prievozská 14, 821 09 

Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 
 
(111) 230162 
(151) 14.7.2011 
(180) 21.10.2020 
(210) 1711-2010 
(220) 21.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) PEREX, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Brati-

slava, SK; 
 
 
(111) 230163 
(151) 14.7.2011 
(180) 22.10.2020 
(210) 1724-2010 
(220) 22.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) HARTFORD MEDICALS s.r.o., Pri mlyne 5, 

080 01 Prešov, SK; 
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK; 
 
 
(111) 230164 
(151) 14.7.2011 
(180) 29.10.2020 
(210) 1753-2010 
(220) 29.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) TFF Group spol. s r. o., Tolstého 3, 971 01 Prie-

vidza, SK; 
(740) Žatko Ján, Ing., Liptovský Mikuláš, SK; 
 
 
(111) 230165 
(151) 14.7.2011 
(180) 3.11.2020 
(210) 1779-2010 
(220) 3.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) FERGAM s.r.o., Mlynčeky 50, 059 76 Mlynče-

ky, SK; 
(740) Rzymanová Kamila, Ing., Poprad, SK; 
 
 
 
 
 
 

(111) 230166 
(151) 14.7.2011 
(180) 4.11.2020 
(210) 1790-2010 
(220) 4.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) QPHARMA Spólka z organiczona odpowiedzial-

nościa, Ul. Wichrowa 7F/10, 04-682 Warszawa, PL; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230167 
(151) 14.7.2011 
(180) 8.11.2020 
(210) 1807-2010 
(220) 8.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Tatranský okrášľovací spolok, Grandhotel Starý 

Smokovec, Starý Smokovec 38, 062 01 Vysoké 
Tatry, SK; 

(740) Kolesár Patrik, Bc., Vysoké Tatry, SK; 
 
 
(111) 230168 
(151) 14.7.2011 
(180) 8.11.2020 
(210) 1808-2010 
(220) 8.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) La Vie Parfumerie, s. r. o., Hlavná 74, 040 01 

Košice, SK; 
 
 
(111) 230169 
(151) 14.7.2011 
(180) 11.11.2020 
(210) 1831-2010 
(220) 11.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) WARCHAL, spol. s r. o., Dlhá 11, 900 32 Bo-

rinka, SK; 
 
 
(111) 230170 
(151) 14.7.2011 
(180) 11.11.2020 
(210) 1834-2010 
(220) 11.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) ITRES s.r.o., Čerenčianska 27, 979 01 Rimavská 

Sobota, SK; 
(740) Szilágyi Ondrej, JUDr., Lučenec, SK; 
 
 
(111) 230171 
(151) 14.7.2011 
(180) 11.11.2020 
(210) 1835-2010 
(220) 11.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) BISPAC s.r.o., Čerenčianska 27, 979 01 Rimav-

ská Sobota, SK; 
(740) Szilágyi Ondrej, JUDr., Lučenec, SK; 
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(111) 230172 
(151) 14.7.2011 
(180) 11.11.2020 
(210) 1840-2010 
(220) 11.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Discover Financial Services, 2500 Lake Cook Road, 

Riverwoods, IL 60015, US; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230173 
(151) 14.7.2011 
(180) 15.11.2020 
(210) 1850-2010 
(220) 15.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) MUDRY SLON s.r.o., Havlíčkova 13, 040 01 

Košice, SK; 
 
 
(111) 230174 
(151) 14.7.2011 
(180) 18.11.2020 
(210) 1868-2010 
(220) 18.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) PROFINAM, s.r.o., Novomeského 71, 949 12 

Nitra, SK; 
 
 
(111) 230175 
(151) 14.7.2011 
(180) 18.11.2020 
(210) 1870-2010 
(220) 18.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Mediatex s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava, 

SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230176 
(151) 14.7.2011 
(180) 25.11.2020 
(210) 1901-2010 
(220) 25.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey, CH; 
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230177 
(151) 14.7.2011 
(180) 25.11.2020 
(210) 1902-2010 
(220) 25.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) FUNNY FAMILY s.r.o., Bártfayho 1654/8, 949 01 

Nitra, SK; 
 
 
(111) 230178 
(151) 14.7.2011 
(180) 26.11.2020 
(210) 1904-2010 
(220) 26.11.2010 
 
 

(442) 5.4.2011 
(732) Vaškovičová Monika, JUDr., Kirejevská 33/30, 

979 01 Rimavská Sobota, SK; 
 
 
(111) 230179 
(151) 14.7.2011 
(180) 26.11.2020 
(210) 1906-2010 
(220) 26.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) B.I.B.S. EU, Lidická 960/81, 602 00 Brno, CZ; 
 
 
(111) 230180 
(151) 14.7.2011 
(180) 26.11.2020 
(210) 1907-2010 
(220) 26.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) ZTS - ŠPECIÁL, a.s., Areál ZTS č. 924, 018 41 

Dubnica nad Váhom, SK; 
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK; 
 
 
(111) 230181 
(151) 14.7.2011 
(180) 26.11.2020 
(210) 1908-2010 
(220) 26.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) MEPS s.r.o., Zlaté Pole č. 67/17, 044 20 Malá 

Ida, SK; 
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
 
 
(111) 230182 
(151) 14.7.2011 
(180) 25.11.2020 
(210) 1909-2010 
(220) 25.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Zvonček Ján, Ing., Štiavnička 570/59, 976 81 

Podbrezová, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
 
 
(111) 230183 
(151) 14.7.2011 
(180) 2.12.2020 
(210) 1936-2010 
(220) 2.12.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware Cor-

poration, 345 Park Avenue, New York, NY 10154, 
US; 

(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230184 
(151) 14.7.2011 
(180) 15.12.2020 
(210) 1993-2010 
(220) 15.12.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, CZ; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 230185 
(151) 14.7.2011 
(180) 15.12.2020 
(210) 1995-2010 
(220) 15.12.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) K&H SOLUTIONS s.r.o., Jesenná 26, 080 01 

Prešov, SK; 
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
 
 
(111) 230186 
(151) 14.7.2011 
(180) 23.12.2020 
(210) 2045-2010 
(220) 23.12.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Hanovcová Henrieta, Fatranská 862/52, 013 01 

Teplička nad Váhom, SK; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
 
 
(111) 230187 
(151) 14.7.2011 
(180) 23.12.2020 
(210) 2046-2010 
(220) 23.12.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Dantes Catering SK, s.r.o., Piešťanská 2141/13, 

911 05 Trenčín, SK; 
 
 
(111) 230188 
(151) 14.7.2011 
(180) 23.12.2020 
(210) 2051-2010 
(220) 23.12.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) ORESI  s.r.o., Březí 102, 251 01 Březí, CZ; 
(740) Bieliková Katarína, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230189 
(151) 14.7.2011 
(180) 23.12.2020 
(210) 2053-2010 
(220) 23.12.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Slovenská výtvarná únia, Dostojevského rad 2, 

811 09 Bratislava, SK; 
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230190 
(151) 14.7.2011 
(180) 21.12.2020 
(210) 2057-2010 
(220) 21.12.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Občianske združenie SUPERTRIEDA, Heydu-

kova 18, 811 08 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 
 
 
 
 
 

(111) 230191 
(151) 14.7.2011 
(180) 23.12.2020 
(210) 2058-2010 
(220) 23.12.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) BENEFIT Services, s.r.o., Štefana Králika 29, 

841 08 Bratislava, SK; 
(740) Baňáková Petra, JUDr., Nitra, SK; 
 
 
(111) 230192 
(151) 14.7.2011 
(180) 30.3.2020 
(210) 5223-2010 
(220) 30.3.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Harok Dušan, Františka Červeného 165, 107 00 

Praha, CZ; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230193 
(151) 14.7.2011 
(180) 28.4.2020 
(210) 5303-2010 
(220) 28.4.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Rohlík Jan, Ing., Révova 3636, 276 01 Mělník, CZ; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230194 
(151) 14.7.2011 
(180) 20.5.2020 
(210) 5373-2010 
(220) 20.5.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Frozen Alliance a.s., Jeremiášova 2633/16b, 155 00 

Praha, Stodůlky, CZ; 
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230195 
(151) 14.7.2011 
(180) 19.8.2020 
(210) 5575-2010 
(220) 19.8.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Zeman Michal, Fedákova 30, 841 02 Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230196 
(151) 14.7.2011 
(180) 31.8.2020 
(210) 5595-2010 
(220) 31.8.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) MPS Group, s.r.o., Okružná 105/49, 022 01 Čad-

ca, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
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(111) 230197 
(151) 14.7.2011 
(180) 22.9.2020 
(210) 5646-2010 
(220) 22.9.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) MERK REALITY a.s., Gorkého 8-12, 811 09 

Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230198 
(151) 14.7.2011 
(180) 24.9.2020 
(210) 5647-2010 
(220) 24.9.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bra-

tislava, SK; 
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230199 
(151) 14.7.2011 
(180) 24.9.2020 
(210) 5648-2010 
(220) 24.9.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bra-

tislava, SK; 
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230200 
(151) 14.7.2011 
(180) 24.9.2020 
(210) 5649-2010 
(220) 24.9.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bra-

tislava, SK; 
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230201 
(151) 14.7.2011 
(180) 24.9.2020 
(210) 5650-2010 
(220) 24.9.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bra-

tislava, SK; 
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230202 
(151) 14.7.2011 
(180) 29.9.2020 
(210) 5657-2010 
(220) 29.9.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Boris Marek, Ľ. Podjavorinskej 2542/9, 917 00 

Trnava, SK; 
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 

(111) 230203 
(151) 14.7.2011 
(180) 30.9.2020 
(210) 5659-2010 
(220) 30.9.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o., Panónska cesta 9, 

852 32 Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230204 
(151) 14.7.2011 
(180) 30.9.2020 
(210) 5660-2010 
(220) 30.9.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Benela, s. r. o., Majerníkova 2, 841 05 Bratisla-

va, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr.,  Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230205 
(151) 14.7.2011 
(180) 1.10.2020 
(210) 5663-2010 
(220) 1.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230206 
(151) 14.7.2011 
(180) 8.10.2020 
(210) 5679-2010 
(220) 8.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Balajty Tibor, Varšavská 27, 040 13 Košice, SK; 
 
 
(111) 230207 
(151) 14.7.2011 
(180) 8.10.2020 
(210) 5680-2010 
(220) 8.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 Loch-

side Way, Edinburgh EH12 9DT, Scotland, GB; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 
(111) 230208 
(151) 14.7.2011 
(180) 14.10.2020 
(210) 5694-2010 
(220) 14.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Philip Morris Products S. A., Quai Jeanrenaud 3, 

2000 Neuchâtel, CH; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 230209 
(151) 14.7.2011 
(180) 14.10.2020 
(210) 5695-2010 
(220) 14.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Farárová Sofia, Mgr., Ľ. Zúbka 27, 841 01 Brati-

slava, SK; 
 
 
(111) 230210 
(151) 14.7.2011 
(180) 14.10.2020 
(210) 5696-2010 
(220) 14.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námes-

tie 12, 060 01 Kežmarok, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230211 
(151) 14.7.2011 
(180) 14.10.2020 
(210) 5697-2010 
(220) 14.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námes-

tie 12, 060 01 Kežmarok, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230212 
(151) 14.7.2011 
(180) 14.10.2020 
(210) 5698-2010 
(220) 14.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námes-

tie 12, 060 01 Kežmarok, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230213 
(151) 14.7.2011 
(180) 14.10.2020 
(210) 5699-2010 
(220) 14.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námes-

tie 12, 060 01 Kežmarok, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230214 
(151) 14.7.2011 
(180) 19.10.2020 
(210) 5709-2010 
(220) 19.10.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) SLOBODA  ZVIERAT, Mlynské Nivy, 821 09 

Bratislava, SK; 
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 

(111) 230215 
(151) 14.7.2011 
(180) 12.11.2020 
(210) 5771-2010 
(220) 12.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) HERO CZECH s.r.o., Radlická 751/113e, 150 00 

Praha, CZ; 
(740) Nagyová Gabriela, JUDr., Nitra, SK; 
 
 
(111) 230216 
(151) 14.7.2011 
(180) 12.11.2020 
(210) 5772-2010 
(220) 12.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) HERO CZECH s.r.o., Radlická 751/113e, 150 00 

Praha, CZ; 
(740) Nagyová Gabriela, JUDr., Nitra, SK; 
 
 
(111) 230217 
(151) 14.7.2011 
(180) 12.11.2020 
(210) 5773-2010 
(220) 12.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) HERO CZECH s.r.o., Radlická 751/113e, 150 00 

Praha, CZ; 
(740) Nagyová Gabriela, JUDr., Nitra, SK; 
 
 
(111) 230218 
(151) 14.7.2011 
(180) 12.11.2020 
(210) 5774-2010 
(220) 12.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) HERO CZECH s.r.o., Radlická 751/113e, 150 00 

Praha, CZ; 
(740) Nagyová Gabriela, JUDr., Nitra, SK; 
 
 
(111) 230219 
(151) 14.7.2011 
(180) 12.11.2020 
(210) 5775-2010 
(220) 12.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) HERO CZECH s.r.o., Radlická 751/113e, 150 00 

Praha, CZ; 
(740) Nagyová Gabriela, JUDr., Nitra, SK; 
 
 
(111) 230220 
(151) 14.7.2011 
(180) 12.11.2020 
(210) 5776-2010 
(220) 12.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) HERO CZECH s.r.o., Radlická 751/113e, 150 00 

Praha, CZ; 
(740) Nagyová Gabriela, JUDr., Nitra, SK; 
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(111) 230221 
(151) 18.7.2011 
(180) 12.11.2020 
(210) 5777-2010 
(220) 12.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) HERO CZECH s.r.o., Radlická 751/113e, 150 00 

Praha, CZ; 
(740) Nagyová Gabriela, JUDr., Nitra, SK; 
 
 
(111) 230222 
(151) 18.7.2011 
(180) 12.11.2020 
(210) 5778-2010 
(220) 12.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) HERO CZECH s.r.o., Radlická 751/113e, 150 00 

Praha, CZ; 
(740) Nagyová Gabriela, JUDr., Nitra, SK; 
 
 
(111) 230223 
(151) 18.7.2011 
(180) 18.11.2020 
(210) 5801-2010 
(220) 18.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) MUDr. Jiří Musil, MBA, Jiříčkova 540, 155 31 

Praha, CZ; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230224 
(151) 18.7.2011 
(180) 19.11.2020 
(210) 5803-2010 
(220) 19.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) HERO CZECH s.r.o., Radlická 751/113e, 150 00 

Praha, CZ; 
(740) Nagyová Gabriela, JUDr., Nitra, SK; 
 
 
(111) 230225 
(151) 18.7.2011 
(180) 19.11.2020 
(210) 5804-2010 
(220) 19.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) HERO CZECH s.r.o., Radlická 751/113e, 150 00 

Praha, CZ; 
(740) Nagyová Gabriela, JUDr., Nitra, SK; 
 
 
(111) 230226 
(151) 18.7.2011 
(180) 19.11.2020 
(210) 5805-2010 
(220) 19.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) HERO CZECH s.r.o., Radlická 751/113e, 150 00 

Praha, CZ; 
(740) Nagyová Gabriela, JUDr., Nitra, SK; 
 
 
 
 

(111) 230227 
(151) 18.7.2011 
(180) 19.11.2020 
(210) 5806-2010 
(220) 19.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Palawi, s.r.o., Smrečianska 41, 811 05 Bratislava, 

SK; 
(740) Právne centrum, s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230228 
(151) 18.7.2011 
(180) 22.11.2020 
(210) 5808-2010 
(220) 22.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) 4people, n.o., Borská 6, 841 04 Bratislava, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230229 
(151) 18.7.2011 
(180) 22.11.2020 
(210) 5809-2010 
(220) 22.11.2010 
(310) 85/141043 
(320) 29.9.2010 
(330) US 
(442) 5.4.2011 
(732) Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware Cor-

poration, 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, US; 

(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230230 
(151) 18.7.2011 
(180) 26.11.2020 
(210) 5830-2010 
(220) 26.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) FIMONT, s.r.o., Žarnovická 1, 831 06 Bratisla-

va, SK; 
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230231 
(151) 18.7.2011 
(180) 26.11.2020 
(210) 5832-2010 
(220) 26.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) HYUNDAI MOBIS CO., LTD., ING Tower, 679-4, 

Yeoksam-1-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-977, KP; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230232 
(151) 18.7.2011 
(180) 29.11.2020 
(210) 5833-2010 
(220) 29.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Spirig Pharma AG, Froschackerstrasse 6, CH-4622 

Egerkingen, CH; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
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(111) 230233 
(151) 18.7.2011 
(180) 30.11.2020 
(210) 5834-2010 
(220) 30.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) MAC TV, s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, 

SK; 
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček, s.r.o., Bra-

tislava, SK; 
 
 
(111) 230234 
(151) 18.7.2011 
(180) 17.12.2020 
(210) 5888-2010 
(220) 17.12.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Bison & Rose s.r.o., Bělohorská 33, 169 00 Pra-

ha, CZ; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230235 
(151) 18.7.2011 
(180) 17.12.2020 
(210) 5889-2010 
(220) 17.12.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Bison & Rose s.r.o., Bělohorská 33, 169 00 Pra-

ha, CZ; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230236 
(151) 18.7.2011 
(180) 17.12.2020 
(210) 5890-2010 
(220) 17.12.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Bison & Rose s.r.o., Bělohorská 33, 169 00 Pra-

ha, CZ; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230237 
(151) 18.7.2011 
(180) 17.12.2020 
(210) 5892-2010 
(220) 17.12.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Bison & Rose s.r.o., Bělohorská 33, 169 00 Pra-

ha, CZ; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230238 
(151) 18.7.2011 
(180) 17.12.2020 
(210) 5893-2010 
(220) 17.12.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Bison & Rose s.r.o., Bělohorská 33, 169 00 Pra-

ha, CZ; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 
 
 
 

(111) 230239 
(151) 18.7.2011 
(180) 17.12.2020 
(210) 5894-2010 
(220) 17.12.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) ClubMedia, s.r.o., Alžbetínske nám. 1194/1, 929 01 

Dunajská Streda, SK; 
(740) Dupkala Róbert, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230240 
(151) 18.7.2011 
(180) 20.12.2020 
(210) 5895-2010 
(220) 20.12.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) BEST REISEN - BEST CHOICE s.r.o., Vajnor-

ská 89/A, 831 04 Bratislava, SK; 
(740) Marko Jozef, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230241 
(151) 18.7.2011 
(180) 20.12.2020 
(210) 5897-2010 
(220) 20.12.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) IVM Industrie - Verband Motorrad Verwaltung GmbH, 

Gladbecker Strasse 425, D-45329 Essen, DE; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230242 
(151) 18.7.2011 
(180) 20.12.2020 
(210) 5898-2010 
(220) 20.12.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) POLO KLUB BRATISLAVA 1888, s.r.o., Obchod-

ná 22/A, 811 06 Bratislava, SK; 
(740) Cvik Pavol, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230243 
(151) 18.7.2011 
(180) 21.12.2020 
(210) 5900-2010 
(220) 21.12.2010 
(442) 5.4.2011 
(732) Ildikó Csölleová - WeaponBrain, Krásnohorská 10, 

851 07 Bratislava, SK; 
(740) AK PG s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230244 
(151) 18.7.2011 
(180) 3.1.2021 
(210) 1-2011 
(220) 3.1.2011 
(442) 5.4.2011 
(732) Peter Finďo - BUSINESS ACTIVITIES, Berno-

lákova 14/A, 974 01 Banská Bystrica, SK; 
 
 
 
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   9 - 2011 - SK (zapísané ochranné známky)  
 
218

(111) 230245 
(151) 18.7.2011 
(180) 3.1.2021 
(210) 2-2011 
(220) 3.1.2011 
(442) 5.4.2011 
(732) COOP Jednota Bratislava, spotrebné družstvo, 

Stromová 16, 833 02 Bratislava, SK; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230246 
(151) 18.7.2011 
(180) 4.1.2021 
(210) 4-2011 
(220) 4.1.2011 
(442) 5.4.2011 
(732) AMW Deeon s.r.o., Kuliškova 1/A, 829 02 Brati-

slava, SK; 
(740) Priecel Martin, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230247 
(151) 18.7.2011 
(180) 4.1.2021 
(210) 5-2011 
(220) 4.1.2011 
(442) 5.4.2011 
(732) REGENT, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Brati-

slava, SK; 
 
 
(111) 230248 
(151) 18.7.2011 
(180) 5.1.2021 
(210) 6-2011 
(220) 5.1.2011 
(442) 5.4.2011 
(732) Kollár Igor, Ing., PhD., Matuškova 45, 976 31 

Vlkanová, SK; 
 
 
(111) 230249 
(151) 18.7.2011 
(180) 5.1.2021 
(210) 7-2011 
(220) 5.1.2011 
(442) 5.4.2011 
(732) Kollár Igor, Ing., PhD., Matuškova 45, 976 31 

Vlkanová, SK; 
 
 

(111) 230250 
(151) 18.7.2011 
(180) 12.1.2021 
(210) 44-2011 
(220) 12.1.2011 
(442) 5.4.2011 
(732) ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Lip-

tovský Mikuláš, SK; 
(740) G. Lehnert, k. s., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230251 
(151) 18.7.2011 
(180) 13.1.2021 
(210) 49-2011 
(220) 13.1.2011 
 
 

(442) 5.4.2011 
(732) ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Lip-

tovský Mikuláš, SK; 
(740) G. Lehnert, k. s., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 230252 
(151) 18.7.2011 
(180) 13.1.2021 
(210) 51-2011 
(220) 13.1.2011 
(442) 5.4.2011 
(732) E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komuni-

kácie, s. r. o., Piaristická 2, 949 01 Nitra, SK; 
 
 
(111) 230253 
(151) 18.7.2011 
(180) 14.1.2021 
(210) 52-2011 
(220) 14.1.2011 
(442) 5.4.2011 
(732) HmS Bratislava s.r.o., Pod Záhradami 46, 841 01 

Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230254 
(151) 18.7.2011 
(180) 14.1.2021 
(210) 56-2011 
(220) 14.1.2011 
(442) 5.4.2011 
(732) Michálková Martina, Hlavice 508, 023 22 Klo-

kočov, SK; 
(740) Zlochová Jana, JUDr., Žilina, SK; 
 
 
(111) 230255 
(151) 18.7.2011 
(180) 17.1.2021 
(210) 60-2011 
(220) 17.1.2011 
(442) 5.4.2011 
(732) FIT CLUB BEZINKA, spol. s r.o., Líščie Nivy 3, 

821 08 Bratislava, SK; 
(740) BBH advokátska kancelária, s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230256 
(151) 18.7.2011 
(180) 18.1.2021 
(210) 65-2011 
(220) 18.1.2011 
(442) 5.4.2011 
(732) Libra Investments, s.r.o., Košická 53, 048 01 

Rožňava, SK; 
 
 
(111) 230257 
(151) 18.7.2011 
(180) 18.1.2021 
(210) 66-2011 
(220) 18.1.2011 
(442) 5.4.2011 
(732) Kováčik Tomáš, Radlinského 36, 811 01 Brati-

slava, SK; 
 
 
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   9 - 2011 - SK (zapísané ochranné známky)  
 

219

(111) 230258 
(151) 18.7.2011 
(180) 18.1.2021 
(210) 68-2011 
(220) 18.1.2011 
(442) 5.4.2011 
(732) Jurkovič Peter, Pionierska 1587/13, 831 02 Brati-

slava, SK; 
 
 
(111) 230259 
(151) 18.7.2011 
(180) 26.1.2021 
(210) 115-2011 
(220) 26.1.2011 
(442) 5.4.2011 
(732) AMFIK s.r.o., Veterná 19, 917 01 Trnava, SK; 
(740) Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o., Trnava, SK; 
 
 
(111) 230260 
(151) 18.7.2011 
(180) 26.1.2021 
(210) 118-2011 
(220) 26.1.2011 
(442) 5.4.2011 
(732) ICZ SLOVAKIA, a.s., Soblahovská 2050, 911 01 

Trenčín, SK; 
 
 
(111) 230261 
(151) 18.7.2011 
(180) 26.1.2021 
(210) 120-2011 
(220) 26.1.2011 
(442) 5.4.2011 
(732) Fincentrum Media s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 

Praha, CZ; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230262 
(151) 18.7.2011 
(180) 27.1.2021 
(210) 121-2011 
(220) 27.1.2011 
(442) 5.4.2011 
(732) Gajdošiková Zuzana, Mgr., Belehradská 8, 831 04 

Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230263 
(151) 18.7.2011 
(180) 31.1.2021 
(210) 130-2011 
(220) 31.1.2011 
(442) 5.4.2011 
(732) Ing. Ľuboš Ivan AGRO - EKO, Nábrežná 45, 

940 01 Nové Zámky, SK; 
 
 
(111) 230264 
(151) 18.7.2011 
(180) 4.2.2021 
(210) 172-2011 
(220) 4.2.2011 
 
 

(442) 5.4.2011 
(732) Dom seniorov, Dolný Ohaj č. 222, 941 43 Dolný 

Ohaj, SK; 
(740) Bartovič Peter, Ing., Šurany, SK; 
 
 
(111) 230265 
(151) 18.7.2011 
(180) 7.2.2021 
(210) 176-2011 
(220) 7.2.2011 
(442) 5.4.2011 
(732) winLand s.r.o., Hviezdoslavova 7, 071 01 Micha-

lovce, SK; 
 
 
(111) 230266 
(151) 18.7.2011 
(180) 8.2.2021 
(210) 179-2011 
(220) 8.2.2011 
(442) 5.4.2011 
(732) COLD s r.o., Zlatovská 22, 911 05 Trenčín, SK; 
 
 
(111) 230267 
(151) 18.7.2011 
(180) 17.2.2021 
(210) 244-2011 
(220) 17.2.2011 
(442) 5.4.2011 
(732) HALDY - PLUS, spol. s r.o., Mierová 105, 066 01 

Humenné, SK; 
 
 
(111) 230268 
(151) 18.7.2011 
(180) 17.2.2021 
(210) 245-2011 
(220) 17.2.2011 
(442) 5.4.2011 
(732) HALDY - PLUS, spol. s r.o., Mierová 105, 066 01 

Humenné, SK; 
 
 
(111) 230269 
(151) 18.7.2011 
(180) 17.2.2021 
(210) 247-2011 
(220) 17.2.2011 
(442) 5.4.2011 
(732) winLand s.r.o., Hviezdoslavova 7, 071 01 Micha-

lovce, SK; 
 
 
(111) 230270 
(151) 18.7.2011 
(180) 4.1.2021 
(210) 5004-2011 
(220) 4.1.2011 
(442) 5.4.2011 
(732) APTECH LIMITED, Aptech House, A-65, M.I.D.C., 

Marol, Andheri (E), Mumbai, Maharashtra, IN; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 230271 
(151) 18.7.2011 
(180) 5.1.2021 
(210) 5006-2011 
(220) 5.1.2011 
(442) 5.4.2011 
(732) Kučera Jaroslav, Písníky 8, 690 03 Břeclav, CZ; 
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230272 
(151) 18.7.2011 
(180) 7.1.2021 
(210) 5007-2011 
(220) 7.1.2011 
(442) 5.4.2011 
(732) Kollár Ján, Štefániková 21, 811 05 Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230273 
(151) 18.7.2011 
(180) 7.1.2021 
(210) 5009-2011 
(220) 7.1.2011 
(442) 5.4.2011 
(732) Samsung Electronics Co., Ltd., 416, Maetan-dong, 

Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, KR; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230274 
(151) 18.7.2011 
(180) 28.1.2021 
(210) 5050-2011 
(220) 28.1.2011 
(442) 5.4.2011 
(732) STATORNIX s.r.o., Drobného 16, 841 01 Brati-

slava, SK; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230275 
(151) 18.7.2011 
(180) 28.1.2021 
(210) 5051-2011 
(220) 28.1.2011 
(442) 5.4.2011 
(732) STATORNIX s.r.o., Drobného 16, 841 01 Brati-

slava, SK; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230276 
(151) 21.7.2011 
(180) 30.5.2018 
(210) 5679-2008 
(220) 30.5.2008 
(442) 5.2.2009 
(732) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námes-

tie 12, 060 01 Kežmarok, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 230277 
(151) 21.7.2011 
(180) 14.4.2019 
(210) 580-2009 
(220) 14.4.2009 
(442) 6.8.2009 
(732) KARYA TOUR, s.r.o., Zámocká 36, 811 01 Bra-

tislava, SK; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
 
 
(111) 230280 
(151) 26.7.2011 
(180) 10.12.2019 
(210) 1753-2009 
(220) 10.12.2009 
(442) 8.3.2010 
(732) Fin Consulting, a.s., Lombardiniho 22/A, 831 03 

Bratislava, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
 
 
(111) 230285 
(151) 29.7.2011 
(180) 30.4.2019 
(210) 675-2009 
(220) 30.4.2009 
(442) 6.8.2009 
(732) Masár Peter, č.p. 172, 916 37 Kalnica, SK; 
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK; 
 
 
(111) 230286 
(151) 29.7.2011 
(180) 30.4.2019 
(210) 673-2009 
(220) 30.4.2009 
(442) 6.8.2009 
(732) Masár Peter, Kálnica 172, 916 37 Kálnica, SK; 
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK; 
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Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 
 
 
(210)   (111) 
 
5351-2008 230284 
  204-2010 230278 
  205-2010 230279 
1206-2010 230282 
1207-2010 230283 
1439-2010 230281 
 
 

(111) 230278 
(151) 26.7.2011 
(180) 18.2.2020 
(210) 204-2010 
(220) 18.2.2010 
(442) 5.4.2011 

9 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Nahraté aj nenahraté nosiče informácií všetké-

ho druhu ako záznamové disky, diskety, CD-ROM-y, 
pásky, nahraté aj nenahraté nosiče zvuku a obra-
zu, softvér, elektronické publikácie. 
16 - Papier, výrobky z papiera, ktoré nie sú zahr-
nuté do iných tried; tlačoviny; periodická a nepe-
riodická tlač, predovšetkým časopisy, noviny, kni-
hy, prospekty, plagáty, fotografie, pohľadnice, ka-
lendáre, knižné výrobky, propagačné materiály  
a predmety z papiera, obalové materiály, tlačia-
renské písmo, štočky. 
35 - Marketing, reklama, organizovanie výstav 
na reklamné a komerčné účely, reklamné služby, 
inzertná a propagačná činnosť. 
38 - Prenos správ a obrazových informácií pomo-
cou počítača vrátane internetu; poskytovanie in-
ternetových fór, počítačová komunikácia. 
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť v odbo-
re zábavných, odborných, spravodajských a vzde-
lávacích tlačovín, časopisov, periodických aj ne-
periodických publikácií, zvukových, textových  
a audiovizuálnych nosičov, produkčná a agentúr-
na činnosť v oblasti zábavy, kultúry a výchovy, 
usporadúvanie zábavných a odborných súťaží, 
spoločenských akcií, výstav, vzdelávacích, zábav-
ných, športových a kultúrnych akcií, odborných 
stretnutí, seminárov a konferencií. 

(540)  

  
 

(732) Versa Media, s.r.o., Dohnányho 16, 821 08 Bra-
tislava, SK; 

 
 

(111) 230279 
(151) 26.7.2011 
(180) 18.2.2020 
(210) 205-2010 
(220) 18.2.2010 
(442) 5.4.2011 

9 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Nahraté aj nenahraté nosiče informácií všetké-

ho druhu ako záznamové disky, diskety, CD-ROM-y, 
pásky, nahraté aj nenahraté nosiče zvuku a obra-
zu, softvér, elektronické publikácie. 

 

16 - Papier, výrobky z papiera, ktoré nie sú zahr-
nuté do iných tried; tlačoviny; periodická a nepe-
riodická tlač, predovšetkým časopisy, noviny, 
knihy, prospekty, plagáty, fotografie, pohľadnice, 
kalendáre, knižné výrobky, propagačné materiály 
a predmety z papiera, obalové materiály, tlačia-
renské písmo, štočky. 
35 - Marketing, reklama, organizovanie výstav 
na reklamné a komerčné účely, reklamné služby, 
inzertná a propagačná činnosť. 
38 - Prenos správ a obrazových informácií po-
mocou počítača vrátane internetu; poskytovanie 
internetových fór, počítačová komunikácia. 
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť v odbo-
re zábavných, odborných, spravodajských a vzde-
lávacích tlačovín, časopisov, periodických aj ne-
periodických publikácií, zvukových, textových  
a audiovizuálnych nosičov, produkčná a agentúr-
na činnosť v oblasti zábavy, kultúry a výchovy, 
usporadúvanie zábavných a odborných súťaží, 
spoločenských akcií, výstav, vzdelávacích, zábav-
ných, športových a kultúrnych akcií, odborných stret-
nutí, seminárov a konferencií. 

(540)  

  
 

(591) zelená, biela, červená 
(732) Versa Media, s.r.o., Dohnányho 16, 821 08 Bra-

tislava, SK; 
 

 
(111) 230281 
(151) 29.7.2011 
(180) 26.8.2020 
(210) 1439-2010 
(220) 26.8.2010 
(442) 5.4.2011 

9 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Nahraté aj nenahraté nosiče informácií všetké-

ho druhu ako záznamové disky, diskety, CD-ROM-y, 
pásky, nahraté aj nenahraté nosiče zvuku a obra-
zu, softvér, elektronické publikácie. 
16 - Papier, výrobky z papiera, ktoré nie sú zahr-
nuté do iných tried, tlačoviny, periodická a nepe-
riodická tlač, predovšetkým časopisy, noviny, 
knihy, prospekty, plagáty, fotografie, pohľadnice, 
kalendáre, knižné výrobky, propagačné materiály 
a predmety z papiera, obalové materiály, tlačia-
renské písmo, štočky. 
35 - Marketing, reklama, organizovanie výstav na 
reklamné a komerčné účely, reklamné služby, inzer-
tná a propagačná činnosť. 
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38 - Prenos správ a obrazových informácií po-
mocou počítača vrátane internetu; poskytovanie 
internetových fór, počítačová komunikácia. 
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť v odbo-
re zábavných, odborných, spravodajských a vzde-
lávacích tlačovín, časopisov, periodických aj ne-
periodických publikácií, zvukových, textových  
a audiovizuálnych nosičov, produkčná a agentúr-
na činnosť v oblasti zábavy, kultúry a výchovy, 
usporadúvanie zábavných a odborných súťaží, 
spoločenských akcií, výstav, vzdelávacích, zábav-
ných, športových a kultúrnych akcií, odborných 
stretnutí, seminárov a konferencií. 

(540)  

  
 
(732) Versa Media, s.r.o., Dohnányho 16, 821 08 Bra-

tislava, SK; 
 

 
(111) 230282 
(151) 29.7.2011 
(180) 21.7.2020 
(210) 1206-2010 
(220) 21.7.2010 
(442) 8.11.2010 

9 (511) 35, 41 
(511) 35 - Činnosti reklamných agentúr, rozhlasová a te-

levízna reklama, grafická úprava tlačovín na re-
klamné účely, kopírovanie alebo rozmnožovanie 
dokumentov, lepenie plagátov, prenájom reklam-
ného času vo všetkých komunikačných médiách, 
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiá-
lov, prenájom reklamných plôch, vydavateľská 
činnosť; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách a sprostredkovanie obchodu s tovarom 
okrem prezentácie ďalej uvedených výrobkov  
v komunikačných médiách a sprostredkovania 
obchodu s ďalej uvedenými tovarmi v triede 32 - 
- nealkoholické nápoje, minerálne a stolové vo-
dy, vrátane ochutených a sýtených, nealkoholic-
ké nápoje obohatené výťažkami z bylín, mine-
rálmi alebo vitamínmi, energetické nápoje, izoto-
nické nápoje, ovocné a zeleninové šťavy, mušty, 
džúsy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov, 
pivo; v triede 33 - alkoholické nápoje s výnim-
kou piva, alkoholové extrakty, likéry, brandy, 
whisky, destilované nápoje, medovina, víno, šumi-
vé víno, sekt, vodka, borovička, slivovica, fernet, 
grog; v triede 29 - mäso, ryby, hydina, zverina  
a potravinové výrobky z nich patriace do triedy 
29; mäsové výťažky; bujóny; údeniny; salámy; 
klobásy; párky; paštéty a mäsové nátierky; mä-
sové konzervy; konzervované, sušené, mrazené  
a tepelne spracované ovocie, zelenina a hríby; 
ovocné a zeleninové šaláty; zeleninové šťavy na 
varenie; spracované arašidy, orechy, oriešky a man-
dle; spracované strukoviny; zemiakové lupienky; 
zemiakové hranolčeky; zemiakové vločky; spra-
cované zemiaky; rôsoly; džemy; marmelády; ovoc-
né zaváraniny; ovocné pretlaky; vajcia; sušené vaj-
cia; mlieko a mliečne výrobky; jogurty; smotana; 
maslo; tvaroh; syry; šľahačka; mliečne nápoje (s vy-
sokým obsahom mlieka); ochutené mlieko; kys-
lomliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka);  
 

 sójové mlieko; nápoje na báze mlieka (s vysokým 
obsahom mlieka); nápoje na báze mlieka tiež s obsa-
hom ovocných štiav (s vysokým obsahom mlie-
ka); nápoje na báze jogurtov, nápoje na báze jo-
gurtov tiež s obsahom ovocných štiav; konden-
zované mlieko a smotana; mlieko v prášku s vý-
nimkou sušeného mlieka pre dojčatá; tofu; práš-
kové polievky obsahujúce mlieko alebo syr; jedlé 
oleje a tuky; polievky; v triede 30 - káva; kakao; 
cukor; ryža; kávové náhradky; mliečne kávové  
a kakaové nápoje; čokoláda; mliečne čokoládové 
nápoje; múka a prípravky vyrobené z obilnín; 
cestoviny; chlieb; pečivo; slané pečivo; sušienky; 
keksy; biskvity; sucháre; koláče; jemné pečivo; 
pekárske a cukrárske výrobky; cukríky; cukro-
vinky; zmrzliny; med; kvasnice; prášky do peči-
va; soľ; horčica; ocot; kečup; sójová omáčka; ša-
látové dresingy; majonéza; omáčky ako chuťové 
prísady; chuťové prísady; korenie; koreniny; zá-
hradné bylinky konzervované; nanuky; pudingy; 
žuvačky nie na lekárske účely; cereálie; müsli; 
cereálne tyčinky; obilninové lupienky a vločky; 
kukuričné vločky; pukance; hotové jedlá z cereá-
lií; pizza; práškové omáčky obsahujúce mlieko 
alebo syr; syrové a mliečne omáčky v prášku. 
41 - Služby diskoték, digitálna tvorba obrazov na 
výstupných zariadeniach, tvorba videofilmov, vý-
chovno-zábavné klubové služby, informácie o mož-
nostiach zábavy, nočné kluby. 

(540)  

  
 

(732) D.A.H., s.r.o. Prešov, Budovateľská 35, 080 01 
Prešov, SK; 

 
 
(111) 230283 
(151) 29.7.2011 
(180) 21.7.2020 
(210) 1207-2010 
(220) 21.7.2010 
(442) 8.11.2010 

9 (511) 35, 41 
(511) 35 - Činnosti reklamných agentúr, rozhlasová a te-

levízna reklama, grafická úprava tlačovín na re-
klamné účely, kopírovanie alebo rozmnožovanie 
dokumentov, lepenie plagátov, prenájom reklam-
ého času vo všetkých komunikačných médiách, 
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiá-
lov, prenájom reklamných plôch, vydavateľská 
činnosť; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách a sprostredkovanie obchodu s tovarom 
okrem prezentácie ďalej uvedených výrobkov v ko-
munikačných médiách a sprostredkovania obcho-
du s ďalej uvedenými tovarmi v triede 32 - neal-
koholické nápoje, minerálne a stolové vody, vrá-
tane ochutených a sýtených, nealkoholické nápo-
je obohatené výťažkami z bylín, minerálmi alebo 
vitamínmi, energetické nápoje, izotonické nápo-
je, ovocné a zeleninové šťavy, mušty, džúsy, si-
rupy a iné prípravky na výrobu nápojov, pivo;  
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 v triede 33 - alkoholické nápoje s výnimkou piva, 
alkoholové extrakty, likéry, brandy, whisky, des-
tilované nápoje, medovina, víno, šumivé víno, sekt, 
vodka, borovička, slivovica, fernet, grog; v triede 
29 - mäso, ryby, hydina, zverina a potravinové 
výrobky z nich patriace do triedy 29; mäsové vý-
ťažky; bujóny; údeniny; salámy; klobásy; párky; 
paštéty a mäsové nátierky; mäsové konzervy; 
konzervované, sušené, mrazené a tepelne spraco-
vané ovocie, zelenina a hríby; ovocné a zeleni-
nové šaláty; zeleninové šťavy na varenie; spra-
cované arašidy, orechy, oriešky a mandle; spra-
cované strukoviny; zemiakové lupienky; zemia-
kové hranolčeky; zemiakové vločky; spracované 
zemiaky; rôsoly; džemy; marmelády; ovocné za-
váraniny; ovocné pretlaky; vajcia; sušené vajcia; 
mlieko a mliečne výrobky; jogurty; smotana; mas-
lo; tvaroh; syry; šľahačka; mliečne nápoje (s vy-
sokým obsahom mlieka); ochutené mlieko; kys-
lomliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); 
sójové mlieko; nápoje na báze mlieka (s vyso-
kým obsahom mlieka); nápoje na báze mlieka 
tiež s obsahom ovocných štiav (s vysokým obsa-
hom mlieka); nápoje na báze jogurtov, nápoje na 
báze jogurtov tiež s obsahom ovocných štiav; 
kondenzované mlieko a smotana; mlieko v práš-
ku s výnimkou sušeného mlieka pre dojčatá; to-
fu; práškové polievky obsahujúce mlieko alebo 
syr; jedlé oleje a tuky; polievky; v triede 30 - ká-
va; kakao; cukor; ryža; kávové náhradky; mlieč-
ne kávové a kakaové nápoje; čokoláda; mliečne 
čokoládové nápoje; múka a prípravky vyrobené  
z obilnín; cestoviny; chlieb; pečivo; slané pečivo; 
sušienky; keksy; biskvity; sucháre; koláče; jemné 
pečivo; pekárske a cukrárske výrobky; cukríky; 
cukrovinky; zmrzliny; med; kvasnice; prášky do 
pečiva; soľ; horčica; ocot; kečup; sójová omáčka; 
šalátové dresingy; majonéza; omáčky ako chuťo-
vé prísady; chuťové prísady; korenie; koreniny; 
záhradné bylinky konzervované; nanuky; pudin-
gy; žuvačky nie na lekárske účely; cereálie; müs-
li; cereálne tyčinky; obilninové lupienky a vločky; 
kukuričné vločky; pukance; hotové jedlá z cereá-
lií; pizza; práškové omáčky obsahujúce mlieko 
alebo syr; syrové a mliečne omáčky v prášku. 
41 - Služby diskoték, digitálna tvorba obrazov na 
výstupných zariadeniach, tvorba videofilmov, vý-
chovno-zábavné klubové služby, informácie o mož-
nostiach zábavy, nočné kluby. 

(540)  

  
 

(732) D.A.H., s.r.o. Prešov, Budovateľská 35, 080 01 
Prešov, SK; 

 
 

(111) 230284 
(151) 29.7.2011 
(180) 2.4.2018 
(210) 5351-2008 
(220) 2.4.2008 
(442) 5.12.2008 

9 (511) 30 
(511) 30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, 

kávové náhradky, múka, chlieb, cukrovinky, zmr-
zlina, med, melasový sirup, droždie, prášky do ces-
ta, soľ, horčica, ocot, nálevy (na ochutenie), ko-
renie, ľad na osvieženie s výnimkou výrobkov vy-
robených z čokolády. 

(540)  

  
 
(732) SC CROCO SRL, Str. Slanicului nr. 12, Onesti, cod 

601110, Judetul Bacau Romania, RO; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
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Obnovené ochranné známky 
 
 
(210) (111) (210)   (111) (210)   (111) (210)   (111) 
 
    347   110126 
    600   110128 
  1515   110120 
3636B 111113B 
3637B 111114B 
23056     97299 
23057     97300 
23663   110122 
24411   154663 
25359   154922 
26120   155070 
26384   110129 
45244   160466 
45332   163197 
45458   160497 
45480   160649 
45482   160595 
45557   160514 
46042   160815 
52200   164938 
52241   165204 
52288   165114 
52300   164865 
52337   165094 
52422   165179 
52887   165540 
59274   169911 
61126   171405 
61330   171192 
61331   171193 
62010   179291 
62021   171859 
62225   176834 
62340   171915 
62448   171746 
62451   171740 
62459   171744 
62460   172089 
62461   172090 
62486   178439 
62488   178440 
62498   172037 
62510   174641 
62647   173398 
62648   173397 

62676 172499 
62677 172921 
62678 172920 
62695 172608 
62790 176831 
62876 174118 
62917 172586 
62918 171277 
62983 171952 
62985 172115 
62986 176830 
63109 172269 
63126 173131 
63297 173875 
63326 172655 
63340 173936 
63352 172127 
63451 173321 
63564 172168 
63594 176203 
63659 178451 
63713 172656 
63714 172658 
63739 173224 
63777 172982 
63796 172733 
63992 172380 
64017 174935 
64020 174938 
64120 172116 
64373 178535 
64504 173164 
64647 172395 
64731 173816 
64931 172388 
65015 177252 
65075 176132 
65108 174953 
65133 175213 
65134 175214 
65435 172805 
65670 174518 
  2754-2000 229905 
  2890-2000 197599 
 

3388-2000 198194 
3390-2000 198195 
3494-2000 198323 
3554-2000 201808 
3707-2000 198389 
3709-2000 198391 
  252-2001 200724 
  275-2001 199214 
  445-2001 199095 
  631-2001 199460 
  698-2001 200465 
  775-2001 200137 
1043-2001 200300 
1145-2001 200028 
1146-2001 200029 
1148-2001 200030 
1150-2001 200032 
1151-2001 201827 
1152-2001 201828 
1153-2001 203522 
1155-2001 203524 
1350-2001 202124 
1352-2001 199890 
1385-2001 199903 
1421-2001 201830 
1430-2001 206103 
1453-2001 200519 
1493-2001 200419 
1494-2001 200420 
1599-2001 200544 
1686-2001 212198 
1687-2001 212199 
1688-2001 212200 
1700-2001 224485 
1718-2001 197469 
1719-2001 202928 
1720-2001 199003 
1721-2001 197470 
1722-2001 202929 
1736-2001 202706 
1740-2001 201462 
1761-2001 200367 
1762-2001 200368 
1808-2001 201004 
 

1843-2001 197071 
1860-2001 202930 
1906-2001 200380 
1907-2001 200381 
1915-2001 200641 
1931-2001 200263 
1984-2001 201026 
1999-2001 201035 
2033-2001 201625 
2107-2001 201073 
2108-2001 201074 
2144-2001 200775 
2146-2001 200777 
2171-2001 200667 
2180-2001 201336 
2192-2001 203905 
2231-2001 200690 
2257-2001 201089 
2259-2001 202069 
2314-2001 201837 
2327-2001 201631 
2330-2001 200812 
2353-2001 200827 
2354-2001 200828 
2368-2001 201100 
2428-2001 201107 
2508-2001 200872 
2567-2001 197990 
2568-2001 198416 
2569-2001 197991 
2570-2001 197992 
2733-2001 203790 
2755-2001 202714 
2957-2001 201400 
3097-2001 201665 
3178-2001 201556 
3390-2001 201716 
3650-2001 201988 
3686-2001 201999 
3693-2001 202004 
  667-2002 199757 
1354-2002 203704 
1576-2002 203733 
1638-2007 220630 
 

 
 

(111) 97299 
(151) 8.6.1921 
(156) 8.6.2011 
(180) 8.6.2021 
(210) 23056 
(220) 8.6.1921 

7 (511) 15 
(510) Klavíry. 
(540)  

  
 

(732) Steinway & Sons, spoločnosť zriadená podľa zá-
konov štátu New York, New York, N.Y., New 
York, US; 

(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 
 

 
(111) 97300 
(151) 8.6.1921 
(156) 8.6.2011 
(180) 8.6.2021 
(210) 23057 
(220) 8.6.1921 

7 (511) 15 
(510) Klavíry. 
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(540)  

  
 

(732) Steinway & Sons, spoločnosť zriadená podľa zá-
konov štátu New York, New York, N.Y., New 
York, US; 

(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 
 

 
(111) 110120 
(151) 1.3.1902 
(156) 1.3.2012 
(180) 1.3.2022 
(210) 1515 
(220) 1.3.1902 

7 (511) 1, 3, 4, 5 
(510) Bielidlá, výťažky, dezinfekčné prostriedky, hno-

jivá, tuky všetkých druhov, krmivá, glycerín, vo-
da na vlasy, sviečky všetkých druhov, kozmetic-
ké výrobky, lúhové prípravky, ústna voda, oleje 
všetkých druhov, éterické oleje, parafín, voňav-
ky, pasta na čistenie okrem pasty na čistenie ko-
že, mydlá všetkých druhov v pevnej, mäkkej  
a práškovej forme, sóda, stearín, toaletné a medi-
cinálne mydlá, prací prášok, zubný prášok a zub-
ná voda, toaletné výrobky. 

(540) SATURN 
(732) LUKANA OIL a.s., Prokopova 148/15, 130 00 

Praha - Žižkov, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 110122 
(151) 1.3.1902 
(156) 1.3.2012 
(180) 1.3.2022 
(210) 23663 
(220) 1.3.1902 

7 (511) 1, 3, 4, 5 
(510) Bielidlá, výťažky, tuky všetkých druhov, glycerín, 

voda na vlasy, lúhové prípravky, ústna voda, éte-
rické oleje, parafín, sóda, stearín, toaletné výrob-
ky, zubný prášok a zubná voda. 

(540)  

  
 

(732) LUKANA OIL a.s., Prokopova 148/15, 130 00 
Praha - Žižkov, CZ; 

(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 
 

 
(111) 110126 
(151) 22.4.1912 
(156) 22.4.2012 
(180) 22.4.2022 
(210) 347 
(220) 22.4.1912 

7 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30, 31 
(510) Umelé jedlé tuky všetkých druhov, diétne pro-

striedky, tuky a tukové výrobky všetkých druhov 
(margarín a margarínové výrobky, rastlinné tuky, 
tukové náhradky), krmivá, s prísadou zeleniny  
 

 

 vyrábané požívatiny, potraviny, masti všetkých 
druhov, tuky medicinálne, jedlé a iné tuky všetkých  
druhov, tuková kyselina, fermež, prostriedky po-
užívané pri výrobe koží, lepidlá, oleje jedlé, me-
dicinálne a éterické oleje všetkých druhov. 

(540)  

  
 

(591) čierna, červená, žltá 
(732) LUKANA OIL a.s., Prokopova 148/15, 130 00 

Praha - Žižkov, CZ; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 
(111) 110128 
(151) 30.4.1932 
(156) 30.4.2012 
(180) 30.4.2022 
(210) 600 
(220) 30.4.1932 

7 (511) 1, 3, 4, 5, 29 
(510) Všetkých druhov: vosk na fúzy, borax, brilantína, 

kozmetické krémy, esencie a výťažky, glycerín, 
voda na vlasy, voda na hlavu, zubná a ústna vo-
da, éterické oleje, voňavky, pomády na fúzy a na 
vlasy, kozmetické prípravky, pracie a toaletné 
prípravky a toaletný tovar, púder, masti, mydlá 
toaletné, čistiace a mydlá na zuby v pevnej, mäk-
kej, tekutej, práškovej a v inej forme, zubná pasta 
a zubný prášok. 

(540) BRUNETTAFLOR 
(732) LUKANA OIL a.s., Prokopova 148/15, 130 00 

Praha - Žižkov, CZ; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 
(111) 110129 
(151) 30.4.1932 
(156) 30.4.2012 
(180) 30.4.2022 
(210) 26384 
(220) 30.4.1932 

7 (511) 1, 3, 4, 5, 29 
(510) Všetkých druhov: vosk na fúzy, borax, brilantína, 

kozmetické krémy, esencie a výťažky, glycerín, 
voda na vlasy, voda na hlavu, zubná a ústna vo-
da, éterické oleje, voňavky, pomády na fúzy a na 
vlasy, kozmetické prípravky, pracie a toaletné 
prípravky a toaletný tovar, púder, masti, mydlá 
toaletné, čistiace a mydlá na zuby v pevnej, mäk-
kej, tekutej, práškovej a v inej forme, zubná pasta 
a zubný prášok. 

(540) HENNAFLOR 
(732) LUKANA OIL a.s., Prokopova 148/15, 130 00 

Praha - Žižkov, CZ; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 
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(111) 111113B 
(151) 11.10.1941 
(156) 11.10.2011 
(180) 11.10.2021 
(210) 3636B 

(511) 7 
(511) 7 - Parné turbíny, ich súčasti a príslušenstvo, 

najmä povrchové kondenzátory, tepelné výmen-
níky a ohrievače napájacej vody, turbogeneráto-
ry, elektrické generátory. 

(540)  

  
 

(732) ŠKODA POWER s. r. o., Tylova 1/57, 301 28 
Plzeň, CZ; 

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
 

 
(111) 111114B 
(151) 15.10.1941 
(156) 15.10.2011 
(180) 15.10.2021 
(210) 3637B 

9 (511) 7 
(511) 7 - Parné turbíny, ich súčasti a príslušenstvo, 

najmä povrchové kondenzátory, tepelné výmen-
níky a ohrievače napájacej vody, turbogeneráto-
ry, elektrické generátory. 

(540) Škoda 
(732) ŠKODA POWER s. r. o., Tylova 1/57, 301 28 

Plzeň, CZ; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 154663 
(151) 4.5.1961 
(156) 28.4.2011 
(180) 28.4.2021 
(210) 24411 
(220) 28.4.1961 

7 (511) 1, 3, 5, 10 
(511) 1 - Chemické výrobky pre vedu, prípravky na kon-

zervovanie. 
3 - Čistiace prostriedky, liečebné mydlá. 
5 - Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky hu-
mánne a veterinárne, organopreparáty, očkovacie 
látky, séra a výrobky z krvi, chemické výrobky 
pre medicínu, hygienu a farmáciu, prípravky fun-
gicídne, baktericídne, insekticídne, dezinfekčné prí-
pravky, prípravky proti nákaze, prostriedky na 
hubenie živočíšnych škodcov a ničenie buriny, 
prípravky posilňujúce a dietetické, náplasti, dia-
gnostiká, jedy. 
10 - Obväzový materiál pre chirurgiu. 

(540) SENNAGRAN 
(732) LEROS, spol. s r. o., U Národní galerie 470, 150 00 

Praha - Zbraslav, CZ; 
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 

(111) 154922 
(151) 20.11.1961 
(156) 23.10.2011 
(180) 23.10.2021 
(210) 25359 
(220) 23.10.1961 

7 (511) 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 21 
(510) Lamináty z plastických hmôt, najmä listy, rúrky, 

dosky, meďou plátované dosky, ostatné tvarova-
né výrobky z plastických hmôt a syntetickej živi-
ce, riad z plastických hmôt, najmä šálky, misky, 
misy, taniere, tanieriky pod šálky ako aj cukren-
ky a nádoby na smotanu, prísadové soli na vodné 
pokovovacie elektrolyty a polyetylén; obkladcie 
materiály, najmä ozdobné obklady s povrchom  
z plastických laminátov, plnidlá a spájacie pro-
striedky, kolieska na nábytok, matice, skrutky, 
guľaté a iné tyče; kovové zváracie elektródy, tvr-
dé páky, kovové tyče a rúrky, oceľové valčeky 
(kladky), zliatiny na spájanie kovov so sklom, 
magnetické zliatiny, zliatiny na vysoké teploty, 
špeciálne zliatiny, odliatky zo železných aj neže-
lezných kovov, čisté železo; mazadlá s obsahom 
sírnika molybdeničitého; nátery, smalty, laky, rie-
didlá, šelaky, syntetické živice ako súčasti náte-
rov, maskovacie prípravky; elektromotory a ich 
súčasti, elektrické transformátory a ich súčasti, 
elektromotorové kontrolery a ich súčasti, elek-
trické spínače, odpojovače a vypínače a ich sú-
časti, elektrické tlmivky (reaktory), elektrické ge-
nerátory, elektrické motorgenerátorové sústavy, 
elektrické regulátory napätia, elektrické rozvádza-
cie dosky, elektromotorové spúšťače, cievky na 
elektrické prístroje, bleskoistky, elektrické poist-
ky, elektrické izolačné puzdrá, elektrické panelo-
vé rozvádzače, kovom obložené spínacie zaria-
denia, zariadenia na automatické opätovné uza-
vieranie prúdových obvodov, elektrické konden-
zátory, elektrické odpory, elektrické chrániace spí-
nače, elektrické stykače, elektrické sieťové spúš-
ťače, bezpečnostné spínače, olejové spínače, elek-
trické vypínacie poistky, elektrické relé, elektric-
ké prípojnice a zbernice, elektrické velíny, von-
kajšie uzemňovacie odpory, elektrické usmerňo-
vače vrátane kremíkových, výkonové usmerňo-
vače, spínacie obvody a sústavy, elektrické venti-
látory, elektrické miesiče, elektrické zariadenie 
na odstraňovanie odpadkov, elektrické pražiče, 
elektrické rúry na pečenie, elektrické panvy na 
smaženie, elektrické opekače, elektrické žehlič-
ky, elektrické otvárače konzerv, elektrické vari-
če, elektrické zariadenia na varenie párkov, elek-
trické omáčniky, elektrické prikrývky, elektrické 
lievanečníky, elektrické ohrievacie misy, elektric-
ké kontrolné zariadenia, elektrické perkolátory, 
elektrické grily, elektrické pece a sporáky, elek-
trické ohrievače vody, elektrické ohrievače vzduchu, 
misy na elektrické akumulátory, nabíjače akumu-
látorov, elektrické ovládacie zariadenie na žeria-
vy, riadiace zariadenie na strely, elektrické meni-
če (prevádzače), anténne zariadenie a výstroje, 
elektrónky pre rozhlas, televíziu, priemyselné  
a iné účely vrátane prijímacích a výkonových 
elektróniek, elektróniek s katódovými lúčmi (obra-
zoviek), rozhlasové vysielače vrátane prenosných 
prijímačov, gramofóny a zariadenia na vysoko 
akostnú reprodukciu, izolačné nátery a laky, živi-
cové zmesi na izoláciu elektrických zariadení,  
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 elektrické izolačné látky a pásiky napúšťané ži-
vicami, sľudova izolácia, elektrické fenoplastové 
izolanty, komutátorové krúžky, elektrické lampy 
a iné svetelné zdroje, najmä elektrické žiarovky, 
premietacie lapmy, trpaslíčie žiarovky, elektrické 
výbojky s kovovými parami, automobilové žia-
rovky, fluorescenčné lampy, elektroluminiscenč-
né zariadenia, spúšťače a záťaže na žiarovky, 
domové, obchodné priemyselné, prúdové, poulič-
né a letecké osvetľovacie prístroje a ich súčasti, 
reflektory na elektrické svietidlá, vysávače; ozu-
bené kolesá, kladky a ložiská z plastických lami-
nátov, kovové ozubené kolesá, vrátkové hnacie 
prevody a navíjacie a prevíjacie stroje, redukčné 
prevody a reduktory, ložiskové skrine z plastic-
kých hmôt, liate kovové základové dosky na po-
suvne uložené motory, puzdrá, sústavy hriadeľov 
a ložísk, letecké motory, parné turbíny a ich čas-
ti, čerpadlá a ich súčasti, turbogenerátory, turbí-
nové súkolesia, plynové turbíny, kompresory; 
práčky a sušičky; elektromery, elektrické meracie 
prístroje, fotolampy, bleskové svetlá na fotogra-
fické účely, navigačné, hľadacie a kontrolné ra-
darové vysielače a prijímače, palivové články na 
nukleárne reaktory a klietky na takéto reaktory; 
domáce chladničky, elektrické obchodné a prie-
myselné chladničky, domáce mrazničky, domáce 
a obchodné chladiace zariadenia, elektrické chla-
diče vody, nápojov a fliaš, elektrické chladiace 
predajné stroje, odparovacie kondenzátory na za-
riadenia ku kondicionácii vzduchu; lustre a svie-
tidlá, zariadenia na kondiciovanie vzduchu, ohrie-
vače, ohrievacie a chladiace hady, odvlhčovače, 
parné kondenzátory a protiprúdové a krížoprúdo-
vé tepelné výmenníky a zariadenia na kondicio-
vanie vzduchu, chladiče vzduchu, vetracie a odsá-
vacie ventilátory; rentgenologické prístroje a ich 
súčasti na diagnostické, terapeutické a chirurgické 
účely, zosiľovače röntgenových obra-zov. 

(540)  

  
 

(732) Westinghouse Electric Corporation (a Delaware 
corporation), 51 West 52nd Street, New York, 
NY 10019-6119, US; 

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
 

 
(111) 155070 
(151) 29.4.1962 
(156) 13.2.2012 
(180) 13.2.2022 
(210) 26120 
(220) 13.2.1962 

7 (511) 1, 17 
(510) Silikónové kaučuky. 

(540) LUKOPREN 
(732) Lučební závody a. s. Kolín, Pražská 54, 280 24 

Kolín, CZ; 
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Brati-

slava, SK; 
 

 
 

(111) 160466 
(151) 2.9.1971 
(156) 21.5.2011 
(180) 21.5.2021 
(210) 45244 
(220) 21.5.1971 

7 (511) 17 
(510) Tepelne a zvukovo izolačný materiál zo sklene-

ných vlákien. 
(540)  

  
 

(732) UNION LESNÍ BRÁNA, a. s., Novosedlická 125, 
417 03 Dubí 3, CZ; 

(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Brati-
slava, SK; 

 
 
(111) 160497 
(151) 7.10.1971 
(156) 6.8.2011 
(180) 6.8.2021 
(210) 45458 
(220) 6.8.1971 

7 (511) 1, 17 
(510) Polystyrénové hmoty. 

(540) KOPLEN 
(732) KAUČUK, a. s., 278 52 Kralupy nad Vltavou, CZ; 
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Brati-

slava, SK; 
 

 
(111) 160514 
(151) 20.10.1971 
(156) 6.9.2011 
(180) 6.9.2021 
(210) 45557 
(220) 6.9.1971 

7 (511) 2 
(510) Farby, smalty (majúce povahu farieb), laky všetkých 

druhov patriace do triedy 2, temperové farby, su-
šivá. 

(540) DULUX 
(732) Imperial Chemical Industries Limited, 26th Floor, 

Portland House, Bressenden Place, SW1E 5BG 
London, GB; 

(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 
SK; 

 
 
(111) 160595 
(151) 25.11.1971 
(156) 13.8.2011 
(180) 13.8.2021 
(210) 45482 
(220) 13.8.1971 

7 (511) 9 
(510) Elektrické oznamovacie stroje a prístroje, elek-

tronické stroje a prístroje. 
(540)  

  
 

(732) Fujitsu Ltd., Kawasaki, JP; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
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(111) 160649 
(151) 10.1.1972 
(156) 13.8.2011 
(180) 13.8.2021 
(210) 45480 
(220) 13.8.1971 

7 (511) 25 
(510) Dámska bielizeň, bielizeň na spanie, vychádzkové 

dámske šaty, pracovné obleky, domáce papuče. 

(540) VASSARETTE 
(732) Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom Drive, 

Bowling Green, Kentucky 42103, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 160815 
(151) 21.4.1972 
(156) 1.3.2012 
(180) 1.3.2022 
(210) 46042 
(220) 1.3.1972 

7 (511) 29 
(510) Jedlý olej a tuky. 

(540) VEGETOL 
(732) LUKANA OIL a.s., Prokopova 148/15, 130 00 

Praha - Žižkov, CZ; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 
(111) 163197 
(151) 11.3.1977 
(156) 16.6.2011 
(180) 16.6.2021 
(210) 45332 
(220) 16.6.1971 

7 (511) 1, 16, 19 
(510) Papier, lepenka a výrobky z nich vrátane vyčiňo-

vaného, spevneného a impregnovaného papiera  
a lepenky, papiernické výrobky, drvina vrátane 
celulózovej drviny, drevenej drviny a papierovi-
ny, ako aj výrobky zo surovej drviny, stavebné 
materiály, najmä rezivo a preglejky, ako aj hra-
nené výrobky. 

(540) INTERNATIONAL 
 PAPER COMPANY 
(732) International Paper Company, spoločnosť zriade-

ná podľa zákonov štátu New York, New York, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 164865 
(151) 28.7.1981 
(156) 8.7.2011 
(180) 8.7.2021 
(210) 52300 
(220) 8.7.1981 
(450) 2.10.1996 

7 (511) 32 
(511) 32 - Pivo všetkých druhov. 

(540) GRANAT 
(732) BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s., 

Lidická 458/51, 370 54 České Budějovice, CZ; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
 

(111) 164938 
(151) 25.9.1981 
(156) 23.4.2011 
(180) 23.4.2021 
(210) 52200 
(220) 23.4.1981 

7 (511) 24, 25 
(510) Textilný tovar a odevy. 
(540)  

  
 

(732) Ballantyne Cashmere S.p.A., Corso Italia 49, Mi-
lan, IT; 

(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 
SK; 

 
 
(111) 165094 
(151) 18.5.1982 
(156) 10.8.2011 
(180) 10.8.2021 
(210) 52337 
(220) 10.8.1981 

7 (511) 9 
(510) Autorádiá, autostereo, vysielače a prijímače v pás-

me občianskych rádiostaníc, rádiové vstupné die-
ly a prijímače, prehrávače a nahrávače pások (mag-
netofónové šasi), prehrávače gramofónových plat-
ní, zosilňovače, reproduktory, antény, mikrofóny, 
súčasti a výstroj uvedených výrobkov. 
Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne úče-
ly, prístroje a nástroje navigačné, tzn. prístroje  
a nástroje určené na prenášanie rozkazov, na me-
ranie a prístroje všeobecne používané na riadenie 
lodí a lietadiel, prístroje a nástroje geodetické, 
prístroje a nástroje elektrické nezačlenené do iných 
tried, prístroje a nástroje na bezdrôtovú telegra-
fiu, prístroje fotografické, kinematografické, optic-
ké vrátane premietačov obrazu a zväčšovacích 
prístrojov; prístroje a nástroje na váženie a mera-
nie, prístroje a nástroje signalizačné vrátane sig-
nálnych píšťaliek; prístroje a nástroje určené na 
kontrolné účely; prístroje a nástroje na účely zá-
chranné a učebné; automaty uvádzané do činnosti 
vhodením mince alebo známky, prístroje na zá-
znam a reprodukciu hovoreného slova; zapisova-
cie pokladnice a počítacie stroje vrátane kance-
lárskych a dierovacích strojov; hasiace prístroje; 
špeciálne puzdrá na prístroje a nástroje, ktoré sú 
zaradené do tejto triedy. 

(540)  

  
 

(732) Clarion Co., Ltd., Tokyo, JP; 
(740) Bušová Eva, JUDr., advokátka, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 165114 
(151) 14.6.1982 
(156) 2.7.2011 
(180) 2.7.2021 
(210) 52288 
(220) 2.7.1981 

7 (511) 9 
(510) Elektronické články a batérie. 
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(540) DURACELL 
(732) Duracell Batteries BVBA, Nijverheidslaan 7, 3200 

Aarschot, BE; 
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 165179 
(151) 10.9.1982 
(156) 26.10.2011 
(180) 26.10.2021 
(210) 52422 
(220) 26.10.1981 

7 (511) 16 
(510) Písacie potreby, plniace perá, guľôčkové ceruzky, 

hroty písacích pier, mäkké hroty písacích pier, 
automatické ceruzky. 

(540)  

  
 
(732) PARKER PEN PRODUCTS, 101 Syon Lane, Isle-

worth, Middlesex TW7 5NP, GB; 
(740) HASPEL Ladislav, JUDr., CSc., Piešťany, SK; 

 
 
(111) 165204 
(151) 13.10.1982 
(156) 27.5.2011 
(180) 27.5.2021 
(210) 52241 
(220) 27.5.1981 

7 (511) 29, 32, 33 
(510) Konzervované ovocie, koncentráty, zaváraniny, 

varené a mrazené ovocie a zelenina, šťavy a siru-
py z ovocia a zeleniny, koncentráty na prípravu 
nealkoholických nápojov, nealkoholické nápoje, 
prípadne s prídavkom kysličníka uhličitého, ovoc-
né likéry. 

(540)  

  
 

(732) VOČE export-import, Praška 2-4, 41000 Zagreb, HR; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 165540 
(151) 7.12.1983 
(156) 15.7.2011 
(180) 15.7.2021 
(210) 52887 
(220) 15.7.1981 

7 (511) 22 
(510) Surová alebo čiastočne spracovaná vlna a výrob-

ky z nej, pokiaľ patria do tr. 22, materiály zo su-
rových textilných vlákien, náplňové a vypcháv-
kové materiály (nie z gumy alebo z plastických 
hmôt). 

 

(540)  

  
 

(732) I.W.S. Nominee Company Limited, 100 New Brid-
ge Street, London EC4V6JA, GB; 

(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 
SK; 

 
 
(111) 169911 
(151) 30.4.1992 
(156) 7.11.2010 
(180) 7.11.2020 
(210) 59274 
(220) 7.11.1990 

7 (511) 30 
(510) Káva, čaj, kakao, cukor, ryža a ryžové výrobky, 

kávové náhradky, obilniny a obilné prípravky, 
chlieb, sušienky, koláče, torty a cukrárske výrob-
ky, bonbóny, bonbónové tyčinky, müsli tyčinky, 
čokoláda a čokoládové výrobky, tekutá čokoláda, 
nelekárske bonbóny, mrazené lízatká, zmrzliny  
a mrazené sladkosti, nápoje v prášku, desiate, po-
traviny a suroviny na prípravu hotových jedál  
a omáčok, pokiaľ sú zaradené v tejto triede. 

(540) RONDINI 
(732) MARS INCORPORATED, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Delaware, McLean, Virginia 
22101-3883, US; 

(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
 

 
(111) 171192 
(151) 30.9.1992 
(156) 18.4.2011 
(180) 18.4.2021 
(210) 61330 
(220) 18.4.1991 

7 (511) 6, 7, 37, 40, 42 
(510) Kovy v surovom a polospracovanom stave a ich 

zliatiny, odliatky zo sivej zliatiny a farebných 
kovov na výrobu strojových zariadení a elektro-
zariadení na všeobecné využitie, stroje a zariade-
nia, ich diely a súčasti, výroba náhradných die-
lov, zariadenie banskej dopravy, výroba oceľo-
vých konštrukcií, tlakových nádob, dispečerských 
ústrední a zariadení, snímačov, výroba špeciál-
nych výrobkov používaných v baníctve (napr. 
metanové a merkaptánové relé, prestavníky vý-
hybiek, banské nakoľajovače, strojové zariadenie do 
úpravní a koksovní, banské mechanické odvod-
ňovače, výroba zdvíhacích zariadení na banskú 
prevádzku), výroba ekologických zariadení, opra-
vy a úpravy strojového elektrozariadenia, údržba 
meracích prístrojov, rozbory a mechanické skúš-
ky materiálu, montáže dispečingov a dispečer-
ských zariadení, oceľových konštrukcií, techno-
logických zariadení úpravní a koksovní, montáže 
mechanizačných a automatizačných prostriedkov 
v odbore horizontálnej a vertikálnej dopravy, auto-
matizácia stacionárnych strojov, dorozumievacie-
ho a signalizačného zariadenia, opravy nevýbuš-
ných elektrozariadení, spracovanie kovových ale-
bo iných materiálov, napr. tepelné spracovanie,  
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 obrábanie, rezanie a ďalšie úpravy, rozbory a me-
chanické skúšky materiálov, projekčné, servisné 
a poradenské technické služby. 

(540)  

  
 

(732) Bucyrus Czech republik, a.s., Lihovarská 11/1378, 
716 10 Ostrava - Radvanice, CZ; 

(740) Gažík Igor, JUDr., Prievidza, SK; 
 

 
(111) 171193 
(151) 30.9.1992 
(156) 18.4.2011 
(180) 18.4.2021 
(210) 61331 
(220) 18.4.1991 

7 (511) 6, 7, 37, 40, 42 
(510) Kovy v surovom a polospracovanom stave a ich 

zliatiny, odliatky zo sivej zliatiny a farebných 
kovov na výrobu strojových zariadení a elektro-
zariadení na všeobecné využitie, stroje a zariade-
nia, ich diely a súčasti, výroba náhradných die-
lov, zariadenie banskej dopravy, výroba oceľo-
vých konštrukcií, tlakových nádob, dispečerských 
ústrední a zariadení, snímačov, výroba špeciálnych 
výrobkov používaných v baníctve (napr. metano-
vé a merkaptánové relé, prestavníky výhybiek, 
banské nakoľajovače, strojové zariadenie do úprav-
ní a koksovní, banské mechanické odvodňovače, 
výroba zdvíhacích zariadení na banskú prevádzku), 
výroba ekologických zariadení, opravy a úpravy 
strojového elektrozariadenia, údržba meracích prí-
strojov, rozbory a mechanické skúšky materiálu, 
montáže dispečingov a dispečerských zariadení, 
oceľových konštrukcií, technologických zariade-
ní úpravní a koksovní, montáže mechanizačných 
a automatizačných prostriedkov v odbore horizon-
tálnej a vertikálnej dopravy, automatizácia stacio-
nárnych strojov, dorozumievacieho a signalizač-
ného zariadenia, opravy nevýbušných elektroza-
riadení, spracovanie kovových alebo iných mate-
riálov, napr. tepelné spracovanie, obrábanie, reza-
nie a ďalšie úpravy, rozbory a mechanické skúš-
ky materiálov, projekčné, servisné a poradenské 
technické služby. 

(540)  

  
 

(732) Bucyrus Czech republik, a.s., Lihovarská 11/1378, 
716 10 Ostrava - Radvanice, CZ; 

(740) Gažík Igor, JUDr., Prievidza, SK; 
 

 
(111) 171277 
(151) 30.9.1992 
(156) 24.7.2011 
(180) 24.7.2021 
(210) 62918 
(220) 24.7.1991 

7 (511) 18, 42, 25 
(510) Dámske kabely, kabelky, kempingové vaky, plec-

niaky, košele, tričká, svetre, vesty, nohavice, šort-
ky, sukne, šaty, saká, opasky, klobúky, plavky,  
 

 ponožky, šály, topánky, kravaty, rukavice, spod-
ná bielizeň, stužky do vlasov, obchodné služby 
poskytované vo vlastných reprezentačných pre-
dajniach. 

(540)  

  
 
(732) BANANA REPUBLIC (ITM) INC., spoločnosť zria-

dená podľa zákonov štátu California, 2 Folsom 
Street, San Francisco, California, 94105, US; 

(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 
SK; 

 
 
(111) 171405 
(151) 30.9.1992 
(156) 3.4.2011 
(180) 3.4.2021 
(210) 61126 
(220) 3.4.1991 

7 (511) 12 
(510) Vozidlá, prístroje na pohyb na zemi, vo vzduchu 

alebo vo vode. 
(540)  

  
 
(732) SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300 Takat-

suku-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JP; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 171740 
(151) 18.12.1992 
(156) 2.7.2011 
(180) 2.7.2021 
(210) 62451 
(220) 2.7.1991 
(450) 6.3.1996 

7 (511) 29 
(510) Jedlé oleje a tuky. 

(540) PALMFRIT 
(732) PALMA Group, a.s., Račianska 76, 836 04 Brati-

slava, SK; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 
(111) 171744 
(151) 18.12.1992 
(156) 2.7.2011 
(180) 2.7.2021 
(210) 62459 
(220) 2.7.1991 
(450) 3.4.1996 

7 (511) 29 
(510) Jedlé oleje a tuky. 

(540) Palman 
(732) PALMA Group, a.s., Račianska 76, 836 04 Brati-

slava, SK; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 
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(111) 171746 
(151) 18.12.1992 
(156) 2.7.2011 
(180) 2.7.2021 
(210) 62448 
(220) 2.7.1991 
(450) 6.3.1996 

7 (511) 29 
(510) Jedlé oleje a tuky. 

(540) Palmara 
(732) PALMA Group, a.s., Račianska 76, 836 04 Brati-

slava, SK; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 
(111) 171859 
(151) 31.12.1992 
(156) 4.6.2011 
(180) 4.6.2021 
(210) 62021 
(220) 4.6.1991 

7 (511) 2 
(510) Farby, fermeže, laky, antikorózne prostriedky, kon-

zervačné prostriedky na drevo, farbivá, moridlá, 
prírodné živice v surovom stave, kovové fólie  
a kov v prášku na účely maliarske a dekoratérske, 
tlačiarenské a natieračské. 

(540) FIRNWEISS 
(732) CHRIS Verwaltung Beteiligung GmbH, Schön-

brunner Strasse 47, A- 1050 Wien, AT; 
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Brati-

slava, SK; 
 

 
(111) 171915 
(151) 30.12.1992 
(156) 25.6.2011 
(180) 25.6.2021 
(210) 62340 
(220) 25.6.1991 

7 (511) 3, 5 
(510) Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, myd-

lo, leštiace prípravky, odmasťovacie prípravky, 
výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane éteric-
kých olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty a práš-
ky. Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra-
votnícke, výrobky pre deti a chorých, náplasti, obvä-
zový materiál, hmoty určené na plombovanie zu-
bov a na odtlačky zubov, dezinfekčné prostried-
ky, prostriedky na hubenie rastlinných a živočíš-
nych škodcov, antiparazitné látky. 

(540) DECUBAL 
(732) ACTAVIS GROUP hf, Reykjavikurvegi 76-78, 

220 Hafnarfjordur, IS; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 

 

(111) 171952 
(151) 31.12.1992 
(156) 30.7.2011 
(180) 30.7.2021 
(210) 62983 
(220) 30.7.1991 
(450) 10.12.1997 
 
 
 

7 (511) 5 
(510) Zdravotnícke vložky, chránidlá spodných nohavi-

čiek a tampóny, dámske irigátory na jednorazové 
použitie. 

(540) COMPAK 
(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) 172037 
(151) 17.8.1993 
(156) 2.7.2011 
(180) 2.7.2021 
(210) 62498 
(220) 2.7.1991 
(450) 8.12.1993 

7 (511) 3 
(510) Bieliace prípravky a iné pracie substancie, čistia-

ce, zjemňovacie, umývacie a brúsne prípravky, 
mydlá, parfuméria, výťažkové oleje, kozmetika, 
vlasové vymývacie prostriedky, ústne vody. 

(540) ARKO 
(732) EVYAP SABUN, Yag, Gliserin Sanayi ve Tica-

ret Anonim Sirketi, Istanbul, TR; 
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Brati-

slava, SK; 
 

 
(111) 172089 
(151) 27.10.1993 
(156) 2.7.2011 
(180) 2.7.2021 
(210) 62460 
(220) 2.7.1991 
(450) 2.2.1994 

7 (511) 29 
(510) Jedlé oleje a tuky. 

(540) PALIMA 
(732) PALMA Group, a.s., Račianska 76, 836 04 Brati-

slava, SK; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 
(111) 172090 
(151) 27.10.1993 
(156) 2.7.2011 
(180) 2.7.2021 
(210) 62461 
(220) 2.7.1991 
(450) 2.2.1994 

7 (511) 29 
(510) Jedlé oleje a tuky. 

(540) PAMA 
(732) PALMA Group, a.s., Račianska 76, 836 04 Brati-

slava, SK; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 
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(111) 172115 
(151) 5.11.1993 
(156) 30.7.2011 
(180) 30.7.2021 
(210) 62985 
(220) 30.7.1991 
(450) 2.2.1994 

7 (511) 29 
(510) Mäso, ryby vrátane mäkkýšov a kôrovcov, hydi-

na, zverina; mäsové výťažky, konzervovaná su-
šená a varená zelenina a ovocie; rôsoly, zavára-
niny, vajcia, mlieko a iné mliečne výrobky vráta-
ne mliečnych nápojov, jedlé oleje a tuky; kon-
zervované potraviny, zelenina naložená v octe. 

(540) YOP 
(732) YOPLAIT MARQUES INTERNATIONALES, 

Société par Actions Simplifiée, 170 Bis, Boule-
vard Du Montparnasse, 75015 Paris, FR; 

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
 

 
(111) 172116 
(151) 5.11.1993 
(156) 14.10.2011 
(180) 14.10.2021 
(210) 64120 
(220) 14.10.1991 
(450) 2.2.1994 

7 (511) 5 
(510) Insekticídy a lapače hmyzu. 

(540) COMBAT 
(732) THE KINGSFORD PRODUCTS COMPANY, 

spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delawa-
re, 1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
US; 

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
 

 
(111) 172127 
(151) 11.11.1993 
(156) 23.8.2011 
(180) 23.8.2021 
(210) 63352 
(220) 23.8.1991 
(450) 10.5.1995 

7 (511) 1, 6, 9, 10, 17, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 
(510) Základný a aplikovaný výskum a vývoj techno-

lógií zvárania a oblastí s nimi súvisiacich, ktoré 
zahŕňajú: výskum materiálov z hľadiska zvari-
teľnosti a spájkovateľnosti; výskum a vývoj tech-
nológií a metód zvárania, spájkovania a tepelné-
ho delenia materiálov; výskum metalurgie zvára-
cích procesov a tepelného spracovania kovov; 
výskum vlastností zvarovaných spojov a metód 
ich skúšania a hodnotenia; výskum a vývoj prí-
davných materiálov na zváranie, naváranie, spáj-
kovanie a striekanie; výskum a vývoj techniky 
používanej pri výrobe zvarov; výskum a vývoj 
techniky používanej pri výrobe zvarkov; výskum 
a služby v oblasti hygieny a služby v oblasti hy-
gieny a bezpečnosti pri zváraní. Hodnotenie spo-
ľahlivosti a životnosti zváraných konštrukcií. 
Projektové činnosti v oblasti zariadení na zvára-
nie, spájkovanie a tepelné delenie. Výkon opravá-
renstva vyhradených konštrukcií vrátane jadrových 
energetických zariadení v rozsahu oprávnenia ude-
leného Úradom bezpečnosti práce SR. 

 

Poloprevádzková výroba a dodávky zariadení, 
pracovísk a prídavných materiálov zamerané na 
overovanie výsledkov vývoja v oblasti zvárania. 
Metodické riadenie výchovy zváračských odbor-
níkov v podnikových zváračských školách, škole-
nia zváračov, vykonávanie skúšok zváračov pod-
ľa platných predpisov, odborná príprava inžinier-
sko-technických kádrov na výrobu zvarkov. Vý-
kon štátneho skúšobníctva a certifikácie výroby  
a výrobkov v rozsahu udelenej akreditácie. Čin-
nosti v oblasti tvorby a zmien česko-slovenských 
noriem súvisiacich so zváraním v nadväznosti na 
ISO a systém EN. Technická pomoc, expertízne 
a poradenské služby iným organizáciám v oblasti 
zvárania a príbuzných oblastiach, v ktorých ústav 
vykonáva činnosti, ako napr. VTEI, patentová 
agenda, doprava, údržbárske práce a pod. Edičná 
činnosť v oblasti odborných publikácií z oblasti 
zvárania. Maloobchodná činnosť a obchodné služ-
by s ňou spojené: prídavné materiály na zváranie 
(elektródy, prášky, tavivá, spájky a pod.); ochran-
né pomôcky na zváranie; zváracia technika (zdro-
je zváracieho prúdu, odsávacie zariadenia, reza-
cie a zváracie súpravy) a náhradné diely; výrob-
ky z plastov vyrobené zváraním (okná, profily, 
dvere); technické plyny na zváranie; učebné po-
môcky a vybavenie zváračských dielní; základný 
materiál na zváranie (plechy, profily a pod.); opra-
várenská činnosť; odborná literatúra, normy, soft-
véry z oblasti zvárania; hobby materiál na zvára-
nie a opravárenstvo; poradensko-inžinierska čin-
nosť. Zahranično-obchodná činnosť v rozsahu všet-
kých činností vykonávaných ústavom s možnos-
ťou vstupovať do priamych vzťahov so zahranič-
nými partnermi. 

(540)  

  
 

(732) Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, 
Račianska 71, 832 59 Bratislava, SK; 

(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
 

 
(111) 172168 
(151) 21.12.1993 
(156) 6.9.2011 
(180) 6.9.2021 
(210) 63564 
(220) 6.9.1991 
(450) 6.4.1994 

7 (511) 16, 41 
(510) Tlačoviny všetkých druhov, ich vydávanie, tlač  

a rozširovanie. 

(540) HOSPODÁŘSKÉ NOVINY 
(732) ECONOMIA a. s., Dobrovského 25, 170 55 Pra-

ha, CZ; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 
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(111) 172269 
(151) 3.2.1994 
(156) 7.8.2011 
(180) 7.8.2021 
(210) 63109 
(220) 7.8.1991 
(450) 11.5.1994 

7 (511) 8, 9, 37 
(510) Stavebnicové odsávače a ich servis, príslušenstvo 

a náhradné diely do stavebnicových odsávačov, 
zváracie horáky s odsávaním škodlivín. 

(540)  

  
 

(732) Šimko Julius, Ing., Kašťánky 1440, 549 01 Nové 
Město nad Metují, CZ; 

(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 
 

 
(111) 172380 
(151) 10.3.1994 
(156) 7.10.2011 
(180) 7.10.2021 
(210) 63992 
(220) 7.10.1991 
(450) 8.6.1994 

7 (511) 29, 30, 31, 35, 37, 39, 42 
(510) Potraviny, potravinárske výrobky a nápoje, pre-

dovšetkým mlieko a mliečne výrobky vrátane su-
šeného a kondenzovaného mlieka, tvrdé syry, jo-
gurty, maslo, rastlinné tuky a oleje, nápoje z mlie-
ka, kávy, kakaa a čokolády; mäso, najmä výse-
kové mäso, mäso v jatočnej úprave, mäsové a úde-
nárske výrobky vrátane mäsových konzerv; čer-
stvá a kondenzovaná zelenina a ovocie vrátane 
strukovín; korenia, koreninové zmesi a prísady; 
obilniny, múka a obilné výrobky, slad, chmeľ, cu-
kor; služby spojené s výkupom, zvlášť s výku-
pom potravín a s potravinárskou výrobou; služby 
v obchode; služby propagačné, konzultačné a po-
radenské, marketing a dizajnérska činnosť a služ-
by, inžinierska a servisná činnosť a služby; neve-
rejná cestná doprava nákladov a osôb, poskyto-
vanie služieb výpočtovej techniky. 

(540) LAKTOS 
(732) LAKTOS, a. s., Nová cesta 17, 140 00 Praha, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 172388 
(151) 10.3.1994 
(156) 22.11.2011 
(180) 22.11.2021 
(210) 64931 
(220) 22.11.1991 
(450) 8.6.1994 

7 (511) 12 
(511) 12 - Motorové vozidlá a ich časti a vybavenie. 

(540) DEFENDER 
(732) Land Rover, Banbury Road, Lighthorne, Warwick, 

Warwickshire CV35 0RG, GB; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 

(111) 172395 
(151) 17.3.1994 
(156) 8.11.2011 
(180) 8.11.2021 
(210) 64647 
(220) 8.11.1991 
(450) 8.6.1994 

7 (511) 32 
(510) Pivo, ľahké pivá a ležiaky, minerálne vody, šu-

mivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné 
prípravky na prípravu nápojov; ovocné šťavy  
a nápoje z ovocných štiav. 

(540) SNAPPLE 
(732) Snapple Beverage Corp., 900 King Street, Rye 

Brook, NY 10573, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 172499 
(151) 25.5.1994 
(156) 11.7.2011 
(180) 11.7.2021 
(210) 62676 
(220) 11.7.1991 
(450) 10.8.1994 

7 (511) 24 
(510) Vreckovky všetkých druhov, bavlnené tkaniny  

a bavlnený tovar, najmä košeľovina. 

(540) MILETA 
(732) MILETA, a. s., Husova 734, 508 01 Hořice, CZ; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 
(111) 172586 
(151) 7.7.1994 
(156) 24.7.2011 
(180) 24.7.2021 
(210) 62917 
(220) 24.7.1991 
(450) 5.10.1994 

7 (511) 25 
(510) Obuv a súčasti obuvi, športové košele s krátkym 

rukávom, dámske rovné vestičky, košele, tielka, 
bavlnené tričká, tenké tepláky, nohavice, krátke 
nohavice, sukne, otepľovačky, kombinézy, teplá-
ky, cvičebné trikoty, pančuchové nohavičky, ves-
ty, ponožky, pokrývky hlavy, nočné oblečenie, 
spodná bielizeň. 

(540) HEXALITE 
(732) Reebok International Ltd., 1895 J. W. Foster Bou-

levard, Canton, Massachusetts 02021, US; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 172608 
(151) 11.7.1994 
(156) 11.7.2011 
(180) 11.7.2021 
(210) 62695 
(220) 11.7.1991 
(450) 7.9.1994 

7 (511) 7, 9, 11, 42 
(510) Vrtné zariadenia a súpravy na ropné polia, najmä 

vrtáky a vŕtacie korunky, prírubové spoje potru-
bí, ďalej vŕtacie motory, tesnenia, prerážačky, 
komplety nástrojov a zariadení, čerpadlá na ťaž-
bu z hĺbky, vrty do zeme, ťažba ropy a plynu zo 
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sond a vrtov, prístroje, vybavenie a meracie za-
riadenia vrátane hlbinných meraní v priebehu  
vrtov a zodpovedajúce zariadenia, kontroly čer-
padiel a diaľkové ventilové rozvody, zariadenia 
na sledovanie produkcie kvapalných produktov, 
technické vybavenie a meracie zariadenia na tieto 
postupy, testovanie okolia z hľadiska lekárskeho 
dozoru vrátane do toho zaradených zariadení na 
sledovanie hmotnosti, kontrolné sledovanie výš-
ky hladiny a analyzátory procesného tekutého prú-
du, zariadenia na úpravu priemyselných a mest-
ských vôd, najmä odpadových vôd miest, čerpa-
cie zariadenia a zariadenia na sedimentáciu a od-
deľovanie pevných produktov od kvapalných po-
dielov. 

(540)  

  
 

(732) Baker Hughes Incorporated, spoločnosť zriadená 
podľa zákonov štátu Delaware, 2929 Allen Park-
way, Suite 2100, Houston, Texas 77019, US; 

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
 

 
(111) 172655 
(151) 14.7.1994 
(156) 21.8.2011 
(180) 21.8.2021 
(210) 63326 
(220) 21.8.1991 
(450) 5.10.1994 

7 (511) 1, 2, 3, 4, 17, 28, 37, 40 
(510) Chemické prostriedky na použitie v poľnohospo-

dárstve, lepidlá, chemické prípravky, predovšet-
kým čistiace, farbiace, bieliace, leštiace a pracie, 
na použitie v domácnostiach i v priemysle, auto-
kozmetika, drevené uhlie, výrobky z plastov, pre-
dovšetkým obaly, rybárske prúty, práce na zá-
kazku v odbore chemickom a plastikárskom, čis-
tenie, farbenie, pranie, žehlenie, mangľovanie bie-
lizne, napínanie záclon a dečiek, opravy a úpravy 
bielizne, upratovacie služby. 

(540)  

  
 

(732) DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu  
a služby, Služeb 3, 100 31 Praha - Strašnice, CZ; 

(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 
SK; 

 
 
(111) 172656 
(151) 14.7.1994 
(156) 16.9.2011 
(180) 16.9.2021 
(210) 63713 
(220) 16.9.1991 
(450) 5.10.1994 

7 (511) 1, 2, 3, 4, 17, 28, 37, 40 
(510) Chemické prostriedky na použitie v poľnohospo-

dárstve, lepidlá, chemické prípravky, predovšet-
kým čistiace, farbiace, bieliace, leštiace a pracie 
na použitie v domácnostiach i v priemysle, auto- 
 

 kozmetika, drevené uhlie, výrobky z plastov, pre-
dovšetkým obaly, rybárske prúty, práce na zákaz-
ku v odbore chemickom a plastikárskom, čiste-
nie, farbenie, pranie, žehlenie, mangľovanie bie-
lizne, napínanie záclon a dečiek, opravy a úpravy 
bielizne, upratovacie služby. 

(540) DRUCHEMA 
(732) DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu  

a služby, Služeb 3, 100 31 Praha - Strašnice, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 

 
(111) 172658 
(151) 14.7.1994 
(156) 16.9.2011 
(180) 16.9.2021 
(210) 63714 
(220) 16.9.1991 
(450) 5.10.1994 

7 (511) 2 
(510) Moridlá na drevo. 

(540) LIGNUR 
(732) DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu  

a služby, Služeb 3, 100 31 Praha - Strašnice, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 

 
(111) 172733 
(151) 23.9.1994 
(156) 23.9.2011 
(180) 23.9.2021 
(210) 63796 
(220) 23.9.1991 
(450) 7.12.1994 

7 (511) 10 
(510) Chirurgické, lekárske, zubolekárske a veterinárne 

nástroje a prístroje, najmä prístroj na zvlhčovanie 
lekárskeho plynu, prístroj na odsávanie telesných 
tekutín, prístroj na dodávanie lekárskeho plynu  
a jeho súčasti, vopred sterilizované a vopred plne-
né kontajnery na jedno použitie plnené tekutinou 
na inhalačnú terapiu, elektrické ohrievacie prí-
stroje slúžiace na ohrievanie roztokov lekárskej 
akosti, respirátory, dýchacie prístroje na anestéziu, 
zvlhčovače, prístroje na vytváranie hmly, kyslí-
kové dilatačné prístroje, indikátory teploty, zber-
né filtre a iné lekárske prístroje na respiračnú  
a inhalačnú terapiu. 

(540) RESPIFLO 
(732) TYCO HEALTHCARE GROUP LP, 15 Hamp-

shire Street, Mansfield, MA 02048, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 

 
(111) 172805 
(151) 5.10.1994 
(156) 16.12.2011 
(180) 16.12.2021 
(210) 65435 
(220) 16.12.1991 
(450) 7.12.1994 

7 (511) 29 
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(510) Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; 
konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina; 
rôsoly; zaváraniny; vajcia; mlieko a iné mliečne 
výrobky; jedlé oleje a tuky; šalátové nálevy; kon-
zervované potraviny. 

(540)  

  
 
(732) Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo, NO; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 

 
(111) 172920 
(151) 14.11.1994 
(156) 11.7.2011 
(180) 11.7.2021 
(210) 62678 
(220) 11.7.1991 
(450) 8.2.1995 

7 (511) 24 
(510) Vreckovky všetkých druhov, bavlnené tkaniny  

a bavlnený tovar, najmä košeľovina. 
(540)  

  
 

(732) MILETA, a. s., Husova 734, 508 01 Hořice, CZ; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 
(111) 172921 
(151) 14.11.1994 
(156) 11.7.2011 
(180) 11.7.2021 
(210) 62677 
(220) 11.7.1991 
(450) 8.2.1995 

7 (511) 24 
(510) Vreckovky všetkých druhov, bavlnené tkaniny  

a bavlnený tovar, najmä košeľovina. 
(540)  

  
 

(591) červená, čierna, žltá 
(732) MILETA, a. s., Husova 734, 508 01 Hořice, CZ; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 
(111) 172982 
(151) 10.11.1994 
(156) 20.9.2011 
(180) 20.9.2021 
(210) 63777 
(220) 20.9.1991 
 

(450) 8.2.1995 
7 (511) 6, 17, 19 

(511) 6 - Výrobky vyrobené celkom alebo čiastočne zo 
všeobecných kovov, ich súčasti a príslušenstvo. 
17 - Izolačné materiály, materiály na upchávky  
a prípravky na izoláciu spojov, lepiace pásky s vý-
nimkou papierenských, lekárskych alebo lepia-
cich pások do domácnosti, výplne na rozpínavé 
spoje, podložky z gumy alebo vulkanizačných 
vlákien. 
19 - Nekovové stropy, obklady a obmurovky stien, 
stavebný papier, sadrové prefabrikáty používané 
ako stenové dosky na stavby a dekoráciu, cement. 

(540) GYPROC 
(732) BPB United Kingdom Limited, Saint-Gobain Hou-

se, Binley Business Park, Coventry, CV3 2TT, GB; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 173131 
(151) 12.12.1994 
(156) 7.8.2011 
(180) 7.8.2021 
(210) 63126 
(220) 7.8.1991 
(450) 8.3.1995 

7 (511) 1, 4, 16, 25, 37, 42 
(510) Chemikálie na použitie v priemysle, vede a foto-

grafii, chemikálie pre poľnohospodárstvo, zá-
hradníctvo a lesníctvo, surové syntetické živice, 
surové plastické hmoty, palivá, prostriedky na 
svietenie, priemyselné oleje a tuky, mazadlá; plas-
tické hmoty na kalenie, papier, výrobky z papie-
ra, kartón, kartónový tovar, tlačový materiál a pí-
sacie pomôcky, tlačoviny, fotografie, kancelárske 
potreby, študijné a učebné materiály (iné ako prí-
stroje, mapy), obyčajné hracie karty; odev, obuv, 
domáce papuče; čistiace služby, údržba, vykoná-
vanie opráv a udržiavanie vzdušných, pozem-
ných a vodných vozidiel, prieskum a analýza pre 
ťažbu ropy, vŕtanie a čerpanie ropy, služby hote-
lové a motelové, rezervácia a riadenie hotelov, 
služby zásobovacie a ubytovacie, služby pre reš-
taurácie a kaviarne, služby pri zásobovaní potra-
vinami a nápojmi. 

(540) Q8 
(732) THE KUWAIT PETROLEUM CORPORATION, 

spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zá-
konov Kuwaitu, Safat, KW; 

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
 

 

(111) 173164 
(151) 14.12.1994 
(156) 4.11.2011 
(180) 4.11.2021 
(210) 64504 
(220) 4.11.1991 
(450) 8.3.1995 

7 (511) 5 
(510) Farmaceutické prípravky. 

(540) DOBUJECT 
(732) Bayer Schering Pharma Oy, Pansiontie 47, 20210 

Turku, FI; 
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Brati-

slava, SK; 
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(111) 173224 
(151) 19.12.1994 
(156) 17.9.2011 
(180) 17.9.2021 
(210) 63739 
(220) 17.9.1991 
(310) AM 1292/91 
(320) 18.3.1991 
(330) AT 
(450) 8.3.1995 

7 (511) 30 
(510) Káva. 

(540) PRÄSIDENT 
(732) Excellent Brands JMI Limited, Oberneuhofstras-

se 1, 6340 Baar, CH; 
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK; 

 
 
(111) 173321 
(151) 23.12.1994 
(156) 28.8.2011 
(180) 28.8.2021 
(210) 63451 
(220) 28.8.1991 
(450) 8.3.1995 

7 (511) 9 
(510) Prístroje a nástroje na vedecké, navigačné a vy-

meriavacie účely, elektrické prístroje a nástroje 
(vrátane prístrojov a nástrojov na bezdrôtovú te-
legrafiu), prístroje a nástroje fotografické, kine-
matografické, optické, vážiace, meracie, signali-
začné, kontrolné prístroje a nástroje na účely zá-
chranné a učebné; prístroje na mince alebo počí-
tače mincí; prístroje na záznam a reprodukciu 
hovoreného slova; kontrolné pokladnice; kalku-
lačné stroje; hasiace prístroje. 

(540)  

  
 

(732) EISAI R&D Management Co., Ltd., 6-10, Kois-
hikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JP; 

(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
 

 
(111) 173397 
(151) 5.1.1995 
(156) 10.7.2011 
(180) 10.7.2021 
(210) 62648 
(220) 10.7.1991 
(450) 12.4.1995 

7 (511) 25 
(510) Obuv a súčasti obuvi, športové košele s krátkymi 

rukávmi, dámske rovné vestičky, košele, tielka, 
bavlnené tričká, tenké tepláky, nohavice, krátke no-
havice, sukne, otepľovačky, kombinézy, tepláky, 
športové trikoty, pančuškové nohavičky, vesty, 
ponožky, pokrývky hlavy, nočné oblečenie (bielizeň), 
spodná bielizeň. 

(540) THE PUMP 
(732) Reebok International Ltd., 1895 J. W. Foster Bou-

levard, Canton, Massachusetts 02021, US; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 173398 
(151) 5.1.1995 
(156) 10.7.2011 
(180) 10.7.2021 
(210) 62647 
(220) 10.7.1991 
(450) 12.4.1995 

7 (511) 25 
(510) Obuv a súčasti obuvi, športové košele s krátkymi 

rukávmi, dámske rovné vestičky, košele, tielka, 
bavlnené tričká, tenké tepláky, nohavice, krátke 
nohavice, sukne, otepľovačky, kombinézy, teplá-
ky, športové trikoty, pančuškové nohavičky, ves-
ty, ponožky, pokrývky hlavy, nočné oblečenie 
(bielizeň), spodná bielizeň. 

(540) BLACKTOP 
(732) Reebok International Ltd., 1895 J. W. Foster Bou-

levard, Canton, Massachusetts 02021, US; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 173816 
(151) 14.2.1995 
(156) 13.11.2011 
(180) 13.11.2021 
(210) 64731 
(220) 13.11.1991 
(450) 10.5.1995 

7 (511) 9, 35, 36, 37, 39, 41, 42 
(510) Softvér, zabezpečovanie servisu výpočtovej a kan-

celárskej techniky a príslušenstva, poradenská čin-
nosť a konzultačná činnosť, všetka činnosť súvi-
siaca s prevádzkou počítačov, tvorba počítačových 
programov, školenia používateľov výpočtovej  
a kancelárskej techniky, lízing, trading, sprostred-
kovateľská, predajná a marketingová činnosť, elek-
tronická výroba, prekladateľské a tlmočnícke 
služby, ekonomické a informačné služby, projek-
tovanie a realizácia meraní a regulácie, reprogra-
fické práce, autodoprava na vlastnú potrebu. 

(540)  

  
 

(732) HIPPO spol. s r.o., Žabovřeská 72/12, 603 00 Brno, 
CZ; 

(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 
 

 
(111) 173875 
(151) 20.2.1995 
(156) 19.8.2011 
(180) 19.8.2021 
(210) 63297 
(220) 19.8.1991 
(450) 10.5.1995 

7 (511) 5 
(510) Fungicídy na použitie v poľnohospodárstve a zá-

hradníctve. 

(540) ALERT 
(732) E. I. du Pont de Nemours & Company, 1007 Mar-

ket Street, Wilmington, Delaware 19898, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
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(111) 173936 
(151) 2.3.1995 
(156) 21.8.2011 
(180) 21.8.2021 
(210) 63340 
(220) 21.8.1991 
(450) 7.6.1995 

7 (511) 1, 2, 4, 17, 19 
(510) Chemické výrobky pre priemysel a vedu; synte-

tické živice; nespracované umelé živice; chemic-
ké zlúčeniny, zloženie, zmesi a prípravky na po-
užitie v stavebníctve, civilnom inžinierstve, kon-
štrukcii a v banskom priemysle; chemikálie a prí-
pravky na pridávanie do cementových zmesí; pl-
nivá a plniace činidlá; cementové prísady; che-
mikálie na spracovanie agregátov; separačné či-
nidlá, odlučovacie činidlá; zmesi odolné proti vlh-
kosti, vodotesné zmesi; lepidlá na použitie v prie-
mysle; epoxidové živice; tmel na opravárske prá-
ce; plnivá a plniace činidlá na opravárske práce; 
spojivá; povrchové povlaky vo forme náterov a la-
kov; ochranné povlaky proti hrdzi a proti poško-
deniu dreva; lak na použitie pri spracovaní betó-
nu; ochranné činidlá proti vlhkosti a vode vo for-
me náterov; prírodné živice; moridlá; farbivá; 
kov vo forme fólie a prášku pre maliarov a deko-
ratérov; tmel; povlakové zlúčeniny obsahujúce 
syntetické živice; ochranné a dekoratívne povla-
ky; mazadlá foriem; tesniace látky; izolačné náte-
ry a laky; výplne; brzdiace a izolačné materiály; 
pásky na premosťovanie, spevňovanie alebo za-
krývanie; tesniace tmely; expanzné plnivá spojov; 
vodovzdorné látky, vodotesné membrány; neko-
vové materiály a prostriedky na použitie v staveb-
níctve, konštrukcii, civilnom inžinierstve a v ban-
skom priemysle; betón; malta; cement; sadra; zá-
lievková malta; agregáty; cementové zmesi; ma-
teriály na stavbu ciest; zvody vlhkosti; podlahové 
materiály; materiály na použitie v konštrukcii zvo-
dov vlhkosti; zmesi na kladenie podláh; stavebné 
drevo; cementové priľnavé látky; podlahové des-
tiláty a povlaky; vyrovnávací poter; betónové 
materiály na opravy a ochranu. 

(540)  

  
 

(732) FOSROC INTERNATIONAL LIMITED, 4th Floor, 
40A Dover Street, London W15 4NW, GB; 

(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
 

 

(111) 174118 
(151) 27.3.1995 
(156) 23.7.2011 
(180) 23.7.2021 
(210) 62876 
(220) 23.7.1991 
(450) 7.6.1995 

7 (511) 1, 5 
(510) Chemické výrobky na priemyselné a vedecké úče-

ly, chemické výrobky pre fotografiu, poľnohos-
podárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; živice umelé, 
plastické hmoty v surovom stave (v prášku, v pas-
tách alebo v tekutom stave); pôdne hnojivá prí-
rodné a umelé; hasiace prostriedky; prostriedky  
 

 na kalenie a na zváranie; chemické prostriedky 
na konzervovanie potravín; triesloviny; priemy-
selné hnojivá. Výrobky farmaceutické, zverole-
kárske a zdravotnícke; výrobky dietetické pre de-
ti a chorých; náplasti, obväzový materiál, hmoty 
určené na plombovanie zubov a na odtlačky zu-
bov; dezinfekčné prostriedky; prostriedky na ni-
čenie rastlinných a živočíšnych škodcov, antipa-
razitné látky. 

(540)  

  
 

(732) Nihon Nohyaku Co., LTD, 2-5, Nihonbashi 1-cho-
me, Chuo-ku, Tokyo, JP; 

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
 

 

(111) 174518 
(151) 15.5.1995 
(156) 31.12.2011 
(180) 31.12.2021 
(210) 65670 
(220) 31.12.1991 
(450) 9.8.1995 

7 (511) 12 
(510) Tlmiče nárazov na vozidlá, vzpery a súčasti na 

ovládanie jazdy a jazdných vlastností vozidiel. 
(540)  

  
 

(732) Tenneco Automotive Operating Company Inc., 500 
North Field Drive, Lake Forest, Illinois 60045, 
US; 

(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 
SK; 

 
 

(111) 174641 
(151) 24.5.1995 
(156) 3.7.2011 
(180) 3.7.2021 
(210) 62510 
(220) 3.7.1991 
(450) 9.8.1995 

9 (511) 24, 35, 39 
(511) 24 - Textilný tovar zahrnutý v triede 24, hlavne 

posteľné potreby, vrátane matracov, prešívaných 
prikrývok, perín a vankúšov. 
35 - Reklamná činnosť, sprostredkovateľská obchod-
ná činnosť vrátane dovozu a vývozu tovaru, obsta-
rávateľské služby, obchodno-zastupiteľská činnosť. 
39 - Skladovanie. 

(540)  

  
 

(732) SILEX, spol. s r. o., Vinohradská 1899/112, 130 00 
Praha, CZ; 

(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 
SK; 
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(111) 174935 
(151) 14.6.1995 
(156) 8.10.2011 
(180) 8.10.2021 
(210) 64017 
(220) 8.10.1991 
(450) 14.9.1995 

7 (511) 6, 17 
(510) Plechový materiál na náplne kolón na využitie pri 

procesoch prenosov tepla a hmoty v priemysel-
nom meradle vrátane destilácie, frakcionizácie, 
absorpcií, extrakcií a desorpcií; materiál na náplne 
plastických kolón na využitie pri procesoch pre-
nosu tepla a hmoty v priemyselnom meradle vrá-
tane destilácie, frakcionizácie, absorpcií, extra-
kcií a desorpcií. 

(540)  

  
 

(732) Koch (Cyprus) Limited, spoločnosť organizovaná 
podľa zákonov zeme Cyprus, 1 Lambousas Street, 
Nicosia 1095, CY; 

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
 

 
(111) 174938 
(151) 14.6.1995 
(156) 8.10.2011 
(180) 8.10.2021 
(210) 64020 
(220) 8.10.1991 
(450) 14.9.1995 

7 (511) 6 
(510) Kovové etáže na využitie v kolónach na chemic-

ké postupy. 
(540)  

  
 

(732) Koch (Cyprus) Limited, spoločnosť organizovaná 
podľa zákonov zeme Cyprus, 1 Lambousas Street, 
Nicosia 1095, CY; 

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
 

 
(111) 174953 
(151) 15.6.1995 
(156) 29.11.2011 
(180) 29.11.2021 
(210) 65108 
(220) 29.11.1991 
(450) 14.9.1995 

7 (511) 25 
(510) Obuv a obuvnícky tovar. 
(540)  
 

  
 
(732) Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport, All-

mendstrasse 25, CH-8953 Dietikon, CH; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 175213 
(151) 14.7.1995 
(156) 2.12.2011 
(180) 2.12.2021 
(210) 65133 
(220) 2.12.1991 
(450) 11.10.1995 

7 (511) 30 
(510) Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, ká-

vové náhradky, múka a obilné výrobky určené na 
ľudskú výživu, ovsené vločky, nápoje z kávy, 
kakaa alebo čokolády, chlieb, sucháre a sušienky, 
jemné pečivo a cukrovinky, zmrzlina, med, sirup 
z melasy, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horči-
ca, čierne korenie, ocot, chuťové omáčky, kore-
nie, ľad. 

(540) MARABOU 
(732) Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB c/o 

Kraft Foods Sverige AB, 194 86 Upplands Väsby, 
SE; 

(740) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK; 
 

 
(111) 175214 
(151) 14.7.1995 
(156) 2.12.2011 
(180) 2.12.2021 
(210) 65134 
(220) 2.12.1991 
(450) 11.10.1995 

7 (511) 5, 29, 30, 31, 32 
(510) Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra-

votnícke, výrobky diabetické pre deti a chorých, 
náplasti, obväzový materiál, hmoty určené na 
plombovanie zubov a na odtlačky zubov, dezin-
fekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rast-
linných a živočíšnych škodcov, antiparazitné lát-
ky, mäso, ryby vrátane mäkkýšov a kôrovcov, 
hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervovaná, 
sušená a varená zelenina a ovocie, rôsoly, zavá-
raniny, vajcia, mlieko a iné mliečne výrobky vrá-
tane mliečnych nápojov, jedlé oleje a tuky, kon-
zervované potraviny, zelenina naložená v octe, 
káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, ká-
vové náhradky, múka a obilné výrobky určené na 
ľudskú výživu, ovsené vločky, nápoje z kávy, 
kakaa alebo čokolády, chlieb, sucháre a sušienky, 
jemné pečivo a cukrovinky, zmrzliny, med, sirup 
z melasy, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horči-
ca, čierne korenie, ocot, chuťové omáčky, kore-
nie, ľad, výrobky poľnohospodárske a záhradníc-
ke, surové obilniny neupravené na ľudskú výži-
vu, všeobecné poľnohospodárske produkty, ktoré 
neboli podrobené žiadnej úprave, produkty les-
nícke vrátane nespracovaného dreva, semená, ži-
vé zvieratá, čerstvé ovocie a zelenina, sadenice, 
živé rastliny a prírodné kvetiny, zvieracie krmi-
vá, slad, pivo, ľahké pivá a ležiaky, minerálne 
vody, šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy 
a iné prípravky na prípravu nápojov, ovocné šťa-
vy a nápoje z ovocných štiav. 

(540) DIME 
(732) Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB c/o 

Kraft Foods Sverige AB, 194 86 Upplands Väsby, 
SE; 

(740) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 176132 
(151) 15.11.1995 
(156) 28.11.2011 
(180) 28.11.2021 
(210) 65075 
(220) 28.11.1991 
(450) 7.2.1996 

7 (511) 5, 29, 30, 31, 32 
(510) Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra-

votnícke, výrobky dietetické pre deti a chorých, 
náplasti, obväzový materiál, hmoty určené na 
plombovanie a na odtlačky zubov, dezinfekčné 
prostriedky, prostriedky na ničenie rastlinných  
a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky, mäso, 
ryby vrátane mäkkýšov a kôrovcov, hydina, zve-
rina, mäsové výťažky, konzervovaná, sušená a va-
rená zelenina a ovocie, rôsoly, zaváraniny, vaj-
cia, mlieko a iné mliečne výrobky vrátane mlieč-
nych nápojov, jedlé oleje a tuky, konzervované 
potraviny, zelenina naložená v octe, káva, čaj, 
kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhrad-
ky, múka a obilné výrobky určené na ľudskú vý-
živu, ovsené vločky, nápoje z kávy, kakaa alebo 
čokolády, chlieb, sucháre a sušienky, jemné pe-
čivo a cukrovinky, zmrzlina, med, sirup z mela-
sy, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, čier-
ne korenie, ocot, chuťové omáčky, korenie, ľad, 
výrobky poľnohospodárske a záhradnícke, suro-
vé obilniny neupravené na ľudskú výživu, vše-
obecné poľnohospodárske produkty, ktoré neboli 
podrobené žiadnej úprave, produkty lesnícke vrá-
tane nespracovaného dreva, semená, živé zviera-
tá, čerstvé ovocie a zelenina, slad, pivo, ľahké 
pivá a ležiaky, minerálne vody, šumivé a iné ne-
alkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky na 
prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovoc-
ných štiav. 

(540) DAIM 
(732) Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB c/o 

Kraft Foods Sverige AB, 194 86 Upplands Väsby, 
SE; 

(740) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK; 
 

 
(111) 176203 
(151) 22.11.1995 
(156) 9.9.2011 
(180) 9.9.2021 
(210) 63594 
(220) 9.9.1991 
(450) 7.2.1996 

7 (511) 6, 7, 8, 12 
(510) Stroje a zariadenia na spracovanie dreva; kotly 

priemyselné a zariadenia na spaľovanie odpadov 
vrátane zariadení na spracovanie odpadkov; poľ-
nohospodárske stroje; stroje a zariadenia na spra-
covanie kovového odpadu; žeriavy; vozidlá koľa-
jové na nákladnú dopravu; odliatky a modely; 
nástroje a náradie. 

(540) UNEX 
(732) UNEX, a. s., 783 93 Uničov, CZ; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 
 
 
 
 

(111) 176830 
(151) 11.4.1996 
(156) 30.7.2011 
(180) 30.7.2021 
(210) 62986 
(220) 30.7.1991 
(450) 7.8.1996 

7 (511) 5, 29 
(510) Výrobky dietetické, mlieko a iné mliečne výrob-

ky vrátane mliečnych nápojov. 

(540) SILHOUETTE 
(732) YOPLAIT MARQUES INTERNATIONALES, 

Société par Actions Simplifiée, 170 Bis, Boule-
vard Du Montparnasse, 75015 Paris, FR; 

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
 

 
(111) 176831 
(151) 11.4.1996 
(156) 17.7.2011 
(180) 17.7.2021 
(210) 62790 
(220) 17.7.1991 
(450) 7.8.1996 

7 (511) 9, 16 
(510) Bezúderové tlačiarne na použitie v kancelárii 

alebo pri spracovaní dát, tónovacie kazety, typy 
písma a kazety s typami písma. Výrobné brožúry, 
dátové doklady, operátorské a technické refe-
renčné príručky. 

(540) LASERJET 
(732) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COM-

PANY, L.P., 11445 Compaq Center Drive West, 
Houston, Texas 77070, US; 

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
 

 
(111) 176834 
(151) 12.4.1996 
(156) 18.6.2011 
(180) 18.6.2021 
(210) 62225 
(220) 18.6.1991 
(450) 7.8.1996 

7 (511) 6 
(510) Dvere, časti dverí, zámky, káble a drôty, všetko 

prevažne z obyčajných kovov alebo ich zliatin; 
časti a príslušenstvo všetkých uvedených výrobkov. 

(540)  

  
 

(732) Cardo Entrance Solutions AB, Box 171, 201 21 Mal-
mö, SE; 

(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 
 

 
(111) 177252 
(151) 5.12.1996 
(156) 26.11.2011 
(180) 26.11.2021 
(210) 65015 
(220) 26.11.1991 
(450) 5.3.1997 

7 (511) 1, 4, 17, 35, 37, 39, 40, 42 
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(510) Petrochemické výrobky, nespracované plastické 
materiály; ropa, ropné výrobky, mazacie oleje, 
palivá odvodené z nafty; polotovary z plastov, 
marketingové služby vzťahujúce sa na ropný prie-
mysel, vedenie benzínových staníc pre iných, kon-
štrukcie, inštalácie, údržba a opravy, všetko čo sa 
vzťahuje na naftové plošiny, preprava nafty, ťaž-
kých ropných olejov a suchého plynu (získaného 
vo vyvíjači bez vodnej pary), skladovanie oleja, 
rafinácia surovej nafty a spracovanie výrobkov  
z tohto rafinovania, ako aj spracovanie suchého 
plynu, prírodného plynu a tekutín z prírodného 
plynu, spracovanie petrochemických výrobkov, 
služby na využitie ropy a plynu, služby na využi-
tie ropných polí, inžinierske a výskumné služby, 
všetko čo sa vzťahuje na technológiu v hlbokých 
vodách, plánovacie služby vzťahujúce sa na vý-
stavbu ropných plošín, skúšanie naftových vrtov. 

(540)  

  
 

(732) Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 Stavanger, NO; 
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Brati-

slava, SK; 
 

 
(111) 178439 
(151) 19.11.1997 
(156) 2.7.2011 
(180) 2.7.2021 
(210) 62486 
(220) 2.7.1991 
(442) 6.8.1997 
(450) 4.2.1998 

7 (511) 33 
(511) 33 - Vína každého druhu. 

(540) CECHOVNÍ POHÁR 
(732) BOHEMIA SEKT, a. s., Smetanova 220, 332 02 

Starý Plzenec, CZ; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 178440 
(151) 19.11.1997 
(156) 2.7.2011 
(180) 2.7.2021 
(210) 62488 
(220) 2.7.1991 
(442) 6.8.1997 
(450) 4.2.1998 

7 (511) 33 
(511) 33 - Vína každého druhu. 

(540) BOHEMIA REGIA 
(732) BOHEMIA SEKT, a. s., Smetanova 220, 332 02 

Starý Plzenec, CZ; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 178451 
(151) 20.11.1997 
(156) 11.9.2011 
(180) 11.9.2021 
(210) 63659 
(220) 11.9.1991 
(442) 6.8.1997 
(450) 4.2.1998 

7 (511) 42 
(511) 42 - Služby pre reštaurácie, bary, nočné kluby a po-

dobné. 

(540) CORONA 
(732) CERVECERIA MODELO, S. A. de C. V., Lago 

Alberto No. 156, Colonia Anahuac, 11320 Mexi-
co, D.F., MX; 

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
 

 
(111) 178535 
(151) 21.11.1997 
(156) 25.10.2011 
(180) 25.10.2021 
(210) 64373 
(220) 25.10.1991 
(442) 6.8.1997 
(450) 4.2.1998 

7 (511) 42 
(511) 42 - Služby ubytovacie, hotelové a motelové, služ-

by barové, reštauračné, služby pre bankety, noč-
né kluby, služby spojené s občerstvením, hotelo-
vé rezervačné služby. 

(540) HOLIDAY INN EXPRESS 
(732) Six Continents Hotels, Inc., 3, Ravinia Drive, Atlan-

ta, Georgia 30346, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 

 
(111) 179291 
(151) 19.1.1998 
(156) 4.6.2011 
(180) 4.6.2021 
(210) 62010 
(220) 4.6.1991 
(442) 8.10.1997 
(450) 8.4.1998 

7 (511) 1, 6, 7, 8, 11, 19, 37, 39, 41 
(511) 1 - Chemické výrobky pre priemysel a poľnohos-

podárstvo, priemyselné hnojivá. 
6 - Obyčajné kovy, ich zliatiny a výrobky z nich 
všetkých druhov, valcový materiál všetkých druhov 
vrátane koľajníc a rúr, odliatky zo sivej a tvárnej 
liatiny, zámočnícke výrobky, oceľové konštruk-
cie a mosty. 
7 - Stroje a strojové zariadenie vrátane investič-
ných celkov pre huty, bane, energetiku (vrátane 
jadrovej), chemický a spracovateľský priemysel. 
8 - Ručné náradie a nástroje - sekáče, závitníky, 
výstružníky, meradlá. 
11 - Zariadenia na čistenie odpadových vôd a spra-
covanie tuhých domových odpadov, zariadenia 
na výrobu a rozvod pary. 
19 - Stavebný materiál nekovový, umelý kameň, 
cement, vápno. 
37 - Stavby a opravy. 
39 - Doprava a skladovanie. 
41 - Výchovná a zábavná činnosť. 
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(540)  

  
 

(732) VÍTKOVICE, akciová společnost, 706 02 Ostra-
va - Vítkovice, CZ; 

(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Brati-
slava, SK; 

 
 
(111) 197071 
(151) 12.11.2001 
(156) 14.6.2011 
(180) 14.6.2021 
(210) 1843-2001 
(220) 14.6.2001 
(442) 6.8.2001 
(450) 5.2.2002 

7 (511) 6, 11, 19, 20, 21, 24, 35, 36, 37, 39, 40, 42 
(511) 6 - Bezpečnostné, informačné, únikové, reklamné 

a protipožiarne tabule a tabuľky z kovu; stavebné 
obklady kovové; kovové obklady stien a priečok; 
kovania na nábytok; kovové kolieska na nábytok; 
telefónne búdky z kovu; stavebné kovania; kova-
nia na dvere a okná; stavebný materiál z kovu; 
interiérové a exteriérové dizajnérske, architekto-
nické a reklamné prvky z kovu. 
11 - Elektrické lampy a svietidlá. 
19 - Drevený stavebný materiál ako stavebné dre-
vo opracované, dosky, trámy, deliace steny, pa-
nely, obklady, podlahy, parkety, podhľady, okná, 
dvere; telefónne búdky s výnimkou kovových; 
drevené prenosné stavby; drevené domy; obkla-
dačky; dlaždice; nekovové obklady; vonkajšie 
plášte s výnimkou kovových; obklady stien a prie-
čok s výnimkou kovových; interiérové a exterié-
rové dizajnérske, architektonické a reklamné prv-
ky z dreva, betónu, kameňa, mramoru. 
20 - Nábytok; paravány; zásteny; vešiaky na ode-
vy; regály a regálové systémy; zrkadlá; zábradlia; 
výrobky z dreva, korku, prútia a plastických 
hmôt ako bytové a interiérové doplnky; stojany; 
police; pomocné konštrukcie z dreva; zariadenie 
interiérov z dreva; spomienkové predmety z dre-
va; kolieska na nábytok s výnimkou kovových; 
informačné, bezpečnostné, únikové, reklamné, 
protipožiarne tabule a tabuľky z dreva a plastov; 
držiaky na záclony a závesy. 
21 - Soľničky, koreničky, stolové stojany a súpra-
vy na olej, ocot, príchuti a koreniny do jedál (s vý-
nimkou z drahých kovov) pre pohostinské zaria-
denia; kvetináče; nádoby na odpadky; interiérové 
prvky zo skla, terakoty a porcelánu. 
24 - Závesy textilné alebo plastové; interiérové 
textílie. 
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obcho-
du; reklamná a propagačná činnosť; sprostredko-
vanie v oblasti reklamy a propagácie. 
36 - Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenáj-
mu nehnuteľností. 
37 - Vykonávanie inžinierskych stavieb, priemy-
selných stavieb, bytových stavieb; sprostredko-
vateľská činnosť v oblasti investičnej výstavby; 
sprostredkovanie stavebnej činnosti a stavebného  
 

servisu pri vykonávaní inžinierskych stavieb, prie-
myselných stavieb a bytových stavieb vrátane 
vybavenosti sídliskových celkov, čistiace a upra-
tovacie práce a ich sprostredkovanie. 
39 - Sprostredkovanie špedičných a dopravných 
služieb. 
40 - Sprostredkovanie výroby a dodávok nábyt-
ku, remeselných pamiatkových výrobkov, dreve-
ných a kovových výrobkov. 
42 - Projektová činnosť v stavebníctve; projekto-
vanie interiérov stavieb, stavebný dizajn; inži-
nierska činnosť v investičnej výstavbe a jej spro-
stredkovanie; expertízna činnosť v investičnej vý-
stavbe; poradenstvo v investičnej výstavbe a jeho 
sprostredkovanie; poradenstvo v odbore interiér  
a dizajn a jeho sprostredkovanie; vypracovanie 
výrobných programov nábytku a špeciálnych kon-
štrukcií a ich sprostredkovanie; zariaďovanie inte-
riérov a jeho sprostredkovanie. 

(540)  

  
 

(732) Taraba Stanislav, Ing. arch., CSc., Vavilovova 1141/5, 
851 01 Bratislava, SK; 

(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
 

 
(111) 197469 
(151) 13.12.2001 
(156) 1.6.2011 
(180) 1.6.2021 
(210) 1718-2001 
(220) 1.6.2001 
(442) 11.9.2001 
(450) 5.3.2002 

7 (511) 9, 35, 36, 38, 42 
(511) 9 - Platobné karty; počítačové zariadenia a počí-

tačový softvér vrátane počítačového softvéru na 
prístup k sieti na prenos dát vrátane elektronic-
kých komunikačných sietí, počítačových sietí  
a internetu na účely služieb v bankovníctve a fi-
nančníctve. 
35 - Poradenské služby v oblasti podnikania a ria-
denia (manažmentu) podnikov, poradenstvo v oblas-
ti akvizícií, spájania a predaja podnikov; ekono-
mické analýzy a predpovede; analýzy nákladov; 
zaraďovanie, vyhľadávanie a poskytovanie infor-
mácií v bankových databázach pre zákazníkov; 
vedenie kartoték a centrálnych kartoték; posky-
tovanie výpisov z účtov; služby v oblasti správy 
dát a databáz vrátane elektronických databáz, po-
skytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb 
prostredníctvom komunikačných médií, teleko-
munikačných prostriedkov, elektronických médií, 
elektronickej pošty, počítačových sietí, terminá-
lov a internetu. 
36 - Bankovníctvo a bankové služby vrátane elek-
tronického bankovníctva a homebankingu; finan-
čníctvo, finančné operácie a finančné produkty; 
prijímanie vkladov vrátane termínovaných vkla-
dov, vedenie účtov, vedenie vkladných knižiek, 
vydávanie cenín a cenných papierov; poskytova-
nie úverov, pôžičiek a iné formy financovania;  
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investovanie do cenných papierov na vlastný účet, 
kapitálové investície, financovanie spoločných 
podnikov, majetkové účasti, finančný prenájom 
(lízing); platobný styk a zúčtovanie (klíring), 
elektronický prevod kapitálu; vydávanie a správa 
platobných prostriedkov, najmä platobných ka-
riet, cestovných šekov a ich overovanie, úvero-
vých (kreditných) a debetných kariet, zriaďova-
nie a prevádzkovanie siete bankomatov; posky-
tovanie záruk, kaucií a ručenie; otváranie akredi-
tívov; obstarávanie inkasa vrátane dokumentár-
neho inkasa; obchodovanie na vlastný účet alebo 
na účet klienta s devízovými hodnotami, v oblasti 
termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) 
vrátane kurzových a úrokových obchodov, s pre-
voditeľnými cennými papiermi, so zlatými a strie-
bornými mincami; účasť na vydávaní cenných 
papierov a poskytovanie súvisiacich služieb; fi-
nančné maklérstvo; obhospodarovanie cenných 
papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva 
(portfólio manažment); uloženie a správa cen-
ných papierov alebo iných hodnôt; výkon funkcie 
depozitára; zmenárenská činnosť (nákup devízových 
prostriedkov); prenájom bezpečnostných schránok, 
denného a nočného trezoru, úschova cenností  
v bezpečnostných schránkach; vykonávanie hy-
potekárnych obchodov; ostatné bankové a finan-
čné operácie a transakcie; poradenské a konzul-
tačné služby v oblasti bankovníctva a financií 
vrátane elektronického bankovníctva, poskytova-
nie bankových a finančných informácií; finančné 
odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; finanč-
né analýzy a predpovede, poskytovanie a spro-
stredkovanie všetkých uvedených služieb pro-
stredníctvom komunikačných médií, elektronic-
kých médií, telekomunikačných prostriedkov, 
elektronickej pošty, počítačových sietí, terminálov 
a internetu. 
38 - Elektronická pošta, elektronické zobrazova-
nie, komunikácia, posielanie a prenos správ, dát  
a obrázkov prostredníctvom komunikačných mé-
dií, telekomunikačných prostriedkov, elektronickej 
pošty, počítačových sietí, terminálov a internetu. 
42 - Tvorba, výskum, vývoj a inštalácia počíta-
čového softvéru vrátane počítačového softvéru 
na prístup k sieti na prenos dát vrátane elektro-
nických komunikačných sietí, počítačových sie-
tí, terminálov a internetu; tvorba, výskum, vývoj 
a inštalácia počítačového softvéru na vykonáva-
nie služieb v bankovníctve a finančníctve; odbor-
né poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti 
podnikania; poskytovanie a sprostredkovanie všet-
kých uvedených služieb prostredníctvom komuni-
kačných médií, elektronických médií, telekomu-
nikačných prostriedkov, elektronickej pošty, po-
čítačových sietí, terminálov a internetu. 

(540)  

  
  

(732) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 
Bratislava, SK; 

 
 
 
 

(111) 197470 
(151) 13.12.2001 
(156) 1.6.2011 
(180) 1.6.2021 
(210) 1721-2001 
(220) 1.6.2001 
(442) 11.9.2001 
(450) 5.3.2002 

7 (511) 9, 35, 36, 38, 42 
(511) 9 - Platobné karty; počítačové zariadenia a počí-

tačový softvér vrátane počítačového softvéru na 
prístup k sieti na prenos dát vrátane elektronických 
komunikačných sietí, počítačových sietí a inter-
netu na účely služieb v bankovníctve a finančníctve. 
35 - Poradenské služby v oblasti podnikania a ria-
denia (manažmentu) podnikov, poradenstvo v oblasti 
akvizícií, spájania a predaja podnikov; ekonomic-
ké analýzy a predpovede; analýzy nákladov; za-
raďovanie, vyhľadávanie a poskytovanie infor-
mácií v bankových databázach pre zákazníkov; 
vedenie kartoték a centrálnych kartoték; posky-
tovanie výpisov z účtov; služby v oblasti správy 
dát a databáz vrátane elektronických databáz, po-
skytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb 
prostredníctvom komunikačných médií, telekomu-
nikačných prostriedkov, elektronických médií, elek-
tronickej pošty, počítačových sietí, terminálov  
a internetu. 
36 - Bankovníctvo a bankové služby vrátane elek-
tronického bankovníctva a homebankingu; finan-
čníctvo, finančné operácie a finančné produkty; 
prijímanie vkladov vrátane termínovaných vkla-
dov, vedenie účtov, vedenie vkladných knižiek, 
vydávanie cenín a cenných papierov; poskytova-
nie úverov, pôžičiek a iné formy financovania; 
investovanie do cenných papierov na vlastný účet, 
kapitálové investície, financovanie spoločných 
podnikov, majetkové účasti, finančný prenájom 
(lízing); platobný styk a zúčtovanie (klíring), elek-
tronický prevod kapitálu; vydávanie a správa pla-
tobných prostriedkov, najmä platobných kariet, 
cestovných šekov a ich overovanie, úverových 
(kreditných) a debetných kariet, zriaďovanie a pre-
vádzkovanie siete bankomatov; poskytovanie zá-
ruk, kaucií a ručenie; otváranie akreditívov; obsta-
rávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; 
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klien-
ta s devízovými hodnotami, v oblasti termínova-
ných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane 
kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľ-
nými cennými papiermi, so zlatými a striebor-
nými mincami; účasť na vydávaní cenných pa-
pierov a poskytovanie súvisiacich služieb; finanč-
né maklérstvo; obhospodarovanie cenných papie-
rov klienta na jeho účet včítane poradenstva (po-
rtfólio manažment); uloženie a správa cenných 
papierov alebo iných hodnôt; výkon funkcie de-
pozitára; zmenárenská činnosť (nákup devízových 
prostriedkov); prenájom bezpečnostných schrá-
nok, denného a nočného trezoru, úschova cen-
ností v bezpečnostných schránkach; vykonávanie 
hypotekárnych obchodov; ostatné bankové a fi-
nančné operácie a transakcie; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti bankovníctva a financií 
vrátane elektronického bankovníctva, poskytova-
nie bankových a finančných informácií; finančné 
odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; fi- 
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nančné analýzy a predpovede, poskytovanie a spro-
stredkovanie všetkých uvedených služieb prostred-
níctvom komunikačných médií, elektronických mé-
dií, telekomunikačných prostriedkov, elektronickej 
pošty, počítačových sietí, terminálov a internetu. 
38 - Elektronická pošta, elektronické zobrazova-
nie, komunikácia, posielanie a prenos správ, dát  
a obrázkov prostredníctvom komunikačných mé-
dií, telekomunikačných prostriedkov, elektronickej 
pošty, počítačových sietí, terminálov a internetu. 
42 - Tvorba, výskum, vývoj a inštalácia počíta-
čového softvéru vrátane počítačového softvéru na 
prístup k sieti na prenos dát vrátane elektronických 
komunikačných sietí, počítačových sietí, terminá-
lov a internetu; tvorba, výskum, vývoj a inštalá-
cia počítačového softvéru na vykonávanie služieb 
v bankovníctve a finančníctve; odborné poraden-
stvo a konzultačná činnosť v oblasti podnikania; 
poskytovanie a sprostredkovanie všetkých uve-
dených služieb prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronických médií, telekomunikačných 
prostriedkov, elektronickej pošty, počítačových sie-
tí, terminálov a internetu. 

(540) TATRA BANKA GROUP 
(732) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 

Bratislava, SK; 
 

 
(111) 197599 
(151) 14.12.2001 
(156) 28.9.2010 
(180) 28.9.2020 
(210) 2890-2000 
(220) 28.9.2000 
(442) 11.9.2001 
(450) 5.3.2002 

7 (511) 16, 29, 30, 35, 39, 42 
(511) 16 - Kartónové tepelnoizolačné obaly na potraviny. 

29 - Konzervované zeleninové výrobky. 
30 - Pekárske výrobky - pizza, pizzové výrobky, 
chuťové omáčky, cesto na pizzu. 
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov. 
39 - Expresná doprava potravinárskych výrobkov. 
42 - Reštauračné a gastronomické služby. 

(540) MISTER PIZZA 
(732) WESTEC, spol. s r. o., Dvojkrížna 3, 821 07 

Bratislava, SK; 
 

 
(111) 197990 
(151) 11.2.2002 
(156) 27.8.2011 
(180) 27.8.2021 
(210) 2567-2001 
(220) 27.8.2001 
(442) 6.11.2001 
(450) 9.5.2002 

7 (511) 11, 37 
(511) 11 - Klimatizačné zariadenia, vykurovacie telesá, 

vykurovacie články, medziohrievače vzduchu, prí-
stroje na chladenie vzduchu, vzduchové sušiče, ven-
tilátory, vetracie zariadenia, ohrievače vzduchu, 
zariadenia na filtrovanie vzduchu, zariadenia na 
osvieženie vzduchu, vzduchové sušiarne, stroje  
a prístroje na čistenie vzduchu. 
37 - Prenájom stavebných strojov a zariadení. 
 
 

(540)  

  
 

(732) TVG Klima Slovakia, s. r. o., Za stanicou 1, 831 04 
Bratislava, SK; 

(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 
 

 
(111) 197991 
(151) 11.2.2002 
(156) 27.8.2011 
(180) 27.8.2021 
(210) 2569-2001 
(220) 27.8.2001 
(442) 6.11.2001 
(450) 9.5.2002 

7 (511) 11, 37 
(511) 11 - Klimatizačné zariadenia, vykurovacie telesá, 

vykurovacie články, medziohrievače vzduchu, prí-
stroje na chladenie vzduchu, vzduchové sušiče, 
ventilátory, vetracie zariadenia, ohrievače vzduchu, 
zariadenia na filtrovanie vzduchu, zariadenia na 
osvieženie vzduchu, vzduchové sušiarne, stroje  
a prístroje na čistenie vzduchu. 
37 - Prenájom stavebných strojov a zariadení. 

(540) DRYSTAR 
(732) TVG Klima Slovakia, s. r. o., Za stanicou 1, 831 04 

Bratislava, SK; 
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 197992 
(151) 11.2.2002 
(156) 27.8.2011 
(180) 27.8.2021 
(210) 2570-2001 
(220) 27.8.2001 
(442) 6.11.2001 
(450) 9.5.2002 

7 (511) 11, 37 
(511) 11 - Klimatizačné zariadenia, vykurovacie telesá, 

vykurovacie články, medziohrievače vzduchu, prí-
stroje na chladenie vzduchu, vzduchové sušiče, 
ventilátory, vetracie zariadenia, ohrievače vzduchu, 
zariadenia na filtrovanie vzduchu, zariadenia na 
osvieženie vzduchu, vzduchové sušiarne, stroje  
a prístroje na čistenie vzduchu. 
37 - Prenájom stavebných strojov a zariadení. 

(540)  

  
 
(732) TVG Klima Slovakia, s. r. o., Za stanicou 1, 831 04 

Bratislava, SK; 
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 198194 
(151) 11.2.2002 
(156) 14.11.2010 
(180) 14.11.2020 
(210) 3388-2000 
(220) 14.11.2000 
(442) 6.11.2001 
(450) 9.5.2002 
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7 (511) 7 
(511) 7 - Kovové telá fréz a súčasti rezných nástrojov 

na frézovanie, vŕtanie, vyvrtávanie a sústruženie 
z kovov a kompozitných materiálov. 

(540) INGERSOLL CUTTING 
 TOOLS 
(732) Ingersoll Cutting Tool Company, 845 S. Lyford 

Road, Rockford, Illinois 61008-2749, US; 
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Brati-

slava, SK; 
 

 
(111) 198195 
(151) 11.2.2002 
(156) 14.11.2010 
(180) 14.11.2020 
(210) 3390-2000 
(220) 14.11.2000 
(442) 6.11.2001 
(450) 9.5.2002 

7 (511) 30 
(511) 30 - Bezkvasové pečivo. 
(540)  

  
 

(591) žltá, čierna, biela, modrá, červená 
(732) Mgr. Martina Cibirová MACES, Robotnícka 51, 

953 01 Zlaté Moravce, SK; 
 

 
(111) 198323 
(151) 12.2.2002 
(156) 22.11.2010 
(180) 22.11.2020 
(210) 3494-2000 
(220) 22.11.2000 
(442) 6.11.2001 
(450) 9.5.2002 

7 (511) 36 
(511) 36 - Správa nehnuteľností. 

(540) MERIUS 
(732) MERIUS, a. s., Štefánikova 6/A, 811 05 Brati-

slava, SK; 
 

 
(111) 198389 
(151) 14.2.2002 
(156) 11.12.2010 
(180) 11.12.2020 
(210) 3707-2000 
(220) 11.12.2000 
(442) 6.11.2001 
(450) 9.5.2002 

7 (511) 1, 2, 6, 36, 37, 39 
(511) 1 - Chemické výrobky okrem zvlášť nebezpečných, 

tmely, oxid zinočnatý v práškovom stave, po-
mocné a ochranné nátery. 
2 - Náterové hmoty, farby, laky, moridlá, anorga-
nické pigmenty, práškové kovy na maliarske úče-
ly, pomocné a ochranné nátery, tmely, spojivá, 
lepidlá, nemrznúce zmesi. 

6 - Zliatiny železných a neželezných obyčajných 
kovov. 
36 - Faktoring a forfajting, prenájom a sprostred-
kovanie prenájmu nehnuteľností a nebytových 
priestorov. 
37 - Bytové, občianske, priemyselné a inžinierske 
stavby vrátane vybavenosti sídliskových celkov. 
39 - Prenájom motorových vozidiel. 

(540) SLOVZINK 
(732) SlovZink, akciová spoločnosť, Továrenská 545, 

018 64 Košeca, SK; 
 

 
(111) 198391 
(151) 14.2.2002 
(156) 11.12.2010 
(180) 11.12.2020 
(210) 3709-2000 
(220) 11.12.2000 
(442) 6.11.2001 
(450) 9.5.2002 

7 (511) 1, 2, 6, 36, 37, 39 
(511) 1 - Chemické výrobky okrem zvlášť nebezpečných, 

tmely, oxid zinočnatý v práškovom stave, po-
mocné a ochranné nátery. 
2 - Náterové hmoty, farby, laky, moridlá, anor-
ganické pigmenty, práškové kovy na maliarske 
účely, pomocné a ochranné nátery, tmely, spoji-
vá, lepidlá, nemrznúce zmesi. 
6 - Zliatiny železných a neželezných obyčajných 
kovov. 
36 - Faktoring a forfajting, prenájom a sprostred-
kovanie prenájmu nehnuteľností a nebytových 
priestorov. 
37 - Bytové, občianske, priemyselné a inžinierske 
stavby vrátane vybavenosti sídliskových celkov. 
39 - Prenájom motorových vozidiel. 

(540)  

  
 

(732) SlovZink, akciová spoločnosť, Továrenská 545, 
018 64 Košeca, SK; 

 
 
(111) 198416 
(151) 7.3.2002 
(156) 27.8.2011 
(180) 27.8.2021 
(210) 2568-2001 
(220) 27.8.2001 
(442) 3.12.2001 
(450) 4.6.2002 

7 (511) 11, 37 
(511) 11 - Klimatizačné zariadenia, vykurovacie telesá, 

vykurovacie články, medziohrievače vzduchu, 
prístroje na chladenie vzduchu, vzduchové sušiče, 
ventilátory, vetracie zariadenia, ohrievače vzduchu, 
zariadenia na filtrovanie vzduchu, zariadenia na 
osvieženie vzduchu, vzduchové sušiarne, stroje  
a prístroje na čistenie vzduchu. 
37 - Prenájom stavebných strojov a zariadení. 
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(540) TVG 
(732) TVG Klima Slovakia, s. r. o., Za stanicou 1, 831 04 

Bratislava, SK; 
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 199003 
(151) 9.5.2002 
(156) 1.6.2011 
(180) 1.6.2021 
(210) 1720-2001 
(220) 1.6.2001 
(442) 5.2.2002 
(450) 6.8.2002 

7 (511) 9, 35, 42 
(511) 9 - Platobné karty; počítačové zariadenia a počí-

tačový softvér vrátane počítačového softvéru na 
prístup k sieti na prenos dát vrátane elektronických 
komunikačných sietí, počítačových sietí a inter-
netu na účely služieb v bankovníctve a finančníctve. 
35 - Odborné poradenstvo a konzultačná činnosť 
v oblasti podnikania, poradenské služby v oblasti 
podnikania a riadenia (manažmentu) podnikov, 
poradenstvo v oblasti akvizícií, spájania a pre-
daja podnikov; ekonomické analýzy a predpove-
de; analýzy nákladov; zaraďovanie, vyhľadáva-
nie a poskytovanie informácií v bankových data-
bázach pre zákazníkov; vedenie kartoték a cen-
trálnych kartoték; poskytovanie výpisov z účtov; 
služby v oblasti správy dát a databáz vrátane elek-
tronických databáz, poskytovanie a sprostredko-
vanie uvedených služieb prostredníctvom komu-
nikačných médií, telekomunikačných prostried-
kov, elektronických médií, elektronickej pošty, 
počítačových sietí, terminálov a internetu. 
42 - Tvorba, výskum, vývoj a inštalácia počíta-
čového softvéru vrátane počítačového softvéru 
na prístup k sieti na prenos dát vrátane elektro-
nických komunikačných sietí, počítačových sietí, 
terminálov a internetu; tvorba, výskum, vývoj  
a inštalácia počítačového softvéru na vykonáva-
nie služieb v bankovníctve a finančníctve; posky-
tovanie a sprostredkovanie všetkých uvedených 
služieb prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronických médií, telekomunikačných prostried-
kov, elektronickej pošty, počítačových sietí, ter-
minálov a internetu. 

(540)  

  
 

(732) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 
Bratislava, SK; 

 
 
(111) 199095 
(151) 13.5.2002 
(156) 14.2.2011 
(180) 14.2.2021 
(210) 445-2001 
(220) 14.2.2001 
(442) 5.2.2002 
(450) 6.8.2002 

7 (511) 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34 
 
 

(511) 8 - Ručné nástroje a ručné náradia patriace do 
triedy 8; záhradné náradie a nástroje patriace do 
triedy 8; nožiarsky tovar a príbory; nožnice, ná-
radia na manikúru a pedikúru; razidlá, sekačky, 
rezačky ako nástroje, britvy, žiletky, holiace če-
pele, holiace strojčeky; depilačné prístroje, škrab-
ky na ľad, orezávače ako ručné nástroje. 
9 - Meracie prístroje a nástroje, najmä všetky 
druhy metrov; vodováhy; ďalekohľady patriace 
do triedy 9; fotoaparáty; prístroje a nástroje na 
váženie; prístroje na nahrávanie; prenos a repro-
dukciu zvuku. 
11 - Baterky ako svietidlá, svietidlá patriace do trie-
dy 11. 
14 - Hodinky, budíky a iné merače času, puzdrá, 
náramky, retiazky na hodinky; plastové kľúčenky. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
tlačoviny; knihárske výrobky, fotografie, papier-
nický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier  
a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov 
patriace do triedy 16; maliarske štetce patriace do 
triedy 16; písacie stroje a kancelárske potreby 
okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby 
okrem prístrojov; obalové materiály z plastic-
kých hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach; hracie karty; tlačové znaky; tlačiarenské 
štočky; nožíky na otváranie listov; plastikové 
obaly, vrecúška a tašky ako obalové materiály; 
kalendáre, organizéry, diáre, vizitkáre, mapy, oba-
ly na spisy, kľúčenky patriace do triedy 16; ore-
závače ako kancelárske potreby. 
18 - Koža a koženky a výrobky z týchto materiá-
lov patriace do triedy 18; usne; surové kože; kuf-
re, tašky, puzdrá a obaly patriace do tejto triedy; 
peňaženky, obaly na doklady a materiály z kože 
alebo materiálov jej podobných, dáždniky, slneč-
níky a vychádzkové palice; biče, postroje a sed-
lárske výrobky; ľadvinky a plecniaky. 
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; výrobky 
z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, 
slonovinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, panciera 
korytnačky, jantáru, perlete, sépiolitu a náhradiek 
týchto materiálov a výrobky z plastov patriace do 
triedy 20; kovový a záhradný nábytok; lôžkovi-
ny, matrace, podušky; nábytkové a kúpeľňové 
zrkadlá. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby okrem 
nádob z drahých kovov alebo potiahnutých dra-
hými kovmi; hrebene a špongie; kefy, štetky a štet-
ce okrem maliarskych; stojany a držiaky na riad  
a iné kuchynské potreby; kuchynský riad, nádoby 
a iné kuchynské potreby patriace do triedy 21; 
materiály na výrobu kief; prostriedky a pomôcky 
na čistenie; oceľová vlna a drôtenky; surové sklo 
a sklo ako polotovar okrem skla pre stavebníc-
tvo; výrobky zo skla, porcelán a kameninové vý-
robky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
drobné ručné nástroje a prístroje na používanie  
v domácnosti a kuchyni, ako aj toaletné pomôcky, 
výrobky zo skla a porcelánu patriace do triedy 21. 
24 - Posteľná bielizeň, prikrývky stolov, obrúsky, 
zástery a iné textílie patriace do triedy 24. 
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy. 
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby 
patriace do triedy 28; ozdoby a stojany na via-
nočný stromček. 
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34 - Potreby pre fajčiarov; zápalky, popolníky s vý-
nimkou popolníkov z drahých kovov. 

(540) SPARKS 
(732) SPARKS, s. r. o., Gagarinova 7/a, 821 03 Brati-

slava, SK; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 199214 
(151) 14.5.2002 
(156) 5.2.2011 
(180) 5.2.2021 
(210) 275-2001 
(220) 5.2.2001 
(442) 5.2.2002 
(450) 6.8.2002 

7 (511) 18, 31, 41, 42 
(511) 18 - Chomúty, klapky na oči ako postroj, kovanie 

na postroje s výnimkou kovaní z drahých kovov, 
koža zvierat, imitácia kože, náhubky, uzdy a oboj-
ky pre zvieratá, popruhy, ohlávky, opraty, pokrýv-
ky pre zvieratá, postroje pre zvieratá, psie oboj-
ky, kožené remene, vodidlá. 
31 - Arašidy, mleté arašidy pre zvieratá, čerstvá 
zelenina, ovocie a zemiaky, ako aj prípravky z týchto 
produktov používané ako prísady do krmív, cit-
rusové ovocie, cukrová trstina, hydina na chov, 
potrava pre dobytok a zvieratá, čerstvá fazuľa, 
hrach, gaštany, hospodárske zvieratá, krmivo pre 
zvieratá, vtáctvo a ryby vrátane biskvitov a po-
chúťok pre zvieratá, vtáctvo a ryby, suché krmi-
vo, prísady do krmiva, nie na lekárske účely, jad-
rové krmivo pre zvieratá, kŕmne zmesi na výkrm 
zvierat, kukurica, kukuričné výlisky pre dobytok 
a zvieratá, kvasnice pre dobytok, ľanová múčka, 
lieskové oriešky, výlisky plodov a ovocia, osivá, 
obilie v nespracovanom stave, zvyškové produk-
ty obilnín na živočíšnu spotrebu, odpad po desti-
lácii na živočíšnu spotrebu, orechy, otruby, otru-
bová kŕmna zmes na živočíšnu spotrebu, ovos, 
produkty na podstielku zvierat, podstielka a hniez-
da pre zvieratá, posilňujúce prípravky pre zviera-
tá, potrava pre zvieratá chované v domácnosti, 
proteín na živočíšnu spotrebu, psie sucháre, ras-
tliny, rastlinné semená a iné kultivačné materiály, 
ryžová múka ako krmivo, jedlé kosti a tyčinky 
pre domáce zvieratá, soľ pre zvieratá, prípravky 
na výkrm zvierat, živé zvieratá, jedlé predmety 
na žuvanie pre zvieratá, nápoje pre zvieratá. 
41 - Drezúra zvierat, cirkusy, cvičenie, výcvik zvierat, 
predovšetkým cvičenie, výcvik psov, organizova-
nie školení, organizovanie kultúrnych, zábavných 
a kynologických súťaží, vystúpení a výstav, vy-
davateľská činnosť. 
42 - Česanie zvierat, chov zvierat, opatrovanie 
zvierat, hotely, prechodné ubytovanie pre domáce 
zvieratá, útulky pre domáce zvieratá, odborná po-
radenská činnosť v oblasti kynológie, prevádzko-
vanie odborných kynologických výstav, starostli-
vosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti, 
veterinárna pomoc, upratovanie zvierat. 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  

  
 

(591) zelená, čierna, biela 
(732) Butyka Miloš, SPONZIA, Puškinova 26, 900 28 

Ivanka pri Dunaji, SK; 
 

 
(111) 199460 
(151) 11.6.2002 
(156) 28.2.2011 
(180) 28.2.2021 
(210) 631-2001 
(220) 28.2.2001 
(442) 5.3.2002 
(450) 10.9.2002 

7 (511) 5 
(511) 5 - Hygienické a menštruačné vložky a tampóny. 
(540)  

  
 
(732) COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, 

Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK; 
 

 
(111) 199757 
(151) 14.8.2002 
(156) 7.3.2012 
(180) 7.3.2022 
(210) 667-2002 
(220) 7.3.2002 
(442) 9.5.2002 
(450) 6.11.2002 

8 (511) 20, 35 
(511) 20 - Drevený nábytok: nábytok do obývacích izieb, 

detských izieb, kuchýň, predsiení, spální, sekto-
rový nábytok, sedacie súpravy, postele, taburety. 
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom. 

(540)  

  
 

(591) sivá, čierna, červená, biela 
(732) TIP-TOP MARKET, s.r.o., Zákysučie 1491, 023 02 

Krásno nad Kysucou, SK; 
 

 
(111) 199890 
(151) 14.8.2002 
(156) 2.5.2011 
(180) 2.5.2021 
(210) 1352-2001 
(220) 2.5.2001 
(442) 9.5.2002 
(450) 6.11.2002 

7 (511) 3, 5, 29, 30, 32, 33, 35, 42 
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(511) 3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie 
bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmas-
ťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, 
éterické oleje, kozmetické prípravky, toaletné prí-
pravky, dezodoranty na osobnú potrebu; sanitár-
ne prípravky; šampóny, kúpeľové peny, vlasové 
vodičky; farby na vlasy, prípravky na čistenie 
zubov a ošetrenie ústnej dutiny, kozmetické prí-
pravky; modridlá na bielizeň; farby na vlasy. 
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
prípravky; dietetické látky prispôsobené na le-
kárske účely, potrava pre dojčatá; čaje s liečivý-
mi účinkami, vitamínové a minerálne prípravky, 
náplasti, obväzový materiál; dezinfekčné príprav-
ky; prípravky na ničenie hmyzu a iných škodcov; 
fungicídy, herbicídy, sanitárne prípravky na lie-
čebné účely a osobnú hygienu; dezodoranty s vý-
nimkou dezodorantov na osobnú potrebu. 
29 - Mlieko a mliečne výrobky vrátane mliečnych 
nápojov, mäso, ryby, hydina, mäkkýše, kôrovce, 
zverina, mäsové a hydinové výrobky a výťažky, 
výrobky z rýb, konzervované, sušené a tepelne 
spracované ovocie a zelenina, výrobky zo zeleni-
ny, rôsoly, džemy, marmelády, zaváraniny, vaj-
cia, jedlé oleje a tuky, zelenina naložená v octe, 
želatína na potravinárske účely, konzervované 
ryby, rybie výrobky a ostatné konzervované po-
traviny zaradené do triedy 29. 
30 - Káva, čaj, kakao, ryža, maniok, ságo, tapio-
ka, kávové náhradky, múka a obilné výrobky urče-
né na ľudskú výživu, cestoviny, nápoje z kávy, 
kakaa, čokolády, chlieb, sucháre, sušienky, jemné 
pečivo, keksy, koláče s plnkou, perníky, medov-
níky, torty, ovsené vločky, droždie do cesta, cuk-
rovinky, zmrzlina, suché zmesi na prípravu zmrz-
linových výrobkov, prísady do zmrzlín, všetko 
patriace do triedy 30, med, sirup z melasy, prá-
šok do pečiva, soľ, čierne korenie, ocot, chuťové 
omáčky, korenie, ľad, pudingy, mrazené mliečne 
a smotanové zmrzliny a krémy. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; 
sirupy a prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
35 - Sprostredkovanie kúpy a predaja uvedených 
tovarov, konzultačná a poradenská činnosť v ob-
chodnej činnosti. 
42 - Reštauračné a kaviarenské služby. 

(540)  

  
 

(732) AEH, spol. s r. o., Myslenická 77, 902 03 Pezi-
nok, SK; 

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

 
(111) 199903 
(151) 14.8.2002 
(156) 4.5.2011 
(180) 4.5.2021 
(210) 1385-2001 
(220) 4.5.2001 
(442) 9.5.2002 
(450) 6.11.2002 

7 (511) 6, 9, 19, 37, 40 
 
 

(511) 6 - Kovové stavebné materiály, kovové čapy, ko-
vové potreby a výrobky zámočnícke a klampiar-
ske, kovové brány, kovové výplne dverí a brán, 
kovové konštrukcie, kovové okenice, okenné rá-
my, okná, pánty, závesy, kovové držadlá, ruko-
väti, kľučky, klopadlá na dvere, kľúče, krúžky  
a prívesky z obyčajných kovov na kľúče, visiace 
zámky, kotevné dosky, stavebné kovania, kova-
nia na dvere a brány, kovania na okná, kovové 
kovania na kľučky, kovové zámky s výnimkou 
elektrických, dverové zástrčky, kovové závory, 
mechanické zabezpečovacie zariadenia proti krá-
deži, kladky na posuvné dvere a okná, kovové 
žalúzie, kovové nosníky, kovové tabule, plechy, 
západky, kovové zarážky dverí, neelektrické otvá-
rače a zatvárače dverí a brán, kovové značky s vý-
nimkou svetelných a mechanických, drobný že-
leziarsky tovar, kovové časti, súčasti a príslušen-
stvo uvedených tovarov patriace do tr. 6. 
9 - Elektrické zatvárače a otvárače dverí a brán, 
čítacie zariadenia, elektrické dverové zvončeky, 
elektrické signalizačné zvončeky, fotoelektrické 
bunky, identifikačné magnetické karty, elektrické 
rozvodné skrine, elektrické batérie, diaľkové ovlá-
dače, elektrické hlásiče, zabezpečovacie zariade-
nia proti odcudzeniu a ich časti a súčasti, poplaš-
né zariadenia, riadiace ústredne, zdvíhacie zaria-
denia patriace do tr. 9, elektrické zámky, elektric-
ké drôty, káble, spojky, svorky, spínače, snímače, 
pohybové snímače, snímače rozbitia skla, sníma-
če tlaku, vysielače, elektrické a elektronické prí-
stroje a zariadenia na prenos dát, prístroje na 
prenos a reprodukciu obrazu, zvuku, kamery. 
19 - Brány s výnimkou kovových, debnenie s vý-
nimkou kovových, dosky, drevené dyhy a oblo-
ženie, spracované drevo, stavebné drevo, drevo ako 
polotovar, dvere s výnimkou kovových, dverové 
a bránové rámy, prahy, zárubne s výnimkou ko-
vových, dvere, brány, prahy a zárubne z dreva, 
hranoly, okenice okrem kovových a textilných, 
konštrukcie s výnimkou kovových, drevené vý-
robky a polotovary pre stavebníctvo, obkladový 
materiál, nekovové okná a okenné rámy, predo-
všetkým okná a okenné rámy z dreva, lišty, mriež-
ky s výnimkou kovových, parapetné dosky s vý-
nimkou kovových, parkety, drevotrieskové dos-
ky, drevovláknité dosky, nekovové palisády, bal-
kónové oplôtky, stavebné sklo, okenné sklo s vý-
nimkou okenného skla na okná automobilov, sta-
vebný materiál s výnimkou kovového, nekovové 
stĺpy, nekovové schodiská, nekovové schodové 
stupne, vitráže, vitrážové okná, vonkajšie plášte 
budov s výnimkou kovových, výplne dverí a brán 
nie kovové, žalúzie s výnimkou kovových, obkla-
dový nekovový materiál na budovy, žiaruvzdorné 
drevo. 
37 - Montáž, inštalácia, údržba a opravy brán, 
dverí a okien, stavebné práce, stavebné informá-
cie, murovanie, maľovanie a natieranie, inštalá-
cia a opravy zabezpečovacích, poplašných a pro-
tipožiarnych zariadení a systémov, inštalácia a opra-
vy elektrických spotrebičov a zariadení, meracích 
a regulačných zariadení a prístrojov. 
40 - Stínanie a spracovanie dreva, elektrolytické 
pokovovanie, ohňovzdorná úprava látok, vodo-
vzdorná úprava látok, kovoobrábanie, drevoobrába-
nie, stolárstvo, hobľovanie, pílenie, sušenie a impreg-
nácia dreva, montáž materiálu na objednávku, spra-
covanie odpadu. 
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(540)  

  
 

(732) DÓZATEAM, s. r. o., Štefánikova 13, 900 28 
Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 
(111) 200028 
(151) 15.8.2002 
(156) 11.4.2011 
(180) 11.4.2021 
(210) 1145-2001 
(220) 11.4.2001 
(442) 9.5.2002 
(450) 6.11.2002 

7 (511) 9, 16, 38 
(511) 9 - Videohry; videokazety; zvukové nahrávky na 

diskoch, zvukové nahrávky na magnetických no-
sičoch, zvukové nahrávky na páskach, zariadenia 
na prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zaria-
denia, videokazety, magnetické nosiče údajov, 
optické nosiče údajov. 
16 - Plagáty, noviny, knihy, publikácie, periodiká, 
tlačoviny, magazíny. 
38 - Televízne vysielanie, vysielanie káblovej te-
levízie. 

(540) ON A ONA U VÁS DOMA 
(732) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bra-

tislava, SK; 
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 200029 
(151) 15.8.2002 
(156) 11.4.2011 
(180) 11.4.2021 
(210) 1146-2001 
(220) 11.4.2001 
(442) 9.5.2002 
(450) 6.11.2002 

7 (511) 9, 16, 38 
(511) 9 - Videohry; videokazety; zvukové nahrávky na 

diskoch, zvukové nahrávky na magnetických no-
sičoch, zvukové nahrávky na páskach, zariadenia 
na prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zaria-
denia, videokazety, magnetické nosiče údajov, 
optické nosiče údajov. 
16 - Plagáty, noviny, knihy, publikácie, periodi-
ká, tlačoviny, magazíny. 
38 - Televízne vysielanie, vysielanie káblovej te-
levízie. 

(540) ŽENY O ŽENÁCH 
(732) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bra-

tislava, SK; 
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 200030 
(151) 15.8.2002 
(156) 11.4.2011 
(180) 11.4.2021 
(210) 1148-2001 
(220) 11.4.2001 
(442) 9.5.2002 
(450) 6.11.2002 

7 (511) 9, 16, 38 
(511) 9 - Videohry; videokazety; zvukové nahrávky na 

diskoch, zvukové nahrávky na magnetických no-
sičoch, zvukové nahrávky na páskach, zariadenia na 
prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariade-
nia, videokazety, magnetické nosiče údajov, optic-
ké nosiče údajov. 
16 - Plagáty, noviny, knihy, publikácie, periodiká, 
tlačoviny, magazíny. 
38 - Televízne vysielanie, vysielanie káblovej televízie. 

(540) PORUCHA 
(732) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bra-

tislava, SK; 
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 

 

 

(111) 200032 
(151) 15.8.2002 
(156) 11.4.2011 
(180) 11.4.2021 
(210) 1150-2001 
(220) 11.4.2001 
(442) 9.5.2002 
(450) 6.11.2002 

7 (511) 9, 16, 38 
(511) 9 - Videohry; videokazety; zvukové nahrávky na 

diskoch, zvukové nahrávky na magnetických no-
sičoch, zvukové nahrávky na páskach, zariadenia 
na prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariade-
nia, videokazety, magnetické nosiče údajov, optic-
ké nosiče údajov. 
16 - Plagáty, noviny, knihy, publikácie, periodiká, 
tlačoviny, magazíny. 
38 - Televízne vysielanie, vysielanie káblovej televízie. 

(540) VARÍM, VARÍŠ, VARÍME 
(732) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bra-

tislava, SK; 
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 200137 
(151) 6.9.2002 
(156) 9.3.2011 
(180) 9.3.2021 
(210) 775-2001 
(220) 9.3.2001 
(442) 4.6.2002 
(450) 3.12.2002 

7 (511) 18, 25 
(511) 18 - Usne, koženky, cestovné kufre a tašky, dip-

lomatické kufríky, kabely, obaly na odevy, peňa-
ženky, vaky, plecniaky a batohy, remene, tašky, puz-
drá na navštívenky, kľúčenky, aktovky, kufríky. 
25 - Obuv, odevy. 

(540)  

  
 

(732) Ing. Jaroslav Šutarík, IMBIZ, Mlynská 39, 052 01 
Spišská Nová Ves, SK; 
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(111) 200263 
(151) 6.9.2002 
(156) 25.6.2011 
(180) 25.6.2021 
(210) 1931-2001 
(220) 25.6.2001 
(442) 4.6.2002 
(450) 3.12.2002 

7 (511) 29 
(511) 29 - Mlieko; mliečne výrobky. 
(540)  

  
 

(732) AGRO TAMI, a. s., Cabajská 10, 950 22 Nitra, SK; 
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK; 

 
 
(111) 200300 
(151) 9.9.2002 
(156) 2.4.2011 
(180) 2.4.2021 
(210) 1043-2001 
(220) 2.4.2001 
(442) 4.6.2002 
(450) 3.12.2002 

7 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Publikácie, tlačivá, noviny, časopisy. 

35 - Oceňovanie a odhady v oblasti podnikania, 
informácie - obchodné alebo podnikateľské. 
41 - Organizovanie súťaží (vedomostných alebo zá-
bavných). 

(540)  

  
 

(591) biela, modrá 
(732) Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného 

podnikania, Miletičova 23, 821 09 Bratislava, SK; 
 

 
(111) 200367 
(151) 9.9.2002 
(156) 7.6.2011 
(180) 7.6.2021 
(210) 1761-2001 
(220) 7.6.2001 
(442) 4.6.2002 
(450) 3.12.2002 

7 (511) 35, 38, 42 
(511) 35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz, 

zoraďovanie údajov v počítačových databázach, 
vedenie kartoték v počítači. 
38 - Elektronická pošta, počítačová komunikácia, 
počítačové terminály (komunikácia povelov), 
prenosy správ alebo obrázkov pomocou počítačov, 
prenos správ a obrazových informácií pomocou 
počítača, posielanie správ, internetové služby; ko-
munikácia pomocou internetu. 
 
 

42 - Počítačové programovanie, prenájom prístu-
pového času k počítačovým databázam, obnovo-
vanie počítačových databáz. 

(540) post 
(732) Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, 

SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 200368 
(151) 9.9.2002 
(156) 7.6.2011 
(180) 7.6.2021 
(210) 1762-2001 
(220) 7.6.2001 
(442) 4.6.2002 
(450) 3.12.2002 

7 (511) 35, 38, 42 
(511) 35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz, 

zoraďovanie údajov v počítačových databázach, 
vedenie kartoték v počítači. 
38 - Elektronická pošta, počítačová komunikácia, 
počítačové terminály (komunikácia povelov), pre-
nosy správ alebo obrázkov pomocou počítačov, 
prenos správ a obrazových informácií pomocou 
počítača, posielanie správ, internetové služby; 
komunikácia pomocou internetu. 
42 - Počítačové programovanie, prenájom prístu-
pového času k počítačovým databázam, obnovo-
vanie počítačových databáz. 

(540) post.sk 
(732) Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, 

SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 200380 
(151) 9.9.2002 
(156) 20.6.2011 
(180) 20.6.2021 
(210) 1906-2001 
(220) 20.6.2001 
(442) 4.6.2002 
(450) 3.12.2002 

7 (511) 35, 37, 39, 40, 42 
(511) 35 - Služby reklamnej agentúry, reklama, prenájom 

reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch 
a priestorov, predovšetkým prenájom reklamných 
plôch na motorových vozidlách, na kontajneroch, 
nádobách, nádobách na odpadky, vydávanie, uve-
rejňovanie a rozširovanie reklamných oznamov, 
textov a materiálov, vzťahy s verejnosťou, orga-
nizovanie výstav na komerčné alebo reklamné 
účely, prenájom kancelárskych strojov a zariade-
ní, analýzy nákladov, podpora predaja pre tretie 
osoby, obchodné alebo podnikateľské informácie 
a poradenstvo, oceňovanie obchodných podnikov, 
oceňovanie a odhady v oblasti podnikania, pomoc 
pri riadení komerčných a priemyselných podni-
kov, poradenstvo a pomoc pri riadení obchodnej 
činnosti. 
37 - Opravy, údržba, mazanie, čistenie motorových 
vozidiel, autoservisy, čistenie interiérov a exte-
riérov budov, komínov, okien, čistenie automobi-
lov, čistenie ciest, chemické čistenie, prenájom 
čistiacich strojov, prenájom vozidiel na zametanie,  
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sprostredkovanie deratizácie, dezinfekcie a dez-
insekcie, umývanie dopravných prostriedkov, do-
zor nad stavbami, montáž, údržba a opravy za-
riadení, strojov, prístrojov, motorov, karosérií, 
ničenie škodcov s výnimkou na poľnohospodár-
ske účely, informácie o oprave, prenájom staveb-
ných strojov a zariadení, výstavba a opravy skla-
dov, montáž a opravy zavlažovacích zariadení. 
39 - Doprava a dovoz, automobilová preprava, 
nákladná doprava, skladovanie, preprava a skla-
dovanie odpadu, balenie tovaru a odpadu, prená-
jom automobilov, prenájom skladísk, prenájom 
skladovacích a prepravných kontajnerov a nádob, 
informácie o doprave, preprave a o uskladnení, 
rezervácia dopravy, sprostredkovanie prepravy  
a dopravy, poskytovanie pomoci pri doprave, 
sprostredkovanie prenájmu vozidiel a iných do-
pravných prostriedkov. 
40 - Spracovanie odpadu, recyklácia odpadu, odstra-
ňovanie pachov z ovzdušia, čistenie a osviežova-
nie vzduchu, spracovanie papiera, informácie o spra-
covaní a úprave materiálov a odpadov, mletie 
odpadov, pílenie, stínanie a spracovanie dreva. 
42 - Aranžovanie kvetov, čistenie a vypratávanie 
verejných plôch, bytových a nebytových priesto-
rov a podkroví, inžinierska činnosť, grafický di-
zajn, chemické analýzy odpadu, zber odpadu, ni-
čenie, likvidácia odpadu, spaľovanie odpadu, trie-
denie odpadu a recyklovanie surovín, ničenie bu-
riny, ničenie škodlivých rastlín a mikroorganizmov 
okrem deratizácie a dezinfekcie, ničenie škodcov 
pre poľnohospodárstvo, odborné poradenstvo  
s výnimkou obchodného, predovšetkým odborné 
poradenstvo v oblasti dopravy, recyklácie, spa-
ľovania, zneškodňovania odpadov, projektová 
činnosť, štúdie technických projektov, predo-
všetkým v oblasti nakladania s odpadmi, navrho-
vanie, vývoj kontajnerov, nádob na odpadky, 
údržba trávnikov, výroba vencov, výzdoba inte-
riérov, záhradkárske služby, služby v oblasti zá-
hradnej architektúry, rastlinné škôlky, poradenské 
služby v oblasti ochrany životného prostredia nie 
ako riadenie obchodu, prenájom počítačov, prená-
jom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení. 

(540)  

  
 

(591) melónová žltá, tmavohnedá 
(732) Odvoz a likvidácia odpadu a. s., v skratke OLO 

a. s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, SK; 
 

 
(111) 200381 
(151) 9.9.2002 
(156) 20.6.2011 
(180) 20.6.2021 
(210) 1907-2001 
(220) 20.6.2001 
(442) 4.6.2002 
(450) 3.12.2002 

7 (511) 35, 37, 39, 40, 42 
(511) 35 - Služby reklamnej agentúry, reklama, prenájom 

reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch 
a priestorov, predovšetkým prenájom reklamných  
 

 plôch na motorových vozidlách, na kontajneroch, 
nádobách, nádobách na odpadky, vydávanie, uve-
rejňovanie a rozširovanie reklamných oznamov, 
textov a materiálov, vzťahy s verejnosťou, orga-
nizovanie výstav na komerčné alebo reklamné 
účely, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, 
analýzy nákladov, podpora predaja pre tretie oso-
by, obchodné alebo podnikateľské informácie  
a poradenstvo, oceňovanie obchodných podni-
kov, oceňovanie a odhady v oblasti podnika- 
nia, pomoc pri riadení komerčných a priemysel-
ných podnikov, poradenstvo a pomoc pri riadení 
obchodnej činnosti. 
37 - Opravy, údržba, mazanie, čistenie motorových 
vozidiel, autoservisy, čistenie interiérov a exte-
riérov budov, komínov, okien, čistenie automobi-
lov, čistenie ciest, chemické čistenie, prenájom 
čistiacich strojov, prenájom vozidiel na zametanie, 
sprostredkovanie deratizácie, dezinfekcie a dez-
insekcie, umývanie dopravných prostriedkov, 
dozor nad stavbami, montáž, údržba a opravy za-
riadení, strojov, prístrojov, motorov, karosérií, ni-
čenie škodcov s výnimkou na poľnohospodárske 
účely, informácie o oprave, prenájom stavebných 
strojov a zariadení, výstavba a opravy skladov, 
montáž a opravy zavlažovacích zariadení. 
39 - Doprava a dovoz, automobilová preprava, 
nákladná doprava, skladovanie, preprava a skla-
dovanie odpadu, balenie tovaru a odpadu, prená-
jom automobilov, prenájom skladísk, prenájom 
skladovacích a prepravných kontajnerov a nádob, 
informácie o doprave, preprave a o uskladnení, 
rezervácia dopravy, sprostredkovanie prepravy  
a dopravy, poskytovanie pomoci pri doprave, 
sprostredkovanie prenájmu vozidiel a iných do-
pravných prostriedkov. 
40 - Spracovanie odpadu, recyklácia odpadu, odstra-
ňovanie pachov z ovzdušia, čistenie a osviežova-
nie vzduchu, spracovanie papiera, informácie  
o spracovaní a úprave materiálov a odpadov, mle-
tie odpadov, pílenie, stínanie a spracovanie dreva. 
42 - Aranžovanie kvetov, čistenie a vypratávanie 
verejných plôch, bytových a nebytových priesto-
rov a podkroví, inžinierska činnosť, grafický di-
zajn, chemické analýzy odpadu, zber odpadu, ni-
čenie, likvidácia odpadu, spaľovanie odpadu, trie-
denie odpadu a recyklovanie surovín, ničenie bu-
riny, ničenie škodlivých rastlín a mikroorganizmov 
okrem deratizácie a dezinfekcie, ničenie škodcov 
pre poľnohospodárstvo, odborné poradenstvo  
s výnimkou obchodného, predovšetkým odborné 
poradenstvo v oblasti dopravy, recyklácie, spaľo-
vania, zneškodňovania odpadov, projektová čin-
nosť, štúdie technických projektov, predovšet-
kým v oblasti nakladania s odpadmi, navrhova-
nie, vývoj kontajnerov, nádob na odpadky, údrž-
ba trávnikov, výroba vencov, výzdoba interiérov, 
záhradkárske služby, služby v oblasti záhradnej 
architektúry, rastlinné škôlky, poradenské služby 
v oblasti ochrany životného prostredia nie ako 
riadenie obchodu, prenájom počítačov, prenájom 
poľnohospodárskych nástrojov a zariadení. 

(540) OLO 
(732) Odvoz a likvidácia odpadu a. s., v skratke OLO 

a. s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, SK; 
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(111) 200419 
(151) 7.10.2002 
(156) 16.5.2011 
(180) 16.5.2021 
(210) 1493-2001 
(220) 16.5.2001 
(442) 2.7.2002 
(450) 9.1.2003 

7 (511) 16, 35, 38 
(511) 16 - Obalové materiály z papiera a plastických 

hmôt patriace do tejto triedy. 
35 - Reklamná činnosť pre rádiotelefónne spojové 
služby. 
38 - Rádiotelefónne spojové služby; telekomuni-
kačné služby prostredníctvom mobilných telefónov. 

(540)  

  
 

(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 
Bratislava, SK; 

 
 
(111) 200420 
(151) 7.10.2002 
(156) 16.5.2011 
(180) 16.5.2021 
(210) 1494-2001 
(220) 16.5.2001 
(442) 2.7.2002 
(450) 9.1.2003 

7 (511) 16, 35, 38 
(511) 16 - Obalové materiály z papiera a plastických 

hmôt patriace do tejto triedy. 
35 - Reklamná činnosť pre rádiotelefónne spojové 
služby. 
38 - Rádiotelefónne spojové služby; telekomuni-
kačné služby prostredníctvom mobilných telefónov. 

(540)  

  
 
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 

Bratislava, SK; 
 

 
(111) 200465 
(151) 7.10.2002 
(156) 2.3.2011 
(180) 2.3.2021 
(210) 698-2001 
(220) 2.3.2001 
(442) 2.7.2002 
(450) 9.1.2003 

7 (511) 2 
(511) 2 - Farby, riedidlá, laky, moridlá, farbivá, ochran-

né prostriedky proti hrdzi a poškodeniu dreva. 

(540) TERMO-COLOR 
(732) Rafaj Jozef, Ing., 018 64 Košeca, SK; 

 
 
 
 
 
 

(111) 200519 
(151) 7.10.2002 
(156) 14.5.2011 
(180) 14.5.2021 
(210) 1453-2001 
(220) 14.5.2001 
(442) 2.7.2002 
(450) 9.1.2003 

7 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje, najmä vína, liehoviny  

a likéry. 
(540)  

  
(732) Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 

Norwalk, Connecticut 06851 - 1127, US; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 200544 
(151) 7.10.2002 
(156) 28.5.2011 
(180) 28.5.2021 
(210) 1599-2001 
(220) 28.5.2001 
(442) 2.7.2002 
(450) 9.1.2003 

7 (511) 10 
(511) 10 - Dýchacie prístroje; rozprašovače na lekárske 

účely; anestéziologické masky; lekárske prístroje 
a nástroje; resuscitačné prístroje; dýchacie prí-
stroje na umelé dýchanie; prístroje na umelé dý-
chanie; anestéziologické prístroje. 

(540)  

  
 

(732) M. O. C., s. r. o., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 
916 01 Stará Turá, SK; 

 
 
(111) 200641 
(151) 8.10.2002 
(156) 20.6.2011 
(180) 20.6.2021 
(210) 1915-2001 
(220) 20.6.2001 
(442) 2.7.2002 
(450) 9.1.2003 

7 (511) 3, 5, 25 
(511) 3 - Prípravky pracie a bieliace, čistiace, leštiace, 

odmasťovacie; prostriedky na čistenie sporákov; 
moridlá na bielizeň (modridlá); mydlo, výrobky 
kozmetické, najmä krémy, telové mlieka; výrobky 
voňavkárske, najmä parfumy, toaletné vody vrá-
tane éterických olejov; vodičky a farby na vlasy; 
zubné pasty, ústne vody a prášky na zuby; osob-
né a ústne dezodoranty; vlasové prípravky. 
5 - Výrobky dietetické pre deti a chorých; výrobky 
chemické na lekárske účely; náplasti na lekárske 
účely, obväzový materiál; dezinfekčné prostried-
ky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov;  
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antiparazitné látky; multivitamínové prípravky  
a nápoje na lekárske účely, potravinové doplnky 
upravené na lekárske účely, podporné dietetické 
prípravky alebo látky upravené na lekárske účely. 
25 - Textil, odevy, obuv, šľapky, plavky, spodná 
bielizeň. 

(540) PROENZI 
(732) WALMARK, a. s., Oldřichovice 44, 739 61 Tři-

nec, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 200667 
(151) 8.10.2002 
(156) 18.7.2011 
(180) 18.7.2021 
(210) 2171-2001 
(220) 18.7.2001 
(442) 2.7.2002 
(450) 9.1.2003 

7 (511) 9 
(511) 9 - Bezpečnostné vybavenie; horizontálne bezpeč-

nostné pásy na použitie vo výškach na zachytenie 
pádu. 

(540) ARIANA 
(732) CAPITAL SAFETY GROUP EMEA, Zone Indus-

trielle, 1 ere Avenue - 5600m, Le Broc Center, 06511 
Carros Cedex, FR; 

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
 

 
(111) 200690 
(151) 8.10.2002 
(156) 24.7.2011 
(180) 24.7.2021 
(210) 2231-2001 
(220) 24.7.2001 
(442) 2.7.2002 
(450) 9.1.2003 

7 (511) 29, 30 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-

ťažky; konzervované, sušené a tepelne spracova-
né ovocie a zelenina; želé, džemy, kompóty; vaj-
cia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, 
kávové náhradky; múka a prípravky z obilnín, chlieb, 
pečivo, cukrovinky, zmrzlina; med, melasový sirup; 
droždie, prášky do cesta; soľ, horčica; ocot, nále-
vy (na ochutenie); korenie; ľad na osvieženie. 

(540)  

  
 

(591) odtiene modrej, biela, okrová 
(732) BEL Sýry Česko a. s., Pražská 218, 675 26 Žele-

tava, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 

 
 
 
 
 

(111) 200724 
(151) 10.10.2002 
(156) 2.2.2011 
(180) 2.2.2021 
(210) 252-2001 
(220) 2.2.2001 
(442) 7.1.2002 
(450) 9.1.2003 

7 (511) 7, 11 
(511) 7 - Kuchynské upratovacie prístroje a zariadenia, 

najmä umývačky riadu, lisy, stroje na triedenie 
potravinového odpadu. 
11 - Elektrické a plynové vonkajšie kuchynské 
grily; digestory na elektrické a plynové sporáky; 
elektrické a plynové varné prístroje a zariadenia, 
najmä sporáky, rúry a vrchné varné dosky; chlad-
ničky. 

(540) VIKING 
(732) VIKING RANGE CORPORATION, 111 Front 

Street, Greenwood, Mississippi 38930, US; 
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Brati-

slava, SK; 
 

 
(111) 200775 
(151) 11.11.2002 
(156) 13.7.2011 
(180) 13.7.2021 
(210) 2144-2001 
(220) 13.7.2001 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.2.2003 

7 (511) 29, 30 
(511) 29 - Zemiakové lupienky, zemiakové tyčinky, extru-

dované zemiakové výrobky, oriešky spracované, 
arašidy spracované. 
30 - Sušienky, slané tyčinky, keksy, slané a ko-
renené pečivo, krekery, extrudované a granulo-
vané pečivo, cereálne výrobky, pukance, kuku-
ričné pukance, müsli. 

(540) Frity 
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, 

Aachener Strasse 1042, D-50858 Köln, DE; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 200777 
(151) 11.11.2002 
(156) 13.7.2011 
(180) 13.7.2021 
(210) 2146-2001 
(220) 13.7.2001 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.2.2003 

7 (511) 29, 30 
(511) 29 - Zemiakové lupienky, zemiakové tyčinky, ex-

trudované zemiakové výrobky, oriešky spracova-
né, arašidy spracované. 
30 - Sušienky, slané tyčinky, keksy, slané a ko-
renené pečivo, krekery, extrudované a granulo-
vané pečivo, cereálne výrobky, pukance, kuku-
ričné pukance, müsli. 

(540) X-Chips 
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, 

Aachener Strasse 1042, D-50858 Köln, DE; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 200812 
(151) 11.11.2002 
(156) 3.8.2011 
(180) 3.8.2021 
(210) 2330-2001 
(220) 3.8.2001 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.2.2003 

7 (511) 12 
(511) 12 - Vozidlá; dopravné prostriedky pozemné, vzduš-

né alebo vodné; motory do pozemných vozidiel; 
spojky a prevodové (transmisné) zariadenia do po-
zemných vozidiel. 

(540) RENAULT DCI 
(732) Renault s. a. s., 92100 Boulogne-Billancourt, FR; 
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Brati-

slava, SK; 
 

 
(111) 200827 
(151) 11.11.2002 
(156) 6.8.2011 
(180) 6.8.2021 
(210) 2353-2001 
(220) 6.8.2001 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.2.2003 

7 (511) 31 
(511) 31 - Potrava pre domáce zvieratá. 

(540) SPORTMIX 
(732) Midwestern Pet Foods, Inc., 9634 Hedden Road, 

Evansville, Indiana 47711, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 

 
(111) 200828 
(151) 11.11.2002 
(156) 6.8.2011 
(180) 6.8.2021 
(210) 2354-2001 
(220) 6.8.2001 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.2.2003 

7 (511) 31 
(511) 31 - Potrava pre psy, potrava pre šteňatá a potra-

va pre mačky. 

(540) PRO PAC 
(732) Midwestern Pet Foods, Inc., 9634 Hedden Road, 

Evansville, Indiana 47711, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 

 
(111) 200872 
(151) 11.11.2002 
(156) 22.8.2011 
(180) 22.8.2021 
(210) 2508-2001 
(220) 22.8.2001 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.2.2003 

7 (511) 30 
(511) 30 - Zmrzliny, zmrzlinové krémy, zmrzlinové vý-

robky, mrazené cukrovinky a cukrárske výrobky; 
suché zmesi na prípravu zmrzlinových výrobkov, 
prísady do zmrzlín. 

 

(540)  

  
 

(732) Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey, CH; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 201004 
(151) 11.11.2002 
(156) 11.6.2011 
(180) 11.6.2021 
(210) 1808-2001 
(220) 11.6.2001 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.2.2003 

7 (511) 30 
(511) 30 - Káva, čaj, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové 

náhradky; múka a výrobky z obilia (okrem krmiva); 
chlieb, biskvity, keksy, sušienky, koláče, múčni-
ky, torty, zákusky, pekárske a cukrárske výrobky, 
zmrzliny; med, melasové sirupy; kvasnice, prášky 
do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťo-
vé prísady; korenie a koreniny; ľad; kakao, vý-
robky z kakaa, najmä zahustené kakao do nápo-
jov, čokoládové krémy; polevy, najmä čokoládo-
vé polevy, čokoláda, čokoládové vajcia, pralinky, 
bonbóny, ozdoby na vianočný stromček vyro-
bené z čokolády, kolekcie, čokoládové výrobky 
plnené alkoholickými plnkami, cukrové výrobky, 
cukrovinky a cukrárske výrobky, jemné pečivo, 
maslové pečivo, trvanlivé pečivo; žuvačky, žu-
vačky bez cukru, cukrovinky bez obsahu cukru. 

(540)  

  
 

(732) FERRERO S. p. A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 
Alba, Cuneo, IT; 

(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
 

 
(111) 201026 
(151) 11.11.2002 
(156) 28.6.2011 
(180) 28.6.2021 
(210) 1984-2001 
(220) 28.6.2001 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.2.2003 

7 (511) 30 
(511) 30 - Žuvačky, káva, čaj, kakao, cukor, ryža, mani-

hot, ságo, kávové náhradky; múka a výrobky z obi-
lia, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, men-
tolky, zmrzliny; med, melasový sirup; kvasnice, 
prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako 
chuťové prísady; koreniny; ľad; kávové, kakaové 
a čokoládové nápoje; obilniny určené na ľudskú 
spotrebu. 
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(540) X-CITE 
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, 410 North Mi-

chigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, US; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 201035 
(151) 11.11.2002 
(156) 29.6.2011 
(180) 29.6.2021 
(210) 1999-2001 
(220) 29.6.2001 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.2.2003 

9 (511) 3, 5, 10 
(511) 3 - Prípravky a látky na starostlivosť o pleť nie 

na liečebné účely. 
5 - Lekárske a zdravotnícke prípravky a látky; 
lekárske prípravky na použitie pri liečbe ostomie 
a chirurgickej liečbe urologických ťažkostí; hy-
gienické vložky, hygienické pásky, hygienické 
obrúsky, zdravotná a hygienická spodná bielizeň, 
tampóny na lekárske a chirurgické použitie, le-
kárske a chirurgické obväzy a bandáže, lekárske 
lepidlá. 
10 - Chirurgické a lekárske zariadenia a nástroje; 
protézy, elastické obväzy, rúrky, vrecká, pásky, 
filtre, nádoby, katetre, hadice, uzávery, ventily, 
pokrývky, tesnenia, všetko na lekársku a chirur-
gickú liečbu; vrecká, schránky a zberné nádoby 
na výlučky ľudského tela; prístroje a zariadenia 
na rehabilitáciu a liečbu močového ústrojenstva  
a prevenciu proti inkontinencii. 

(540)  

  
 

(732) Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek, 
DK; 

(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK; 
 

 

(111) 201073 
(151) 11.11.2002 
(156) 10.7.2011 
(180) 10.7.2021 
(210) 2107-2001 
(220) 10.7.2001 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.2.2003 

7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky na použitie pre ľudí. 

(540) MARCAINE 
(732) AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, S-151 85 

Södertälje, SE; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 201074 
(151) 11.11.2002 
(156) 10.7.2011 
(180) 10.7.2021 
(210) 2108-2001 
(220) 10.7.2001 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.2.2003 
 
 

7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky na použitie pre ľudí. 

(540) XYLOCAINE 
(732) AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, S-151 85 

Södertälje, SE; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 

 

(111) 201089 
(151) 11.11.2002 
(156) 26.7.2011 
(180) 26.7.2021 
(210) 2257-2001 
(220) 26.7.2001 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.2.2003 

7 (511) 9, 37, 42 
(511) 9 - Meracie stanice, elektronika. 

37 - Údržba a oprava meradiel a meracích staníc. 
42 - Poradenská činnosť v strojárstve, konštruovanie. 

(540) AMEST 
(732) Staněk Jaroslav, Ing., Lesní 212, 252 02 Jíloviště, CZ; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 

 

(111) 201100 
(151) 11.11.2002 
(156) 8.8.2011 
(180) 8.8.2021 
(210) 2368-2001 
(220) 8.8.2001 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.2.2003 

7 (511) 1, 5 
(511) 1 - Chemické prípravky na použitie v poľnohos-

podárstve, záhradníctve a lesníctve, chemické prí-
pravky na ošetrenie semien, umelé hnojivá. 
5 - Prípravky na ničenie buriny a ničenie škodcov, 
insekticídy, herbicídy, fungicídy. 

(540) FACTOR 
(732) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee, 

D-51373 Leverkusen, DE; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 

 

(111) 201107 
(151) 11.11.2002 
(156) 14.8.2011 
(180) 14.8.2021 
(210) 2428-2001 
(220) 14.8.2001 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.2.2003 

7 (511) 25 
(511) 25 - Dámske, pánske a detské odevy, odevy z bavl-

nených textílií, najmä rifle. 
(540)  

  
 

(591) béžová, strieborná 
(732) H & N, s. r. o., Bauerova 11, 040 11 Košice, SK; 
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
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(111) 201336 
(151) 16.12.2002 
(156) 18.7.2011 
(180) 18.7.2021 
(210) 2180-2001 
(220) 18.7.2001 
(442) 10.9.2002 
(450) 4.3.2003 

7 (511) 8, 9, 11, 12, 22, 27 
(511) 8 - Ručné náradie a zdviháky na automobily. 

9 - Elektrické akumulátory, automobilové elek-
trické poistky, elektrické alebo mechanické me-
racie prístroje pre automobily, výstražné zariadenia. 
11 - Klimatizačné a ventilačné zariadenia, osvie-
žovače vzduchu, osvetľovacie prístroje, doplnko-
vé svetlá. 
12 - Ochranné kryty na kolesá, volanty, stierače, 
poťahy na sedadlá vozidiel textilné, kožené alebo 
z plastickej hmoty, zariadenia na plnenie pneu-
matík vzduchom, najmä mechanické a elektrické 
hustilky na pneumatiky vozidiel, klinové remene 
na motory automobilov, elektrické a mechanické 
zabezpečovacie zariadenia na automobily. 
22 - Autolaná. 
27 - Autokoberce. 

(540)  

  
 

(732) SystemPartnerAutoteile GmbH & Co. KG, Benz-
straße 1, 76185 Karlsruhe, DE; 

(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
 

 
(111) 201400 
(151) 16.12.2002 
(156) 9.10.2011 
(180) 9.10.2021 
(210) 2957-2001 
(220) 9.10.2001 
(442) 10.9.2002 
(450) 4.3.2003 

7 (511) 25 
(511) 25 - Dámske, pánske a detské odevy, odevy z ba-

vlnených textílií, najmä rifle. 

(540) TWISTER 
(732) H & N, s. r. o., Bauerova 11, 040 11 Košice, SK; 
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 

 
 
(111) 201462 
(151) 16.1.2003 
(156) 5.6.2011 
(180) 5.6.2021 
(210) 1740-2001 
(220) 5.6.2001 
(310) 76/178, 310 
(320) 8.12.2000 
(330) US 
(442) 8.10.2002 
(450) 1.4.2003 

7 (511) 12 
(511) 12 - Automatické ručné prevodovky, prevodové 

skrine, rýchlostné skrine (všetky uvedené tovary 
sú do pozemných vozidiel). 

 
 

(540) DUALTRONIC 
(732) BorgWarner Inc., 3850 Hamlin Road, Auburn Hills, 

Michigan 48326, US; 
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Brati-

slava, SK; 
 

 
(111) 201556 
(151) 16.1.2003 
(156) 26.10.2011 
(180) 26.10.2021 
(210) 3178-2001 
(220) 26.10.2001 
(442) 8.10.2002 
(450) 1.4.2003 

7 (511) 28, 41 
(511) 28 - Hry, spoločenské hry. 

41 - Zábava, najmä televízna show a zábavné hry. 
(540)  

  
 

(591) zelená, modrá, červená, žltá, belasá, biela, hnedá, 
oranžová, sivá, čierna 

(732) Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne, 
Hütteldorfer Strasse 229-231, A-1140 Wien, AT; 

(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Brati-
slava, SK; 

 
 
(111) 201625 
(151) 16.1.2003 
(156) 2.7.2011 
(180) 2.7.2021 
(210) 2033-2001 
(220) 2.7.2001 
(442) 8.10.2002 
(450) 1.4.2003 

7 (511) 9, 35, 36 
(511) 9 - Kreditné, debetné, platobné a úverové karty; 

magnetické zakódované karty a karty obsahujúce 
čip s integrovaným obvodom (elektronické karty). 
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja. 
36 - Finančné služby; financovanie kúpy na splát-
ky; financovanie a úvery kúpy a prenájmu; pre-
vádzkovanie splátkového systému; služby kredit-
ných, debetných, platobných a úverových kariet; 
služby elektronických kariet; lízing. 

(540) PÔŽIČKARTA 
(732) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námes-

tie 12, 060 01 Kežmarok, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 201631 
(151) 16.1.2003 
(156) 3.8.2011 
(180) 3.8.2021 
(210) 2327-2001 
(220) 3.8.2001 
(442) 8.10.2002 
(450) 1.4.2003 

7 (511) 25, 35 
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(511) 25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom. 

(540) BODY SECRET 
(732) Triumph International AG, Marsstrasse 40, D-80335 

Munich, DE; 
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 201665 
(151) 16.1.2003 
(156) 24.10.2011 
(180) 24.10.2021 
(210) 3097-2001 
(220) 24.10.2001 
(442) 8.10.2002 
(450) 1.4.2003 

7 (511) 5 
(511) 5 - Liek proti rakovine, glukóza na lekárske úče-

ly, lecitín na lekárske účely. 

(540) GENEXOL 
(732) Samyang Genex Corporation, #263, Yeonji-dong, 

Chongno-gu, Seoul, KR; 
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Brati-

slava, SK; 
 

 
(111) 201716 
(151) 16.1.2003 
(156) 15.11.2011 
(180) 15.11.2021 
(210) 3390-2001 
(220) 15.11.2001 
(442) 8.10.2002 
(450) 1.4.2003 

7 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Časopisy (periodiká). 

35 - Vydávanie reklamných textov a materiálov. 
41 - Vydávanie časopisov. 

(540)  

  
 

(591) čierna, modrá, žltá 
(732) DIMENZIE, s.r.o., Česká 491/11, 040 01 Košice, 

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

 
 
(111) 201808 
(151) 10.2.2003 
(156) 27.11.2010 
(180) 27.11.2020 
(210) 3554-2000 
(220) 27.11.2000 
(442) 6.11.2002 
(450) 2.5.2003 

7 (511) 42 
(511) 42 - Vykonávanie a zabezpečovanie geologického 

výskumu územia Slovenskej republiky. 
 
 
 
 

(540)  

  
 

(591) biela, modrá, čierna, červená 
(732) Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská 

dolina 1, 817 04 Bratislava, SK; 
 

 
(111) 201827 
(151) 10.2.2003 
(156) 11.4.2011 
(180) 11.4.2021 
(210) 1151-2001 
(220) 11.4.2001 
(442) 6.11.2002 
(450) 2.5.2003 

7 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Videohry; videokazety; zvukové nahrávky na 

diskoch, zvukové nahrávky na magnetických no-
sičoch, zvukové nahrávky na páskach, zariadenia 
na prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zaria-
denia, videokazety, magnetické nosiče údajov, 
optické nosiče údajov. 
16 - Plagáty, noviny, knihy, publikácie, periodi-
ká, tlačoviny. 
35 - Vydávanie reklamných materiálov. 
38 - Televízne vysielanie, vysielanie káblovej te-
levízie. 
41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných. 

(540) ÚSMEV AKO DAR 
(732) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bra-

tislava, SK; 
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 201828 
(151) 10.2.2003 
(156) 11.4.2011 
(180) 11.4.2021 
(210) 1152-2001 
(220) 11.4.2001 
(442) 6.11.2002 
(450) 2.5.2003 

7 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Videohry; videokazety; zvukové nahrávky na 

diskoch, zvukové nahrávky na magnetických no-
sičoch, zvukové nahrávky na páskach, zariadenia 
na prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zaria-
denia, videokazety, magnetické nosiče údajov, 
optické nosiče údajov. 
16 - Plagáty, noviny, knihy, publikácie, periodi-
ká, tlačoviny. 
35 - Vydávanie reklamných materiálov. 
38 - Televízne vysielanie, vysielanie káblovej te-
levízie. 
41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných. 

(540) AKO TO VIDÍM 
(732) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bra-

tislava, SK; 
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 201830 
(151) 10.2.2003 
(156) 9.5.2011 
(180) 9.5.2021 
(210) 1421-2001 
(220) 9.5.2001 
(442) 6.11.2002 
(450) 2.5.2003 

7 (511) 30 
(511) 30 - Ryža, cestoviny, obilniny a obilninové prí-

pravky; čaj, káva, kakao; varená čokoláda a čo-
koládové nápoje, kávové prísady, kávové výťaž-
ky, kávové náhradky, zmesi kávy a čakanky; ča-
kanky a čakankové zmesi, všetko ako kávové ná-
hradky; neliečivé cukrovinky; pekárske a cukrár-
ske výrobky, jemné pečivo a zákusky, sušienky, 
keksy a sucháre; vodové zmrzliny, smotanové 
zmrzliny, zmrzlinové výrobky, mrazený jogurt, 
mrazené cukrovinky; chladené a mrazené dezerty 
a zákusky; peny, šerbety; chlieb; jemné cestá; 
nápoje patriace do triedy 30; plnky zložené pre-
važne z produktov patriacich do triedy 30; sladké 
nátierky zložené prevažne z tovarov patriacich do 
triedy 30; slané nátierky zložené prevažne z tova-
rov patriacich do triedy 30; malé občerstvenia 
medzi hlavnými jedlami z produktov patriacich 
do triedy 30; hotové jedlá a ich zložky obsahujú-
ce prevažne produkty patriace do triedy 30; čo-
koláda; pizza, pizzové základy; omáčky, posýpky 
a polevy na pizzu patriace do triedy 30; omáčky 
na cestoviny a ryžu patriace do triedy 30; šaláto-
vé dresingy; majonéza; omáčky a chuťové omáč-
ky, všetko patriace do triedy 30. 

(540) FLAVIA 
(732) Mars Drinks UK Limited, 3D Dundee Road, Slough, 

Berkshire SL1 4LG, GB; 
(740) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 201837 
(151) 10.2.2003 
(156) 2.8.2011 
(180) 2.8.2021 
(210) 2314-2001 
(220) 2.8.2001 
(442) 6.11.2002 
(450) 2.5.2003 

7 (511) 16, 35, 39, 41 
(511) 16 - Tlačoviny, periodická tlač, neperiodická tlač, 

knihy. 
35 - Sprostredkovanie v oblasti reklamy a inzercie, 
reklamná a propagačná činnosť, vydavateľská  
a nakladateľská činnosť v oblasti reklamy. 
39 - Rozširovanie tlačovín, periodickej a neperio-
dickej tlače. 
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť okrem 
reklamnej, vydávanie tlačovín, periodickej, nepe-
riodickej tlače okrem reklamných tlačovín a tlače. 

(540)  

  
 

(732) Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, 
SK; 

(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
 

 
 

(111) 201988 
(151) 11.2.2003 
(156) 4.12.2011 
(180) 4.12.2021 
(210) 3650-2001 
(220) 4.12.2001 
(442) 6.11.2002 
(450) 2.5.2003 

7 (511) 5, 29, 30 
(511) 5 - Výrobky farmaceutické a parafarmaceutické, 

vitamíny, minerály a stopové prvky, diétne a nut-
ričné prípravky a liečivá, medicinálne sirupy, vý-
ťažky z liečivých bylín a kombinované prípravky 
vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylin-
ných výťažkov, potravinové doplnky obohatené 
vitamínmi alebo minerálmi, alebo stopovými 
prvkami, vitamínové prípravky, vitamíny a mul-
tivitamínové preparáty, minerály a multiminerá-
lové preparáty, bylinné čaje, liečivé byliny, cuk-
rovinky alebo pastilky, alebo tabletky, alebo to-
bolky, alebo kapsuly, alebo žuvačky s liečivými 
prísadami, dietetické látky upravené na lekárske 
účely, minerálne vody a dietetické nápoje upra-
vené na lekárske účely, diétne potraviny uprave-
né na lekárske účely, doplnky výživové na lekár-
ske účely, bielkovinové prípravky alebo potrava 
na lekárske účely, balzamy, krémy a masti na le-
kárske účely, chemické prípravky na lekárske 
účely, liečivé oleje, oleje na lekárske účely, tuky 
na lekárske účely, liečivé soli, tinktúry na lekár-
ske účely, bylinné výťažky alebo sirupy, vitamí-
nová a minerálna výživa vo forme koncentrátov, 
proteínové koncentráty ako výživné prídavky k pot-
ravinám, droždie na farmaceutické účely; potra-
vinové doplnky s liečivými účinkami, výživné ale-
bo dietetické prípravky na lekárske účely na denné 
doplnenie stravy ako instantná strava alebo sa-
mostatná zmes, ktorá sa skladá hlavne z mlieka  
v prášku alebo zo živočíšnych, alebo zelenino-
vých proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo 
minerálov, alebo stopových prvkov, alebo cukru. 
29 - Potravinové doplnky nie na lekárske účely (za-
radené v tejto triede) a obsahujúce látky živočíš-
neho pôvodu; proteín na ľudskú spotrebu, proteí-
nové výrobky a prípravky na výživu, prípravky 
zvláštnej výživy pre športovcov alebo osoby s vy-
sokým energetickým výdajom, želatína, želatínové 
výrobky a prípravky na výživu, tuky jedlé, oleje 
jedlé, extrakty z chalúh ako výživa; výživné prí-
pravky na denné doplnenie stravy ako instantná 
strava alebo samostatná zmes, ktorá sa skladá hlav-
ne z mlieka v prášku alebo zo živočíšnych, alebo 
zeleninových proteínov, tiež s prídavkom vitamí-
nov alebo minerálov, alebo stopových prvkov, 
alebo cukru, mlieko, mliečne výrobky, jogurty 
konzervované, sušené, varené alebo nakladané 
ovocie alebo zelenina, polievky, vývary, bujóny. 
30 - Potravinové doplnky nie na lekárske účely (za-
radené v tejto triede) a obsahujúce látky rastlin-
ného pôvodu; cukrovinky, žuvačky, bonbóny, 
zmrzliny, pekárske výrobky, cukrárske výrobky, 
kakao, káva, čaj, čokoláda, nápoje čokoládové, 
čajové, kakaové alebo kávové, potraviny a pokr-
my z obilnín na ľudskú spotrebu, cestoviny, müs-
li, med, propolis na ľudskú potrebu. 
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(540) Ibuparax 
(732) WALMARK, a. s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, 

CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 201999 
(151) 11.2.2003 
(156) 7.12.2011 
(180) 7.12.2021 
(210) 3686-2001 
(220) 7.12.2001 
(442) 6.11.2002 
(450) 2.5.2003 

7 (511) 25 
(511) 25 - Dámske, pánske a detské odevy, odevy z ba-

vlnených textílií, najmä rifle. 
(540)  

  
 

(591) žltá, hnedá, biela 
(732) H & N, s. r. o., Bauerova 11, 040 11 Košice, SK; 
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 

 
 
(111) 202004 
(151) 11.2.2003 
(156) 10.12.2011 
(180) 10.12.2021 
(210) 3693-2001 
(220) 10.12.2001 
(442) 6.11.2002 
(450) 2.5.2003 

7 (511) 29, 30 
(511) 29 - Mlieko, mliečne výrobky, predovšetkým 

mlieko na pitie, kyslé mlieko, cmar, jogurt, ovoc-
ný jogurt, čokoládový alebo kakaový jogurt, ne-
alkoholické miešané mliečne nápoje, kefír, smo-
tana, jemný biely syr, jemný biely syr s ovocím  
a bylinkami; dezerty zložené hlavne z mlieka a ochu-
tenej želatíny a/alebo škrobu ako spojiva, maslo, 
čisté maslo, syry a syrové produkty, mlieko a srvát-
kový prášok ako potravina, dietetické jogurty na 
nelekárske účely. 
30 - Pudingy, zmrzlina, ovocná zmrzlina, prášok 
na zmrzlinu. 

(540) Zott - Dodávateľ mliečnych 
 potešení 
(732) Zott GmbH & Co. KG, Dr. Steichele-Strasse 4, 

D-86690 Mertingen, DE; 
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 202069 
(151) 11.2.2003 
(156) 27.7.2011 
(180) 27.7.2021 
(210) 2259-2001 
(220) 27.7.2001 
(310) 301 10 697.5 
 

(320) 16.2.2001 
(330) DE 
(442) 6.8.2002 
(450) 2.5.2003 

7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické výrobky. 
(540)  

  
 

(591) biela, červená, zelená, šedá, čierna 
(732) ABBOTT GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 

65205 Wiesbaden, DE; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 
(111) 202124 
(151) 5.3.2003 
(156) 30.4.2011 
(180) 30.4.2021 
(210) 1350-2001 
(220) 30.4.2001 
(442) 3.12.2002 
(450) 3.6.2003 

7 (511) 7, 17, 35, 40, 42 
(511) 7 - Stroje na lisovanie výrobkov z plastických 

hmôt, mechanické a ručné nástroje a náradie na 
motorický pohon na výrobu výrobkov z plastic-
kých hmôt, nástroje ako časti strojov na výrobu 
výrobkov z plastických hmôt, odlievacie formy 
ako časti strojov na výrobu výrobkov z plastic-
kých hmôt, stroje na lisovanie odpadov. 
17 - Plastické hmoty, polotovary. 
35 - Obchodné poradenstvo v oblasti predaja vý-
robkov z plastických hmôt, sprostredkovateľská 
činnosť v oblasti obchodu s tovarom, reklamná 
činnosť. 
40 - Odlievanie plastických hmôt, spracovanie a re-
cyklácia odpadov, spaľovanie odpadov. 
42 - Odborné poradenstvo pri výrobe výrobkov  
z plastických hmôt. 

(540)  

  
 

(732) LPH a. s., Pod dolami 838, 093 02 Vranov nad 
Topľou, SK; 

(740) Mišľanová Mária, Košice, SK; 
 

 
(111) 202706 
(151) 12.5.2003 
(156) 5.6.2011 
(180) 5.6.2021 
(210) 1736-2001 
(220) 5.6.2001 
(442) 4.2.2003 
(450) 5.8.2003 

7 (511) 35, 36, 41 
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(511) 35 - Organizovanie komerčných veľtrhov a vý-
stav nehnuteľností. 
36 - Realitné kancelárie, organizovanie a prevádz-
kovanie búrz nehnuteľností. 
41 - Vzdelávanie, organizovanie a vedenie semi-
nárov, konferencií, kongresov a sympózií, vydá-
vanie kníh a časopisov, vydávanie textov s vý-
nimkou reklamných alebo náborových. 

(540)  

  
 

(551) kolektívna 
(732) Národná asociácia realitných kancelárií Sloven-

ska (NARKS), Mierová 56, 821 05 Bratislava, SK; 
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 

 
 
(111) 202714 
(151) 12.5.2003 
(156) 19.9.2011 
(180) 19.9.2021 
(210) 2755-2001 
(220) 19.9.2001 
(442) 4.2.2003 
(450) 5.8.2003 

7 (511) 9, 35, 36 
(511) 9 - Kreditné, debetné, platobné a úverové karty; 

magnetické zakódované karty a karty obsahujúce 
čip s integrovaným obvodom (elektronické karty). 
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja. 
36 - Finančné služby; financovanie kúpy na splát-
ky; financovanie a úvery kúpy a prenájmu; pre-
vádzkovanie splátkového systému; služby kredit-
ných, debetných, platobných a úverových kariet; 
služby elektronických kariet; lízing. 

(540) PÔŽIČKOVÁ KARTA 
(732) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námes-

tie 12, 060 01 Kežmarok, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 202928 
(151) 16.5.2003 
(156) 1.6.2011 
(180) 1.6.2021 
(210) 1719-2001 
(220) 1.6.2001 
(442) 4.2.2003 
(450) 5.8.2003 

7 (511) 9, 35, 36, 38, 42 
(511) 9 - Platobné karty; počítačové zariadenia a počí-

tačový softvér vrátane počítačového softvéru na 
prístup k sieti na prenos dát vrátane elektronických 
komunikačných sietí, počítačových sietí a inter-
netu na účely služieb v bankovníctve a finančníctve. 
35 - Poradenské služby v oblasti podnikania a ria-
denia (manažmentu) podnikov, poradenstvo v oblas-
ti akvizícií, spájania a predaja podnikov; ekono-
mické analýzy a predpovede; analýzy nákladov; 
zaraďovanie, vyhľadávanie a poskytovanie infor-
mácií v bankových databázach pre zákazníkov;  
 

vedenie kartoték a centrálnych kartoték; poskyto-
vanie výpisov z účtov; poskytovanie a sprostred-
kovanie uvedených služieb prostredníctvom komu-
nikačných médií, telekomunikačných prostried-
kov, elektronických médií, elektronickej pošty, 
počítačových sietí, terminálov a internetu. 
36 - Bankovníctvo a bankové služby vrátane elek-
tronického bankovníctva a home-banking; finan-
čníctvo, finančné operácie a finančné služby; pri-
jímanie vkladov vrátane termínovaných vkladov, 
vedenie účtov, vedenie vkladných knižiek, vydá-
vanie cenín a cenných papierov; poskytovanie 
úverov, pôžičiek a iné formy financovania; inves-
tovanie do cenných papierov na vlastný účet, ka-
pitálové investície, financovanie spoločných pod-
nikov, majetkové účasti, finančný prenájom (lí-
zing); platobný styk a zúčtovanie (klíring), elek-
tronický prevod kapitálu; vydávanie a správa pla-
tobných prostriedkov, najmä platobných kariet, 
cestovných šekov a ich overovanie, úverových 
(kreditných) a debetných kariet, bankové služby 
poskytované prostredníctvom bankomatov; po-
skytovanie záruk, kaucií a ručenie; otváranie akre-
ditívov; obstarávanie inkasa vrátane dokumentár-
neho inkasa; obchodovanie na vlastný účet alebo 
na účet klienta s devízovými hodnotami, v oblasti 
termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) 
vrátane kurzových a úrokových obchodov s pre-
voditeľnými cennými papiermi, so zlatými a strie-
bornými mincami; obstarávanie vydávania cen-
ných papierov; finančné maklérstvo; obhospoda-
rovanie cenných papierov klienta na jeho účet 
včítane poradenstva (portfólio management); ulo-
ženie a správa cenných papierov alebo iných hod-
nôt; výkon funkcie depozitára; zmenárenská čin-
nosť (nákup devízových prostriedkov); prenájom 
bezpečnostných schránok, denného a nočného 
trezoru, úschova cenností v bezpečnostných schrán-
kach; vykonávanie hypotekárnych obchodov; ostat-
né bankové a finančné operácie a transakcie; po-
radenské a konzultačné služby v oblasti bankov-
níctva a financií, poskytovanie bankových a fi-
nančných informácií; finančné odhady a oceňo-
vanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie a spro-
stredkovanie všetkých uvedených služieb pro-
stredníctvom komunikačných médií, elektronických 
médií, telekomunikačných prostriedkov, elektro-
nickej pošty, počítačových sietí, terminálov a inter-
netu, finančné analýzy a predpovede. 
38 - Elektronická pošta, elektronické zobrazova-
nie, komunikácia, posielanie a prenos správ, dát  
a obrázkov prostredníctvom komunikačných mé-
dií, telekomunikačných prostriedkov, elektronickej 
pošty, počítačových sietí, terminálov a internetu. 
42 - Tvorba, výskum, vývoj a inštalácia počíta-
čového softvéru vrátane počítačového softvéru 
na prístup k sieti, na prenos dát vrátane elektro-
nických komunikačných sietí, počítačových sietí, 
terminálov a internetu; tvorba, výskum, vývoj  
a inštalácia počítačového softvéru na vykonáva-
nie služieb v bankovníctve a finančníctve; odbor-
né poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti 
podnikania, bankovníctva, finančníctva vrátane 
elektronického bankovníctva; správa dát a údržba 
databáz vrátane elektronických databáz zahrnu-
tých v tejto triede; poskytovanie a sprostredkova-
nie všetkých uvedených služieb prostredníctvom  
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komunikačných médií, elektronických médií, te-
lekomunikačných prostriedkov, elektronickej poš-
ty, počítačových sietí, terminálov a internetu. 

(540)  

  
 

(732) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 
Bratislava, SK; 

 
 
(111) 202929 
(151) 16.5.2003 
(156) 1.6.2011 
(180) 1.6.2021 
(210) 1722-2001 
(220) 1.6.2001 
(442) 4.2.2003 
(450) 5.8.2003 

7 (511) 9, 35, 36, 38, 42 
(511) 9 - Platobné karty; počítačové zariadenia a počí-

tačový softvér vrátane počítačového softvéru na 
prístup k sieti na prenos dát vrátane elektronic-
kých komunikačných sietí, počítačových sietí  
a internetu na účely služieb v bankovníctve a fi-
nančníctve. 
35 - Poradenské služby v oblasti podnikania a ria-
denia (manažmentu) podnikov, poradenstvo v oblasti 
akvizícií, spájania a predaja podnikov; ekono-
mické analýzy a predpovede; analýzy nákladov; 
zaraďovanie, vyhľadávanie a poskytovanie infor-
mácií v bankových databázach pre zákazníkov; 
vedenie kartoték a centrálnych kartoték; posky-
tovanie výpisov z účtov; poskytovanie a spro-
stredkovanie uvedených služieb prostredníctvom 
komunikačných médií, telekomunikačných pro-
striedkov, elektronických médií, elektronickej pošty, 
počítačových sietí, terminálov a internetu. 
36 - Bankovníctvo a bankové služby vrátane 
elektronického bankovníctva a home-banking; 
finančníctvo, finančné operácie a finančné služ-
by; prijímanie vkladov vrátane termínovaných 
vkladov, vedenie účtov, vedenie vkladných kni-
žiek, vydávanie cenín a cenných papierov; po-
skytovanie úverov, pôžičiek a iné formy financo-
vania; investovanie do cenných papierov na vlas-
tný účet, kapitálové investície, financovanie spo-
ločných podnikov, majetkové účasti, finančný pre-
nájom (lízing); platobný styk a zúčtovanie (klí-
ring), elektronický prevod kapitálu; vydávanie  
a správa platobných prostriedkov, najmä platob-
ných kariet, cestovných šekov a ich overovanie, 
úverových (kreditných) a debetných kariet, ban-
kové služby poskytované prostredníctvom ban-
komatov; poskytovanie záruk, kaucií a ručenie; 
otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa vráta-
ne dokumentárneho inkasa; obchodovanie na vlas-
tný účet alebo na účet klienta s devízovými hod-
notami, v oblasti termínovaných obchodov (futu-
res) a opcií (options) vrátane kurzových a úroko-
vých obchodov s prevoditeľnými cennými pa-
piermi, so zlatými a striebornými mincami; obsta-
rávanie vydávania cenných papierov; finančné 
maklérstvo; obhospodarovanie cenných papierov 
klienta na jeho účet včítane poradenstva (portfó-
lio management); uloženie a správa cenných pa-
pierov alebo iných hodnôt; výkon funkcie depo- 
 

zitára; zmenárenská činnosť (nákup devízových 
prostriedkov); prenájom bezpečnostných schrá-
nok, denného a nočného trezoru, úschova cenností 
v bezpečnostných schránkach; vykonávanie hy-
potekárnych obchodov; ostatné bankové a finanč-
né operácie a transakcie; poradenské a konzul-
tačné služby v oblasti bankovníctva a financií, 
poskytovanie bankových a finančných informá-
cií; finančné odhady a oceňovanie v oblasti ban-
kovníctva; poskytovanie a sprostredkovanie všet-
kých uvedených služieb prostredníctvom komu-
nikačných médií, elektronických médií, teleko-
munikačných prostriedkov, elektronickej pošty, 
počítačových sietí, terminálov a internetu, finanč-
né analýzy a predpovede. 
38 - Elektronická pošta, elektronické zobrazovanie, 
komunikácia, posielanie a prenos správ, dát a obráz-
kov prostredníctvom komunikačných médií, te-
lekomunikačných prostriedkov, elektronickej po-
šty, počítačových sietí, terminálov a internetu. 
42 - Tvorba, výskum, vývoj a inštalácia počíta-
čového softvéru vrátane počítačového softvéru 
na prístup k sieti, na prenos dát vrátane elektro-
nických komunikačných sietí, počítačových sietí, 
terminálov a internetu; tvorba, výskum, vývoj  
a inštalácia počítačového softvéru na vykonáva-
nie služieb v bankovníctve a finančníctve; odbor-
né poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti 
podnikania, bankovníctva, finančníctva vrátane 
elektronického bankovníctva; správa dát a údržba 
databáz vrátane elektronických databáz zahrnu-
tých v tejto triede; poskytovanie a sprostredkova-
nie všetkých uvedených služieb prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronických médií, te-
lekomunikačných prostriedkov, elektronickej po-
šty, počítačových sietí, terminálov a internetu. 

(540)  

  
 

(732) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 
Bratislava, SK; 

 
 
(111) 202930 
(151) 16.5.2003 
(156) 15.6.2011 
(180) 15.6.2021 
(210) 1860-2001 
(220) 15.6.2001 
(442) 4.2.2003 
(450) 5.8.2003 

7 (511) 9, 35, 36, 38, 42 
(511) 9 - Platobné karty; počítačové zariadenia a počí-

tačový softvér vrátane počítačového softvéru na 
prístup k sieti na prenos dát vrátane elektronic-
kých komunikačných sietí, počítačových sietí  
a internetu na účely služieb v bankovníctve a fi-
nančníctve. 
35 - Poradenské služby v oblasti podnikania a ria-
denia (manažmentu) podnikov, poradenstvo v oblasti 
akvizícií, spájania a predaja podnikov; ekonomic-
ké analýzy a predpovede; analýzy nákladov; zo-
raďovanie, vyhľadávanie a poskytovanie infor-
mácií v bankových databázach pre zákazníkov; 
vedenie kartoték a centrálnych kartoték; posky- 
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tovanie výpisov z účtov; poskytovanie a spro-
stredkovanie uvedených služieb prostredníctvom 
komunikačných médií, telekomunikačných pro-
striedkov, elektronických médií, elektronickej pošty, 
počítačových sietí, terminálov a internetu. 
36 - Bankovníctvo a bankové služby vrátane elek-
tronického bankovníctva a home-banking; finan-
čníctvo, finančné operácie a finančné služby; pri-
jímanie vkladov vrátane termínovaných vkladov, 
vedenie účtov, vedenie vkladných knižiek, vydá-
vanie cenín a cenných papierov; poskytovanie 
úverov, pôžičiek a iné formy financovania; investo-
vanie do cenných papierov na vlastný účet, kapi-
tálové investície, financovanie spoločných pod-
nikov, majetkové účasti, finančný prenájom (lí-
zing); platobný styk a zúčtovanie (klíring), elek-
tronický prevod kapitálu; vydávanie a správa pla-
tobných prostriedkov, najmä platobných kariet, 
cestovných šekov a ich overovanie, úverových 
(kreditných) a debetných kariet, bankové služby 
poskytované prostredníctvom bankomatov; pos-
kytovanie záruk, kaucií a ručenie; otváranie akre-
ditívov; obstáravanie inkasa vrátane dokumen-
tárneho inkasa; obchodovanie na vlastný účet 
alebo na účet klienta s devízovými hodnotami,  
v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií 
(options) vrátane kurzových a úrokových obcho-
dov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zla-
tými a striebornými mincami; obstarávanie vy-
dávania cenných papierov; finančné maklérstvo; 
obhospodarovanie cenných papierov klienta na 
jeho účet včítane poradenstva (portfólio manaž-
ment); uloženie a správa cenných papierov alebo 
iných hodnôt; výkon funkcie depozitára; zmená-
renská činnosť (nákup devízových prostriedkov); 
prenájom bezpečnostných schránok, denného a noč-
ného trezoru, úschova cenností v bezpečnostných 
schránkach; vykonávanie hypotekárnych obcho-
dov; ostatné bankové a finančné operácie a trans-
akcie; poradenské a konzultačné služby v oblasti 
bankovníctva a financií, poskytovanie bankových 
a finančných informácií; finančné analýzy a pred-
povede, finančné odhady a oceňovanie v oblasti 
bankovníctva; poskytovanie a sprostredkovanie 
všetkých uvedených služieb prostredníctvom ko-
munikačných médií, elektronických médií, tele-
komunikačných prostriedkov, elektronickej pošty, 
počítačových sietí, terminálov a internetu. 
38 - Elektronická pošta, elektronické zobrazova-
nie, komunikácia, posielanie a prenos správ, dát  
a obrázkov prostredníctvom komunikačných mé-
dií, telekomunikačných prostriedkov, elektronickej 
pošty, počítačových sietí, terminálov a internetu. 
42 - Tvorba, výskum, vývoj a inštalácia počíta-
čového softvéru vrátane počítačového softvéru 
na prístup k sieti na prenos dát vrátane elektro-
nických komunikačných sietí, počítačových sietí, 
terminálov a internetu; tvorba, výskum, vývoj  
a inštalácia počítačového softvéru na vykonáva-
nie služieb v bankovníctve a finančníctve; odbor-
né poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti 
podnikania, bankovníctva, finančníctva vrátane elek-
tronického bankovníctva; správa dát a údržba da-
tabáz vrátane elektronických databáz zahrnuté  
v tejto triede; poskytovanie a sprostredkovanie 
všetkých uvedených služieb prostredníctvom ko-
munikačných médií, elektronických médií, tele-
komunikačných prostriedkov, elektronickej pošty, 
počítačových sietí, terminálov a internetu. 

(540)  

  
 

(591) červená 
(732) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 

Bratislava, SK; 
 

 
(111) 203522 
(151) 6.8.2003 
(156) 11.4.2011 
(180) 11.4.2021 
(210) 1153-2001 
(220) 11.4.2001 
(442) 2.5.2003 
(450) 4.11.2003 

8 (511) 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 35, 38, 
39, 40, 41, 42 

(511) 9 - Videokazety; magnetické pásky, kreslené filmy. 
11 - Vreckové baterky, vreckové kalkulačky. 
14 - Hodiny, náramkové hodinky. 
16 - Plagáty, tlačoviny, noviny, maľovanky, pí-
sacie potreby (ceruzky, perá, plniace perá), re-
klamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, 
bulletiny, periodiká, brožúry, publikácie, listový 
papier, pohľadnice, poznámkové zošity, trhacie 
bloky, obaly na doklady, papierové obaly na spi-
sy a dokumenty, zoraďovače (kancelárske obaly), 
knihy, obaly na knihy, štítky (papierové nálep-
ky), samolepky, vyučovacie pomôcky vo forme 
hier, podložky pod poháre, stolové prestieranie  
z papiera, brožované knihy, papierové servítky, 
papierové obrusy, záložky do kníh, kalendáre zá-
vesné, kalendáre stolové, kalendáriky (kartičkové, 
vreckové), diáre, blahoprajné pohľadnice, ozná-
menia, diplomy, certifikáty, čestné uznania, ná-
lepky na kancelárske použitie, ročenky, držiaky 
na písacie potreby, papierové vlajky, papierové 
zástavy, loďky z papiera, otvárače na listy, púta-
če z papiera alebo lepenky, etikety s výnimkou 
textilných, nálepky, lepiace štítky, štúdiové deko-
rácie z papiera, obaly ( papiernický tovar). 
18 - Dáždniky, obaly na dáždniky, slnečníky, ba-
tohy, plecniaky, peňaženky, nákupné tašky, vaky 
pre turistov, plážové tašky, kožené baliace tašky, 
aktovky, kufríky, diplomatky, kožené tašky, puz-
drá na navštívenky, kľúčenky (kožená galantéria). 
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových. 
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk alebo 
melódiu, pútače z dreva alebo plastických hmôt, 
figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastov, štú-
diové dekorácie (steny). 
21 - Papierové alebo plastové poháre, sklenené 
poháre, nádoby na pitie, dekorácie (porcelánové 
ozdoby), poháre, hrnčeky, papierové taniere, skle-
nené ihlany. 
22 - Textilné tašky. 
25 - Tričká, čiapky, šilty na čiapky, šilty na pokrýv-
ky hlavy, náprsenky, oblečenie, odevy, oblečenie 
z papiera, maškarné kostýmy, plášte do dažďa. 
28 - Balóniky, balóny, hračky, loďky (hračky), 
spoločenské hry, divadelné masky, karnevalové 
masky. 
35 - Organizovanie výstav na obchodné a reklam-
né účely, vylepovanie plagátov, rozširovanie reklam- 
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ných oznamov, rozosielanie propagačného mate-
riálu prostredníctvom pošty, propagácie na inter-
nete, rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom, letáky, prospekty, tlačivá, prenájom re-
klamných plôch, podpora predaja (pre tretie oso-
by), podpora predaja pre vlastnú produkciu, vy-
dávanie článkov kvôli podpore a propagácii fes-
tivalu, organizovanie komerčných alebo reklam-
ných výstav a trhov, prieskum trhu, štatistické in-
formácie. 
38 - Vysielanie upútaviek, vysielanie súťažných 
programov 
39 - Informácie o doprave hromadnými doprav-
nými prostriedkami, sprostredkovanie prepravy. 
40 - Kníhviazačstvo, knihárstvo. 
41 - Organizovanie súťaží, organizovanie súťaže 
televíznych programov, organizovanie súťaží ki-
nematografických programov, organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav, organizova-
nie recepcií, gala večerov, usporadúvanie úvod-
ných a záverečných ceremoniálov, organizovanie 
a vedenie prehliadok, organizovanie a vedenie 
prehliadok víťazných programov kvôli podpore 
domácej tvorby, pamätných večerov, večierkov, 
diskusií, diskusných fór, okrúhlych stolov, semi-
nárov, organizovanie a vedenie seminárov, tvori-
vých dielní, organizovanie a vedenie konferencií, 
kongresov, organizovanie a vedenie sympózií, 
organizovanie živých vystúpení, živé predstave-
nia, vydávanie textov s výnimkou reklamných, 
tvorba dokumentárnych filmov (dokumentov), ret-
ro-dokumentov, tvorba televíznych programov, 
strihanie videopások, organizovanie a usporiada-
nie prehliadok audiovizuálnej tvorby. 
42 - Spravodajské služby. 

(540) CENA DUNAJA 
(732) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bra-

tislava, SK; 
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 203524 
(151) 6.8.2003 
(156) 11.4.2011 
(180) 11.4.2021 
(210) 1155-2001 
(220) 11.4.2001 
(442) 2.5.2003 
(450) 4.11.2003 

8 (511) 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 35, 38, 
39, 40, 41, 42 

(511) 9 - Videokazety; magnetické pásky, kreslené filmy. 
11 - Vreckové baterky, vreckové kalkulačky. 
14 - Hodiny, náramkové hodinky. 
16 - Plagáty, tlačoviny, noviny, maľovanky, pí-
sacie potreby (ceruzky, perá, plniace perá), re-
klamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, 
bilteny, periodiká, brožúry, publikácie, pohľad-
nice, listový papier, poznámkové zošity, trhacie 
bloky, obaly na doklady, papierové obaly na spi-
sy a dokumenty, zoraďovače (kancelárske obaly), 
knihy, obaly na knihy, štítky (papierové nálep-
ky), samolepky, vyučovacie pomôcky vo forme 
hier, podložky pod poháre, stolové prestieranie  
z papiera, brožované knihy, papierové servítky,  
 
 

papierové obrusy, záložky do kníh, kalendáre zá-
vesné, kalendáre stolové, kalendáriky (kartičko- 
vé, vreckové), diáre, blahoprajné pohľadnice, ozná-
menia, diplomy, certifikáty, čestné uznania, ná-
lepky na kancelárske použitie, ročenky, držiaky 
na písacie potreby, papierové vlajky, papierové 
zástavy, loďky z papiera, otvárače na listy, púta-
če z papiera alebo lepenky, etikety s výnimkou 
textilných, nálepky, lepiace štítky, štúdiové deko-
rácie z papiera, obaly (papiernický tovar). 
18 - Dáždniky, obaly na dáždniky, slnečníky, ba-
tohy, plecniaky, peňaženky, nákupné tašky, vaky 
pre turistov, plážové tašky, kožené baliace tašky, 
aktovky, kufríky, diplomatky, kožené tašky, puzdrá 
na navštívenky, kľúčenky (kožená galantéria). 
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových. 
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk ale-
bo melódiu, pútače z dreva alebo plastických 
hmôt, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plas-
tov, štúdiové dekorácie (steny). 
21 - Papierové alebo plastové poháre, sklenené 
poháre, nádoby na pitie, dekorácie (porcelánové ozdo-
by), poháre, hrnčeky, papierové taniere, sklenené 
ihlany. 
22 - Textilné tašky. 
25 - Tričká, čiapky, šilty na čiapky, šilty na pokrýv-
ky hlavy, náprsenky, oblečenie, odevy, oblečenie 
z papiera, maškarné kostýmy, plášte do dažďa. 
28 - Balóniky, balóny, hračky, loďky (hračky), 
spoločenské hry, divadelné masky, karnevalové 
masky. 
35 - Organizovanie výstav na obchodné a reklam-
né účely, vylepovanie plagátov, rozširovanie re-
klamných oznamov, rozosielanie propagačného 
materiálu prostredníctvom pošty, propagácie na 
internete, rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom, letáky, prospekty, tlačivá, prenájom 
reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie 
osoby), podpora predaja pre vlastnú produkciu, 
vydávanie článkov kvôli podpore a propagácii 
festivalu, organizovanie komerčných alebo reklam-
ných výstav a trhov, prieskum trhu, štatistické  
informácie. 
38 - Vysielanie upútaviek, vysielanie súťažných 
programov. 
39 - Informácie o doprave hromadnými doprav-
nými prostriedkami, sprostredkovanie prepravy. 
40 - Kníhviazačstvo, knihárstvo. 
41 - Organizovanie súťaží, organizovanie súťaží te-
levíznych programov, organizovanie súťaží ki-
nematografických programov, organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav, organizova-
nie recepcií, gala večerov, usporadúvanie úvod-
ných a záverečných ceremoniálov, organizovanie 
a vedenie prehliadok, organizovanie a vedenie 
prehliadok víťazných programov kvôli podpore 
domácej tvorby, pamätných večerov, večierkov, 
diskusií, diskusných fór, okrúhlych stolov, semi-
nárov, organizovanie a vedenie seminárov, tvori-
vých dielní, organizovanie a vedenie konferencií, 
kongresov, organizovanie a vedenie sympózií, 
organizovanie živých vystúpení, živé predstave-
nia, vydávanie textov s výnimkou reklamných, 
tvorba dokumentárnych filmov (dokumentov), 
retro-dokumentov, tvorba televíznych programov, 
strihanie videopások, organizovanie a usporiada-
nie prehliadok audiovizuálnej tvorby. 
42 - Spravodajské služby. 
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(540)  

  
 

(732) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bra-
tislava, SK; 

(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
 

 
(111) 203704 
(151) 7.8.2003 
(156) 6.5.2012 
(180) 6.5.2022 
(210) 1354-2002 
(220) 6.5.2002 
(442) 2.5.2003 
(450) 4.11.2003 

8 (511) 25 
(511) 25 - Pančuchy, pančuškové nohavice, ponožky, 

bielizeň, pánske spodky. 
(540)  

  
 

(732) FERAX spółka z o.o., ul. Szadkowska 4/6, 98-220 
Zduńska Wola, PL; 

(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 
SK; 

 
 
(111) 203733 
(151) 7.8.2003 
(156) 27.5.2012 
(180) 27.5.2022 
(210) 1576-2002 
(220) 27.5.2002 
(442) 2.5.2003 
(450) 4.11.2003 

8 (511) 34 
(511) 34 - Cigarety, zápalky, zapaľovače, tabak, cigare-

tové papieriky, cigary, potreby pre fajčiarov. 

(540) RAVE 
(732) N. E. T. CO. UNITED S.A., P.O. Box 957, Off-sho-

re Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VG; 
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Brati-

slava, SK; 
 

 
(111) 203790 
(151) 8.9.2003 
(156) 17.9.2011 
(180) 17.9.2021 
(210) 2733-2001 
(220) 17.9.2001 
(442) 3.6.2003 
(450) 2.12.2003 

8 (511) 6, 19, 42 
(511) 6 - Kovové súčasti dilatácií ako stavebné prvky, 

kovové súčasti ložísk ako stavebné prvky. 
19 - Elastomérové úložné zariadenia ako súčasť 
stavieb. 
 

42 - Inžinierska činnosť. 
(540)  

  
 

(732) CEDRON, spol. s r.o., Buzalkova 3, 831 07 Bra-
tislava, SK; 

 
 
(111) 203905 
(151) 8.9.2003 
(156) 20.7.2011 
(180) 20.7.2021 
(210) 2192-2001 
(220) 20.7.2001 
(442) 3.6.2003 
(450) 2.12.2003 

8 (511) 1, 16, 19 
(511) 1 - Fotosenzitívny papier. 

16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach, najmä papier do počítača, papier do lasero-
vej tlačiarne, tlačiarenský papier, xerografický 
papier, obťahový papier, reprodukčný papier, ilu-
stračný papier, papier na štandardy (transparenty), 
fotografický papier, plagátový papier, nepriehľadný 
papier, matný papier, plátený papier, razený pa-
pier, papier s tkaninou, vláknitý papier, bankový 
papier, prieklepový papier, kopírovací papier, vý-
kresový papier, elektrostatický papier, faxový pa-
pier, výplňový papier, ilustračný papier, vrstvený 
papier, prepisový papier, maskovací papier, plas-
tom potiahnutý kopírovací papier, recyklovaný 
papier, syntetický papier, pauzovací papier; špe-
ciálny papier do kopírovacích strojov a tlačiarní  
a to: fotografický papier do počítačových tlačiar-
ní, vinylom potiahnutý papier na kopírovanie  
a tlačenie (vinyl papier), papier slúžiaci na tepel-
nú pretlač (heat transfer paper); tlačoviny; kni-
hárske výrobky; fotografie; papiernický tovar a pí-
sacie potreby; lepidlá na papier a na použitie v do-
mácnosti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; 
písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábyt-
ku; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístro-
jov; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré 
nie sú zahrnuté v iných triedach; hracie karty; 
tlačiarenské štočky a stereotypy. 
19 - Papier pre stavebníctvo a remeselný papier. 

(540) LASERJET 
(732) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COM-

PANY, L.P., 11445 Compaq Center Drive West, 
Houston, Texas 77070, US; 

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
 

 
(111) 206103 
(151) 7.5.2004 
(156) 11.5.2011 
(180) 11.5.2021 
(210) 1430-2001 
(220) 11.5.2001 
(310) 0977806 
(320) 24.11.2000 
(330) BX 
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(442) 3.2.2004 
(450) 3.8.2004 

8 (511) 9, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér na použitie pri tvorbe, inšta-

lácií a prevádzkovaní aplikačných programov na 
hlavnom počítači a klientskych/serverových apli-
kačných programov na integráciu finančných, vý-
robných a predajných funkcií podniku a na vede-
nie klientskeho servisu a podporu podnikových 
funkcií. 
16 - Letáky, knihy, bulletiny, časopisy, správy, 
noviny, manuály a príručky z oblasti vedenia 
podniku, informačnej technológie a počítačového 
spracovania informácií. 
35 - Konzultácie v oblasti vedenia podniku, kon-
zultácie v oblasti obchodu, vedenia a konzultácie 
v oblasti obchodných postupov; konzultačné služ-
by v oblasti obchodného marketingu; sprostred-
kovateľská činnosť v oblasti obchodu s počítačo-
vým hardvérom a softvérom; poskytovanie infor-
mácií týkajúcich sa konzultácie v oblasti vedenia 
podniku, konzultácie v oblasti obchodu a finan-
cií; projektový manažment v oblasti tvorby, špe-
cifikácie, kúpy, inštalácie a zavádzania informač-
ných systémov; konzultácie v oblasti business 
acquisition; analytické služby, a to analýza trhu  
a oceňovanie v oblasti obchodu; vedenie obchod-
ných prieskumov a prieskumov trhu; poskytova-
nie obchodných informačných služieb v oblasti 
obchodného manažmentu zmien, obchodného pro-
cesného manažmentu, obchodného strategického 
manažmentu a plánovacích služieb a obchodných 
technológií; plánovanie obchodného manažmen-
tu, konzultácie týkajúce sa fúzie podnikov; pre-
pájanie podnikov; vedenie obchodného priesku-
mu a výskumu; dohľad nad podnikmi; podpora 
obchodného a priemyselného manažmentu; eko-
nomické predpovede a analýza; konzultácie v oblas-
ti personálneho manažmentu; príprava podniko-
vých správ; usporiadávanie a vedenie obchod-
ných prezentácií a konferencií v oblasti obchodu 
a obchodného manžmentu; poskytovanie informá-
cií v oblasti obchodných konzultácií. 
36 - Služby v oblasti finančníctva; finančné ana-
lýzy; služby v oblasti peňažníctva; financovanie 
spojeného kapitálu. 
37 - Služby týkajúce sa inštalácie, zavádzania, 
údržby a opráv počítačov, počítačových systé-
mov, počítačových sietí a počítačového hardvéru. 
39 - Distribúcia výučbových materiálov k jednot-
livým kurzom. 
41 - Vzdelávacie služby, najmä vedenie kurzov, 
seminárov a workshopov v oblasti rozvoja a za-
vádzania počítačového softvéru, použitia počíta-
čového softvéru, obchodu a obchodných operácií. 
42 - Právne služby, a to sprostredkovávanie; vý-
voj výučbových materiálov pre iných v oblasti 
vývoja a zavádzanie počítačového softvéru; po-
skytovanie informácií v oblasti informačnej tech-
nológie, počítačov a počítačových systémov; kon-
zultácie v oblasti počítačov, počítačových systé-
mov a tvorby počítačových systémov; počítačové 
služby, a to tvorba počítačových systémov pre 
iných; počítačové služby, a to poskytovanie da-
tabáz v oblasti konzultácie týkajúcej sa obchodu, 
informačnej technológie, počítačov a počítačových 
systémov; konzultačné služby v oblasti informač-
nej technológie; tvorba počítačového softvéru pre  
 

iných; tvorba počítačových pracovísk; služby tý-
kajúce sa inštalácie, zavádzania, údržby a opráv 
počítačového softvéru. 

(540)  

  
 

(732) Accenture Global Services Limited, 3 Grand Canal 
Plaza, Upper Grande Canal Street, Dublin 4, IE; 

(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
 

 
(111) 212198 
(151) 16.11.2005 
(156) 1.6.2011 
(180) 1.6.2021 
(210) 1686-2001 
(220) 1.6.2001 
(442) 2.7.2002 
(450) 2.2.2006 

8 (511) 3, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 39 
(511) 3 - Prípravky na bielenie a iné pracie prostriedky, 

mydlá, zubné pasty, čistiace a odmasťovacie pro-
striedky, kozmetické prípravky, voňavkárske vý-
robky, vlasové vody. 
29 - Mäso, ryby, hydina, konzervované ovocie  
a zelenina, oleje, tuky, mlieko a výrobky z mlie-
ka, vajcia, džemy, kompóty. 
30 - Múka, prípravky z obilnín, cukor, kakao, 
káva, čaj, chlieb, pečivo, omáčky na ochutenie, 
korenie, med, droždie, horčica, ocot, soľ, cukrár-
ske polevy, cukrovinky. 
32 - Nealkoholické nápoje, minerálne vody, ovoc-
né nápoje a ovocné šťavy, pivo, sirupy a iné prí-
pravky na prípravu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
34 - Tabak a tabakové výrobky, fajčiarske potreby 
s výnimkou potrieb z drahých kovov, zápalky. 
35 - Reklama, propagačná činnosť, pomoc pri ria-
dení obchodnej činnosti, obchodná administratíva, 
kancelárske práce. 
39 - Doprava, balenie a skladovanie tovaru. 

(540) BALA 
(732) SLOVPOS, a. s., Popradská 639, 059 52 Veľká 

Lomnica, SK; 
 

 
(111) 212199 
(151) 16.11.2005 
(156) 1.6.2011 
(180) 1.6.2021 
(210) 1687-2001 
(220) 1.6.2001 
(442) 2.7.2002 
(450) 2.2.2006 

7 (511) 3, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 39 
(511) 3 - Prípravky na bielenie a iné pracie prostriedky, 

mydlá, zubné pasty, čistiace a odmasťovacie pro-
striedky, kozmetické prípravky, voňavkárske vý-
robky, vlasové vody. 
29 - Mäso, ryby, hydina, konzervované ovocie a ze-
lenina, oleje, tuky, mlieko a výrobky z mlieka, 
vajcia, džemy, kompóty. 
30 - Múka, prípravky z obilnín, cukor, kakao, ká-
va, čaj, chlieb, pečivo, omáčky na ochutenie, ko-
renie, ryža, med, droždie, horčica, ocot, soľ, cuk-
rárske polevy, cukrovinky. 
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32 - Nealkoholické nápoje, minerálne vody, ovoc-
né nápoje a ovocné šťavy, pivo, sirupy a iné prí-
pravky na prípravu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
34 - Tabak a tabakové výrobky, fajčiarske potre-
by s výnimkou potrieb z drahých kovov, zápalky. 
35 - Reklama, propagačná činnosť, pomoc pri ria-
dení obchodnej činnosti, obchodná administratí-
va, kancelárske práce. 
39 - Doprava, balenie a skladovanie tovaru. 

(540)  

  
 

(591) modrá, červená, zelená, čierna, biela 
(732) SLOVPOS, a. s., Popradská 639, 059 52 Veľká 

Lomnica, SK; 
 

 
(111) 212200 
(151) 16.11.2005 
(156) 1.6.2011 
(180) 1.6.2021 
(210) 1688-2001 
(220) 1.6.2001 
(442) 2.7.2002 
(450) 2.2.2006 

7 (511) 3, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 39 
(511) 3 - Prípravky na bielenie a iné pracie prostriedky, 

mydlá, zubné pasty, čistiace a odmasťovacie pro-
striedky, kozmetické prípravky, voňavkárske vý-
robky, vlasové vody. 
29 - Mäso, ryby, hydina, konzervované ovocie  
a zelenina, oleje, tuky, mlieko a výrobky z mlie-
ka, vajcia, džemy, kompóty. 
30 - Múka, prípravky z obilnín, cukor, kakao, ká-
va, čaj, chlieb, pečivo, omáčky na ochutenie, ko-
renie, ryža, med, droždie, horčica, ocot, soľ, cuk-
rárske polevy, cukrovinky. 
32 - Nealkoholické nápoje, minerálne vody, ovoc-
né nápoje a ovocné šťavy, pivo, sirupy a iné prí-
pravky na prípravu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
34 - Tabak a tabakové výrobky, fajčiarske potreby 
s výnimkou potrieb z drahých kovov, zápalky. 
35 - Reklama, propagačná činnosť, pomoc pri 
riadení obchodnej činnosti, obchodná administra-
tíva, kancelárske práce. 
39 - Doprava, balenie a skladovanie tovaru. 

(540)  

  
 

(591) hnedá, zelená, žltá, modrá, červená, biela 
(732) SLOVPOS, a. s., Popradská 639, 059 52 Veľká 

Lomnica, SK; 
 

 

(111) 220630 
(151) 13.2.2008 
(156) 30.5.2011 
(180) 30.5.2021 
(210) 1638-2007 
(220) 30.5.2001 
(450) 7.4.2008 

9 (511) 11 
(511) 11 - Zariadenie na vykurovanie, ventiláciu, do-

dávku vody a pary, najmä horáky olejové, plyno-
vé, kombinované a ich neelektrické diely; ohrie-
vače s horákmi na olej, plyn a kombinované, na 
pevné palivá; sanitárne zariadenia, najmä sprchové 
kabíny, klimatizačné systémy, ohrievače vzdu-
chu; horáky na atmosférický vzduch a plynové 
ohrievače prevádzkované s horákmi na spaľova-
nie atmosférického vzduchu; ohrevné steny po-
zostávajúce najmä z ohrievačov, plynových, olejo-
vých alebo kombinovaných horákov a/alebo so-
lárnych kolektorov, akumulátorov tepla, zariade-
nia na kontrolu a ovládanie, obehové čerpadlá, 
hydraulické rozvádzače a ich časti, zapaľovacie 
zariadenia; nádrže na teplú vodu, ohrevné a obe-
hové čerpadlá; zariadenia na kondenzáciu plynu 
a oleja, pozostávajúce predovšetkým z konden-
začného aparátu, odkvapkávajúcej nádrže, výmen-
níkov tepla, keramických viacportových horákov, 
obehové čerpadlá, zariadení na vypúšťanie spalín 
s plastovými alebo kovovými rúrkami; solárne 
kolektory a tepelné zariadenia pozostávajúce zo 
solárnych kolektorov; fotovoltové inštalácie, po-
zostávajúce predovšetkým zo solárnych modulov 
na výrobu elektriny, impedančných konvertorov, 
ovládacích zariadení a ich častí; regulačné a bez-
pečnostné zariadenia pre solárne kolektory, foto-
volty, tepelné zariadenia na olej a plyn, zariade-
nia a trubice na rozvod plynu, zariadenia a rúrky 
na rozvod vody; elektrické zásobníky; kombino-
vané zariadenia na generáciu tepla a prúdu a ich 
časti. 

(540) ELCO 
(732) MERLONI BRANDS KFT, Hun Utca 2, 1135 

Budapest, HU; 
 

 
(111) 224485 
(151) 30.3.2009 
(156) 1.6.2011 
(180) 1.6.2021 
(210) 1700-2001 
(220) 1.6.2001 
(442) 2.7.2002 
(450) 7.5.2009 

9 (511) 29, 30, 35, 39 
(511) 29 - Mlieko a mliečne výrobky, najmä jogurty, smo-

tana, maslo, tvaroh, syry, šľahačka, mliečne ná-
poje, ochutené mlieko, kyslomliečne nápoje, 
kondenzované mlieko, mlieko v prášku a práško-
vé zmesi vyrobené prevažne z mlieka; mäsové  
a údenárske výrobky z mäsa; ryby, konzervované 
ryby a rybie výrobky vrátane mrazených; hydina 
vrátane mrazenej a výrobky z hydiny, zverina; 
konzervované, sušené a tepelne spracované ovo-
cie a zelenina, rôsoly, džemy, marmelády, ovoc-
né zaváraniny, ovocné pretlaky; jedlé oleje, jedlé 
tuky; vajcia. 
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30 - Múka a výrobky z obilia, chlieb, cukor, ryža, 
cestoviny, pekárske a cukrárske výrobky a cuk-
rovinky; káva; čaj; kakao, kávové náhradky; zmr-
zliny; med; kvasnice; prášky do pečiva; soľ, hor-
čica; ocot; omáčky ako chuťové prísady; korenie 
a koreninové zmesi; mrazené mliečne a smotano-
vé zmrzliny a krémy; pudingy, zmrzlina v prášku. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými to-
varmi. 
39 - Balenie a preprava materiálu. 

(540)  

  
 

(591) červená, žltá, biela 
(732) MILSY, a. s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánov-

ce nad Bebravou, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
(111) 229905 
(151) 30.5.2011 
(156) 20.9.2010 
(180) 20.9.2020 
(210) 2754-2000 
(220) 20.9.2000 
(442) 4.8.2005 
(450) 6.7.2011 

9 (511) 9, 15, 16 
(511) 9 - Prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu 

zvuku alebo obrazu, statívy na fotoaparáty. 
15 - Hudobné nástroje. 
16 - Potreby pre umelcov (ceruzky, písacie po-
treby, maliarske stojany, tlač /rytiny/) s výnim-
kou reklamných materiálov a iných tovarov súvi-
siacich s reklamnou činnosťou. 

(540)  

  
 

(732) Hudobné centrum, Michalská 10, 815 36 Bratislava, 
SK; 

(740) Sallem Michal, Mgr., Bratislava, SK; 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍSTVA SR   9 - 2011 - SK (prevody a prechody práv)  
 

267

 

Prevody a prechody práv 
 
 

(111) 156467 
(210) 35626 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 160263 
(210) 44435 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 160571 
(210) 41712 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 160898 
(210) 44655 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 161277 
(210) 46683 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 162176 
(210) 47456 
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 North 

U.S. Highway 45, Libertyville, IL 60048, US; 
(770) MOTOROLA, INC., spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Delaware, 1303 East Algonquin Road, 
Schaumburg, Illinois, US; 

 Dátum uzavretia zmluvy: 1.11.2010 
(580) 30.6.2011 
 
 
 
 
 

(111) 162250 
(210) 47457 
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 North 

U.S. Highway 45, Libertyville, IL 60048, US; 
(770) MOTOROLA, INC., spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Delaware, 1303 East Algonquin 
Road, Schaumburg, Illinois, US; 

 Dátum uzavretia zmluvy: 1.11.2010 
(580) 30.6.2011 
 
 
(111) 163209 
(210) 49801 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 163237 
(210) 49054 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0Qu, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 164675 
(210) 51706 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0Qu, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 164938 
(210) 52200 
(732) United Cashmere Brands Vedjegyhasznosito KFT, 

Becsi ut 52, 1036 Budapest, HU; 
(770) DAWSON INTERNATIONAL HOLDINGS (UK) 

LIMITED, Lochleven Mills, Kinross GY13 7GL, 
GB; 

 Dátum uzavretia zmluvy: 31.3.2004 
(580) 24.6.2011 
 
 
(111) 164938 
(210) 52200 
(732) Ballantyne Cashmere S.p.A., Corso Italia 49, Mi-

lan, IT; 
(770) United Cashmere Brands Vedjegyhasznosito KFT, 

Becsi ut 52, 1036 Budapest, HU; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 31.3.2009 
(580) 24.6.2011 
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(111) 165915 
(210) 53676 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 166200 
(210) 53635 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 166296 
(210) 54077 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 166414 
(210) 53972 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 168811 
(210) 58290 
(732) RUSSELL CORPORATION, a Delaware corpo-

ration, 3330 Cumberland Boulevard, Suite 800, 
Atlanta, GA 30339, US; 

(770) RUSSELL CORPORATION, spoločnosť zriade-
ná podľa zákonov štátu Alabama, Alexander City, 
Alabama, US; 

(580) 22.6.2011 
 
 
(111) 168812 
(210) 58291 
(732) RUSSELL CORPORATION, a Delaware corpo-

ration, 3330 Cumberland Boulevard, Suite 800, 
Atlanta, GA 30339, US; 

(770) RUSSELL CORPORATION, spoločnosť zriade-
ná podľa zákonov štátu Alabama, Alexander City, 
Alabama, US; 

(580) 22.6.2011 
 
 
(111) 171801 
(210) 62420 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 

(111) 172626 
(210) 141-93 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 172887 
(210) 67014 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0Qu, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 174766 
(210) 73577 
(732) Bunge Finland Oy, Raisionkaari 50, PL 400, 21200 

Raisio, FI; 
(770) Raisio Yhtymä Oyj, Raisionkaari 55, 21200 Raisio, 

FI; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 24.3.2011 
(580) 22.7.2011 
 
 

(111) 174767 
(210) 73576 
(732) Bunge Finland Oy, Raisionkaari 50, PL 400, 21200 

Raisio, FI; 
(770) Raisio Yhtymä Oyj, Raisionkaari 55, 21200 Raisio, 

FI; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 24.3.2011 
(580) 22.7.2011 
 
 
(111) 176600 
(210) 72558 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Weybridge,Surrey, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 176697 
(210) 72062 
(732) PHIVCO UK II Limited, 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB; 
(770) Pfizer Enterprises SARL, Rond-Point du Kirch-

berg, 51, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, 
LU; 

 Dátum uzavretia zmluvy: 13.5.2011 
(580) 14.7.2011 
 
 
(111) 178328 
(210) 62423 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
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(111) 178376 
(210) 1542-93 
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a, 

708 00 Ostrava, CZ; 
(770) Zeta Consulting, a.s., F. V. Veselého 2620/11, 

193 00 Praha, Horní Počernice, CZ; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 31.1.2011 
(580) 31.5.2011 
 
 
(111) 182630 
(210) 2719-95 
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 North 

U.S. Highway 45, Libertyville, IL 60048, US; 
(770) Motorola Inc., spoločnosť zriadená podľa záko-

nov štátu Delaware, 1303 East Algonquin Road, 
Schaumburg, Illinois, US; 

 Dátum uzavretia zmluvy: 1.11.2010 
(580) 30.6.2011 
 
 
(111) 182631 
(210) 2720-95 
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 North 

U.S. Highway 45, Libertyville, IL 60048, US; 
(770) Motorola Inc., spoločnosť zriadená podľa záko-

nov štátu Delaware, 1303 East Algonquin Road, 
Schaumburg, Illinois, US; 

 Dátum uzavretia zmluvy: 1.11.2010 
(580) 30.6.2011 
 
 
(111) 184994 
(210) 987-96 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 198195 
(210) 3390-2000 
(732) Mgr. Martina Cibirová MACES, Robotnícka 51, 

953 01 Zlaté Moravce, SK; 
(770) Hudec Milan, Ing., Kalinčiakova 10, 953 01 Zlaté 

Moravce, SK; 
(580) 1.7.2011 
 
 
(111) 198227 
(210) 3471-2000 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 199150 
(210) 2556-2000 
(732) NUCOR CORPORATION, a Delaware Corpora-

tion, 2100 Rexford Road, Charlotte, NC 28211, US; 
 
 

(770) BHP STEEL LIMITED, 1 York Street, Sydney, 
New South Wales, AU; 

 Dátum uzavretia zmluvy: 26.2.2003 
(580) 24.6.2011 
 
 
(111) 199199 
(210) 149-2001 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 199803 
(210) 403-2001 
(732) Cestovní kancelář FISCHER, a.s., Na Strži 65/1702, 

140 62 Praha, CZ; 
(770) FISCHER Slovakia, s. r. o., Lazaretská 13, 811 08 

Bratislava, SK; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 27.4.2011 
(580) 19.7.2011 
 
 
(111) 199814 
(210) 585-2001 
(732) Cestovní kancelář FISCHER, a.s., Na Strži 65/1702, 

140 62 Praha, CZ; 
(770) FISCHER Slovakia, s. r. o., Lazaretská 13, 811 08 

Bratislava, SK; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 27.4.2011 
(580) 19.7.2011 
 
 
(111) 199815 
(210) 586-2001 
(732) Cestovní kancelář FISCHER, a.s., Na Strži 65/1702, 

140 62 Praha, CZ; 
(770) FISCHER Slovakia, s. r. o., Lazaretská 13, 811 08 

Bratislava, SK; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 27.4.2011 
(580) 19.7.2011 
 
 
(111) 199817 
(210) 588-2001 
(732) Cestovní kancelář FISCHER, a.s., Na Strži 65/1702, 

140 62 Praha, CZ; 
(770) FISCHER Slovakia, s. r. o., Lazaretská 13, 811 08 

Bratislava, SK; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 27.4.2011 
(580) 19.7.2011 
 
 
(111) 199818 
(210) 589-2001 
(732) Cestovní kancelář FISCHER, a.s., Na Strži 65/1702, 

140 62 Praha, CZ; 
(770) FISCHER Slovakia, s. r. o., Lazaretská 13, 811 08 

Bratislava, SK; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 27.4.2011 
(580) 19.7.2011 
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(111) 200238 
(210) 1658-2001 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0Qu, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 200341 
(210) 1619-2001 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 200342 
(210) 1620-2001 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 200343 
(210) 1621-2001 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 200344 
(210) 1623-2001 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 200345 
(210) 1624-2001 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 200668 
(210) 2172-2001 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 

(111) 200669 
(210) 2173-2001 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 200803 
(210) 2306-2001 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0Qu, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 201615 
(210) 1157-2001 
(732) Cestovní kancelář FISCHER, a.s., Na Strži 65/1702, 

140 62 Praha, CZ; 
(770) FISCHER Slovakia, s. r. o., Lazaretská 13, 811 08 

Bratislava, SK; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 27.4.2011 
(580) 19.7.2011 
 
 
(111) 203109 
(210) 336-2002 
(732) 2ME Holding AG, Dufourstr. 25, Postfach 352, 

4010 Basel, CH; 
(770) AXEL SPRINGER PRAHA, a. s., Dělnická 12/213, 

170 00 Praha, CZ; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 7.3.2011 
(580) 15.7.2011 
 
 
(111) 203145 
(210) 817-2002 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 203146 
(210) 818-2002 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 203147 
(210) 819-2002 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
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(111) 203958 
(210) 1689-2002 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0Qu, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 204122 
(210) 2701-2002 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 204123 
(210) 2702-2002 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 204590 
(210) 953-2002 
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 North 

U.S. Highway 45, Libertyville, IL 60048, US; 
(770) MOTOROLA, INC., 1303 East Algonquin Road, 

Schaumburg, Illinois, US; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 1.11.2010 
(580) 30.6.2011 
 
 
(111) 205342 
(210) 954-2002 
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 North 

U.S. Highway 45, Libertyville, IL 60048, US; 
(770) MOTOROLA, INC., 1303 East Algonquin Road, 

Schaumburg, Illinois, US; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 1.11.2010 
(580) 30.6.2011 
 
 
(111) 205560 
(210) 3601-2002 
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 North 

U.S. Highway 45, Libertyville, IL 60048, US; 
(770) MOTOROLA, INC., 1303 East Algonquin Road, 

Schaumburg, Illinois, US; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 1.11.2010 
(580) 30.6.2011 
 
 
(111) 210251 
(210) 1804-2004 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 

(111) 210252 
(210) 1805-2004 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 210253 
(210) 1806-2004 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 210254 
(210) 1807-2004 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 214735 
(210) 398-2004 
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a, 

708 00 Ostrava, CZ; 
(770) Zeta Consulting, a.s., F. V. Veselého 2620/11, 

193 00 Praha, Horní Počernice, CZ; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 31.1.2011 
(580) 31.5.2011 
 
 
(111) 215776 
(210) 6213-2005 
(732) SLOVENERGOokno, Radlinského 11, 811 07 Bra-

tislava, SK; 
(770) Občianske združenie SLOVOKNO, Radlinského 11, 

813 68 Bratislava, SK; 
(580) 22.7.2011 
 
 
(111) 215777 
(210) 6214-2005 
(732) SLOVENERGOokno, Radlinského 11, 811 07 Bra-

tislava, SK; 
(770) Občianske združenie SLOVOKNO, Radlinského 11, 

813 68 Bratislava, SK; 
(580) 22.7.2011 
 
 
(111) 216456 
(210) 2457-2005 
(732) PGX HEALTH, LLC a Delaware Limited Liabi-

lity Company, Five Science Park, New Haven, 
Connecticut 06511, US; 

(770) Adenosine Therapeutics LLC, a Virginia Limited 
Liability Company, P.O. Box 4362, Charlottes-
ville, Virginia 22905, US; 

 Dátum uzavretia zmluvy: 4.8.2008 
(580) 28.6.2011 
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(111) 219198 
(210) 269-2007 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 219479 
(210) 192-2007 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 220052 
(210) 495-2007 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 222653 
(210) 325-2008 
(732) PEREX, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Brati-

slava, SK; 
(770) AVÍZO s. r. o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, SK; 
(580) 27.6.2011 
 
 
(111) 222780 
(210) 326-2008 
(732) PEREX, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Brati-

slava, SK; 
(770) AVÍZO s. r. o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, SK; 
(580) 27.6.2011 
 
 
(111) 223388 
(210) 1248-2008 
(732) Royal Hotel Club Aktiengesellschaft, Aeulestras-

se 5, FL-9490 Vaduz, LI; 
(770) BOHEMIA CLUB, a.s., Moskevská 637/6, 460 01 

Liberec IV- Perštýn, CZ; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 27.4.2011 
(580) 15.6.2011 
 
 
(111) 223389 
(210) 1249-2008 
(732) Royal Hotel Club Aktiengesellschaft, Aeulestras-

se 5, FL-9490 Vaduz, LI; 
(770) BOHEMIA CLUB, a.s., Moskevská 637/6, 460 01 

Liberec IV- Perštýn, CZ; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 27.4.2011 
(580) 15.6.2011 
 
 
 
 

(111) 223846 
(210) 1088-2008 
(732) GURMAN, s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľu-

bovňa, SK; 
(770) 2 PACK Media s. r. o., Kováčska 49, 040 01 Ko-

šice, SK; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 3.5.2011 
(580) 30.6.2011 
 
 
(111) 224611 
(210) 6152-2008 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 225029 
(210) 5871-2005 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 225839 
(210) 449-2009 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0Qu, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 225840 
(210) 450-2009 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0Qu, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 227257 
(210) 1183-2009 
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 

Geneva 26, CH; 
(770) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 

Weybridge, Surrey KT13 0Qu, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 13.4.2011 
(580) 8.7.2011 
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(111) 228135 
(210) 119-2010 
(732) Karaffová Michaela, PhDr., Nešporova 282/16, 

040 11 Košice - Západ, SK; Zábronský Rastislav, 
Kolónia Hviezda 118, 036 08 Martin, SK; 

(770) Karaffová Michaela, PhDr., Nešporova 282/16, 
040 11 Košice - Západ, SK; 

 Dátum uzavretia zmluvy: 20.1.2011 
(580) 14.7.2011 
 
 
 

(111) 228136 
(210) 120-2010 
(732) Karaffová Michaela, PhDr., Nešporova 282/16, 

040 11 Košice - Západ, SK; Zábronský Rastislav, 
Kolónia Hviezda 118, 036 08 Martin, SK; 

(770) Karaffová Michaela, PhDr., Nešporova 282/16, 
040 11 Košice - Západ, SK; 

 Dátum uzavretia zmluvy: 20.1.2011 
(580) 14.7.2011 
 
 

 
 
 
 
 

Čiastočné prevody ochranných známok 
 
 

(111) 110860A 
(210) 3852A 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Václavské nám. 837/11, 

110 00 Praha, CZ; 
9 (511) 6, 7, 9, 11, 12 

(511) 6 - Hutnícke výrobky: výtlačky. 
7 - Zariadenia pre huty: valcovacie trate, valco-
vanie stolice, valce pre studené a teplé trate, val-
ce bandážované, kompletné úpravárske linky na 
navíjanie a balenie. Zariadenia pre zlievarne: 
formovacie stroje lisovacie, pieskomety, stroje na 
manipuláciu, pieskovače. Zariadenia pre bane: 
ťažné stroje, ťažné klietky, zariadenia na signali-
záciu v bani. Zariadenia na mletie a drvenie 
hmôt: špeciálne mlyny, napr. na cukrovú trstinu. 
Tvárniace stroje: ťažké hydraulické lisy kovacie, 
vytlačovacie. Vysokotlakové zariadenia: vysoko-
tlakové potrubia. Zariadenia pre chemický prie-
mysel: pre plynárne, pre koksárne, dusikárne. Za-
riadenia pre potravinársky priemysel: pre cukro-
vary. Zariadenia pre gumárenský a plastikársky 
priemysel: vulkanizačné lisy na pneumatiky. Za-
riadenia na spracovanie tabaku a výrobu cigariet: 
zariadenia na skúšanie, váženie a balenie hmôt  
a predmetov. Kovoobrábacie stroje: veľké sús-
truhy, karusely, horizontky, frézky. Strojové čas-
ti: veľké zalomené hriadele, ozubené kolesá, špe-
ciálne prevodové skrine. Dopravné zariadenia: 
zariadenia na valcovanie, vrátky (elektrické). 
Elektrické stroje: generátory elektrické všetkých 
druhov, motory všetkých druhov. Zariadenia pre 
jadrové elektrárne: dopravníky jadrového paliva. 
9 - Elektrické zariadenia: transormátory všetkých 
druhov, meniče, zariadenia na elektrické pohony 
(elektrickú trakciu), spínače, zariadenia elektrární, 
zariadenia rozvodní, energovlaky všetkých dru-
hov, elektronické zariadenia automatizačné. 
11 - Zariadenia pre jadrové elektrárne: jadrové 
reaktory. Priemyselné pece: pece palivové. 
12 - Vozidlá: trolejbusy. 

 Dátum uzavretia zmluvy: 6.4.2011 
(580) 8.6.2011 

 
 
 
 
 
 

(111) 110860D 
(210) 3852D 
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Tylova 1/57, 

301 28 Plzeň, CZ; 
9 (511) 12 

(511) 12 - Vozidlá: lokomotívy elektrické, autobusy všet-
kých druhov. 

 Dátum uzavretia zmluvy: 6.4.2011 
(580) 8.6.2011 

 
 
(111) 111109A 
(210) 8440A 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Václavské nám. 

837/11, 110 00 Praha, CZ; 
9 (511) 6, 7, 9, 12 

(511) 6 - Odliatky, výkovky, výlisky a zvárané poloto-
vary zo železa, ocele, kovov a ich zliatin, železné 
konštrukcie. 
7- Stroje všetkých druhov a ich súčasti s výnim-
kou parných turbín, ich súčastí a príslušenstva, 
najmä povrchových kondenzátorov, tepelných 
výmenníkov a ohrievačov napájacej vody, turbo-
generátorov, elektrických generátorov, elektro-
technické stroje a ich súčasti, súčasti leteckých 
motorov. 
9 - Elektrotechnické prístroje, zariadenia a ich 
súčasti. 
12 - Súčasti lietadiel. 

 Dátum uzavretia zmluvy: 6.4.2011 
(580) 20.6.2011 

 
 
(111) 111109C 
(210) 8440C 
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Tylova 1/57, 

301 28 Plzeň, CZ; 
9 (511) 12 

(511) 12 - Železničné vozidlá (lokomotívy, motorové 
vozne a vlaky), ich príslušenstvá a súčasti. 

 Dátum uzavretia zmluvy: 6.4.2011 
(580) 20.6.2011 
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(111) 111110B 
(210) 9456B 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Václavské nám. 

837/11, 110 00 Praha, CZ; 
9 (511) 6, 7, 9 

(511) 6 - Odliatky, výkovky, výlisky a zvárané poloto-
vary zo železa, ocele, kovu a ich zliatin. Železné 
konštrukcie. 
7 - Stroje všetkých druhov a ich súčasti s výnim-
kou parných turbín, ich súčastí a príslušenstva, 
najmä povrchových kondenzátorov, tepelných vý-
menníkov a ohrievačov napájacej vody, turboge-
nerátorov, elektrických generátorov.. 
9 - Elektrotechnické stroje, prístroje, zariadenia  
a ich súčasti. 

 Dátum uzavretia zmluvy: 6.4.2011 
(580) 20.6.2011 

 
 
(111) 111110D 
(210) 9456D 
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Tylova 1/57, 

301 28 Plzeň, CZ; 
9 (511) 12 

(511) 12 - Železničné vozidlá (lokomotívy, motorové 
vozne a vlaky), ich príslušenstvá a súčasti. 

 Dátum uzavretia zmluvy: 6.4.2011 
(580) 20.6.2011 

 
 
(111) 111111B 
(210) 9455B 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Václavské nám. 837/11, 

110 00 Praha, CZ; 
9 (511) 6, 7, 9 

(511) 6 - Odliatky, výkovky, výlisky a zvárané poloto-
vary zo železa, ocele, kovu a ich zliatin. Železné 
konštrukcie. 
7 - Stroje všetkých druhov a ich súčasti s výnim-
kou parných turbín, ich súčastí a príslušenstva, 
najmä povrchových kondenzátorov, tepelných vý-
menníkov a ohrievačov napájacej vody, turboge-
nerátorov, elektrických generátorov. 
9 - Elektrotechnické stroje, prístroje, zariadenia  
a ich súčasti. 

 Dátum uzavretia zmluvy: 6.4.2011 
(580) 20.6.2011 

 
 
(111) 111111D 
(210) 9455D 
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Tylova 1/57, 

301 28 Plzeň, CZ; 
9 (511) 12 

(511) 12 - Železničné vozidlá (lokomotívy, motorové voz-
ne a vlaky), ich príslušenstvá a súčasti. 

 Dátum uzavretia zmluvy: 6.4.2011 
(580) 20.6.2011 

 
 
(111) 111115A 
(210) 2032A 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Václavské nám. 837/11, 

110 00 Praha, CZ; 
9 (511) 6, 7, 9, 12 

 
 
 
 

(511) 6 - Vysokotlakové nádoby. 
7 - Turbogenerátory, elektromotory všetkých druhov, 
dynamá, valcovacie stolice, tlačky blokov, preťa-
hovačky, navíjačky, zakružovačky, lisy všetkých 
druhov, parné turbíny, sústruhy, horizontky, fré-
zovacie hlavy, závitorezné hlavy, vyvŕtavacie 
hlavy, strojné súčasti najmä zalomené hriadele, 
ozubené kolesá, prevodové skrine. 
9 - Transformátory všetkých druhov, vypínače, 
odpojovače, rozvádzače. 
12 - Trolejbusy. 

 Dátum uzavretia zmluvy: 6.4.2011 
(580) 15.6.2011 

 
 
(111) 111115B 
(210) 2032B 
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Tylova 1/57, 

301 28 Plzeň, CZ; 
9 (511) 12 

(511) 12 - Lokomotívy všetkých druhov. 
 Dátum uzavretia zmluvy: 6.4.2011 
(580) 15.6.2011 

 
 
(111) 111382B 
(210) 5163B 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Václavské nám. 837/11, 

110 00 Praha, CZ; 
9 (511) 6, 9, 12 

(511) 6 - Surové, čiastočne opracované a opracované 
kovy a výkovky z nich strojovo alebo ručne 
opracované, formované kovové súčasti, valcova-
né a liate kovové výrobky a stavebné súčasti, 
strojové odliatky a materiál na stavbu strojov. 
9 - Elektrotechnické prístroje 
12 - Vozidlá (trolejbusy), ich príslušenstvá, vý-
zbroje a súčasti. 

 Dátum uzavretia zmluvy: 6.4.2011 
(580) 20.6.2011 

 
 
(111) 111382D 
(210) 5163D 
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Tylova 1/57, 

301 28 Plzeň, CZ; 
9 (511) 12 

(511) 12 - Vozidlá s výnimkou trolejbusov, nákladných 
a osobných automobilov a z nich odvodených 
modifikácií, ich príslušenstvá, výzbroje a súčasti. 

 Dátum uzavretia zmluvy: 6.4.2011 
(580) 20.6.2011 

 
 
(111) 152673B 
(210) 7487B 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Václavské nám. 837/11, 

110 00 Praha, CZ; 
9 (511) 6, 7, 9, 11, 12 

(511) 6 - Hutnícke výrobky: odliatky, výkovky, výli-
sky, armatúry vysokotlakové a špeciálne, nádoby 
vysokotlakové. 
7 - Stroje a zariadenia na valcovanie kovov: val-
covacie stolice, zariadenia na manipuláciu a do-
pravu valcovaných výrobkov (vývalkov), naví-
jačky, zvinovačky, rozvinovačky, zariadenia na 
úpravu vývalkov, baličky. Stroje a zariadenia pre  
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍSTVA SR   9 - 2011 - SK (prevody a prechody práv)  
 

275

bane: ťažné stroje, ťažné lanové kotúče, ťažné 
klietky, brzdové stroje, zariadenia jám a ťažných 
veží, zariadenia nárazov a vozíkových obehov, 
dopravné zariadenia pre bane, skipové stanice. 
Stroje a zariadenia na drvenie, mletie a triedenie: 
Dopravníky. Vysokotlakové stroje a zariadenia; 
hydraulické lisy, akumulátory hydropneumatic-
ké, multiplikátory tlaku. Stroje a zariadenia pre 
chemický a potravinársky priemysel; cukrovary. 
Stroje a zariadenia na výrobu papiera; zahusťo-
vacie bubny, filtre, valce, regulátory automatic-
ké, vysokotlakové nátoky. Tabakové a cigaretové 
stroje; baliace stroje. Obrábacie stroje; sústruhy, 
sústruhy revolverové, vyvrtávačky vodorovné, 
frézovačky. Rezné nástroje, frézy, vŕtacie hlavy, 
nástroje na tvarovanie. Upínacie náradie, upína-
cie časti, upínacie prístroje, rozpínacie tŕne. Vše-
obecné strojové časti a zariadenia, zalomené hria-
dele, prevodové súkolesia (skrine), ozubené kole-
sá. Elektrotechnické stroje a zariadenia, elektric-
ké generátory, turbogenerátory, elektrické motory. 
9 - Meradlá, meracie a kontrolné prístroje. Elek-
trotechnické stroje a zariadenia, transformátory, 
reaktory, tlmivky, vypínače, spínače, stykače, pre-
pínače, odpojovače, regulátory otáčok komutáto-
rových motorov, silové rozvádzače, rozvodne. 
11 - Zavážiace zariadenia pre priemyselné pece, 
priemyselné pece. 
12 - Vozidlá: trolejbusy. Plavidlá, lodné súčasti. 

 Dátum uzavretia zmluvy: 6.4.2011 
(580) 15.6.2011 

 
 
(111) 152673E 
(210) 7487E 
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Tylova 1/57, 

301 28 Plzeň, CZ; 
9 (511) 12 

(511) 12 - Vozidlá: lokomotívy, autobusy. 
 Dátum uzavretia zmluvy: 6.4.2011 
(580) 15.6.2011 

 
 
(111) 152674B 
(210) 7489B 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Václavské nám. 837/11, 

110 00 Praha, CZ; 
9 (511) 6, 7, 9, 11, 12 

(511) 6 - Hutnícke výrobky: odliatky, výkovky, výlisky, 
armatúry vysokotlakové a špeciálne, nádoby vy-
sokotlakové, vysokotlakové nátoky. 
7 - Stroje a zariadenia na valcovanie kovov: val-
covacie stolice, zariadenia na manipuláciu a do-
pravu valcovaných výrobkov (vývalkov), navíjač-
ky, zvinovačky, rozvinovačky, zariadenia na úpravu 
vývalkov, baličky. Stroje a zariadenia pre bane: 
ťažné stroje, ťažné lanové kotúče, ťažné klietky, 
brzdové stroje, zariadenia jám a ťažných veží, za-
riadenia nárazov a vozíkových obehov, dopravné 
zariadenia pre bane, skipové stanice. Stroje a za-
riadenia na drvenie, mletie a triedenie: Doprav-
níky. Vysokotlakové stroje a zariadenia; hydrau-
lické lisy, akumulátory hydropneumatické, mul-
tiplikátory tlaku, Stroje a zariadenia pre chemic-
ký a potravinársky priemysel; cukrovary. Stroje  
a zariadenia na výrobu papiera; zahusťovacie 
bubny, filtre, valce, regulátory automatické. Ta-
bakové a cigaretové stroje; baliace stroje. Obrá- 
 

bacie stroje; sústruhy, sústruhy revolverové, vy-
vrtávačky vodorovné, frézovačky. Rezné nástroje, 
frézy, vŕtacie hlavy, nástroje na tvarovanie. Upí-
nacie náradie, upínacie časti, upínacie prístroje, 
rozpínacie tŕne. Všeobecné strojové časti a zaria-
denia, zalomené hriadele, prevodové súkolesia 
(skrine), ozubené kolesá, elektrotechnické stroje 
a zariadenia, elektrické generátory, turbogenerá-
tory, elektrické motory. 
9 - Meradlá, meracie a kontrolné prístroje. Elek-
trotechnické stroje a zariadenia, transformátory, 
reaktory, tlmivky, vypínače, spínače, stykače, pre-
pínače, odpojovače, regulátory otáčok komutáto-
rových motorov, silové rozvádzače, rozvodne. 
11 - Zavážiace zariadenia pre priemyselné pece, 
priemyselné pece. 
12 - Vozidlá: trolejbusy. Plavidlá, lodné súčasti. 

 Dátum uzavretia zmluvy: 6.4.2011 
(580) 16.6.2011 

 
 
(111) 152674E 
(210) 7489E 
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Tylova 1/57, 

301 28 Plzeň, CZ; 
9 (511) 12 

(511) 12 - Vozidlá: lokomotívy, autobusy. 
 Dátum uzavretia zmluvy: 6.4.2011 
(580) 16.6.2011 

 
 
(111) 152715B 
(210) 7488B 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Václavské nám. 837/11, 

110 00 Praha, CZ; 
9 (511) 6, 7, 9, 11, 12 

(511) 6 - Hutnícke výrobky: odliatky, výkovky, výlisky, 
armatúry vysokotlakové a špeciálne, nádoby vy-
sokotlakové. 
7 - Stroje a zariadenia na valcovanie kovov: val-
covacie stolice, zariadenia na manipuláciu a do-
pravu valcovaných výrobkov (vývalkov), navíjač-
ky, zvinovačky, rozvinovačky, zariadenia na úpravu 
vývalkov, baličky. Stroje a zariadenia pre bane: 
ťažné stroje, ťažné lanové kotúče, ťažné klietky, 
brzdové stroje, zariadenia jám a ťažných veží, za-
riadenia nárazov a vozíkových obehov, dopravné 
zariadenia pre bane, skipové stanice. Stroje a za-
riadenia na drvenie, mletie a triedenie: Doprav-
níky. Vysokotlakové stroje a zariadenia: hydrau-
lické lisy, akumulátory hydropneumatické, mul-
tiplikátory tlaku, Stroje a zariadenia pre chemic-
ký a potravinársky priemysel: cukrovary. Stroje  
a zariadenia na výrobu papiera: zahusťovacie bub-
ny, filtre, valce, regulátory automatické, vysoko-
tlakové nátoky. Tabakové a cigaretové stroje: Ba-
liace stroje. Obrábacie stroje: Sústruhy, sústruhy 
revolverové, vyvrtávačky vodorovné, frézovačky. 
Rezné nástroje: frézy, vŕtacie hlavy, nástroje na 
tvarovanie. Upínacie náradie: Upínacie časti, upína-
cie prístroje, rozpínacie tŕne. Všeobecné strojové 
časti a zariadenia: zalomené hriadele, prevodové 
súkolesia (skrine), ozubené kolesá. Elektrotech-
nické stroje a zariadenia: elektrické generátory, 
turbogenerátory, elektrické motory. 
9 - Meradlá: meracie a kontrolné prístroje. Elek-
trotechnické stroje a zariadenia: transformátory, 
reaktory, tlmivky, vypínače, spínače, stykače, pre- 
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pínače, odpojovače, regulátory otáčok komutáto-
rových motorov, silové rozvádzače, rozvodne. 
11 - Zavážiace zariadenia pre priemyselné pece, 
priemyselné pece. 
12 - Vozidlá: trolejbusy. Plavidlá: lodné súčasti. 

 Dátum uzavretia zmluvy: 6.4.2011 
(580) 16.6.2011 

 
 
(111) 152715E 
(210) 7488E 
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Tylova 1/57, 

301 28 Plzeň, CZ; 
9 (511) 12 

(511) 12 - Vozidlá: lokomotívy, autobusy. 
 Dátum uzavretia zmluvy: 6.4.2011 
(580) 16.6.2011 

 
 
(111) 153355B 
(210) 15774B 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Václavské nám. 837/11, 

110 00 Praha, CZ; 
9 (511) 6, 7, 9 

(511) 6 - Hutnícke výrobky: odliatky, výkovky, výlisky. 
7 - Vysokotlakové stroje a zariadenia: hydraulic-
ké lisy, expandéry rúr, armatúry vysokotlakové  
a špeciálne, nádoby vysokotlakové. Stroje a za-
riadenia na valcovanie plechu: valcovacie stolice. 
Zariadenia na manipuláciu a dopravu valcova-
ných výrobkov (vývalkov): navíjačky, zvinovač-
ky, rozvinovačky. Zariadenia na úpravu výval-
kov: baličky. Stroje a zariadenia pre bane: ťažné 
stroje, ťažné lanové kotúče, ťažné klietky, brzdo-
vé stroje, zariadenia jám a ťažných veží, zariade-
nia staníc a vozíkových obehov, dopravné zaria-
denia pre bane, skipové stanice. Stroje a zariade-
nia na drvenie, mletie a triedenie: dopravníky. 
Stroje pre chemický a potravinársky priemysel: 
cukrovary. Stroje a zariadenia na výrobu papiera: 
valce, regulátory automatické. Tabakové a ciga-
retové stroje: baliace stroje. Elektrotechnické stro-
je: elektrické generátory, turbogenerátory, elektrické 
motory. Obrábacie stroje: sústruhy, sústruhy re-
volverové, vŕtačky vodorovné, frézky. Upínacie 
náradie: upínacie prístroje, rozpínacie tŕne, puz-
drá. Rezné nástroje: závitorezné hlavy a prístroje, 
vŕtacie hlavy. Všeobecné strojové časti a zariadenia: 
zalomené hriadele, prevodové súkolesia (skrine), 
ozubené kolesá. 
9 - Elektrotechnické zariadenia: transformátory, 
reaktory, vypínače, odpojovače, regulátory otá-
čok komutátorových motorov, silové rozvádzače, 
rozvodne. 

 Dátum uzavretia zmluvy: 6.4.2011 
(580) 20.6.2011 

 
 
(111) 153355F 
(210) 15774F 
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Tylova 1/57, 

301 28 Plzeň, CZ; 
9 (511) 12 

(511) 12 - Vozidlá: lokomotívy, autobusy. 
 Dátum uzavretia zmluvy: 6.4.2011 
(580) 20.6.2011 

 
 
 

(111) 226807 
(210) 5301-2009 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Václavské nám. 837/11, 

110 00 Praha, CZ; 
9 (511) 9, 12, 37, 39 

(511) 9 - Elektrická výzbroj pozemných a podzemných 
dopravných prostriedkov (s výnimkou automobi-
lov); najmä meniče pre hlavné a pomocné poho-
ny a napäťové striedače, elektrické a elektronické 
informačné, riadiace, kontrolné a diagnostické za-
riadenia pre pozemné a podzemné dopravné pro-
striedky (s výnimkou automobilov), batérie a na-
bíjačky batérií do pozemných a podzemných vo-
zidiel (s výnimkou automobilov). 
12 - Vozidlá mestskej hromadnej dopravy, a to 
trolejbusy, ich časti, komponenty a príslušenstvá, 
trakčné motory a trakčné elektrické zariadenia 
pre pozemné a podzemné dopravné prostriedky 
(s výnimkou automobilov). 
37 - Montáž, uvedenie do prevádzky, servis, údrž-
ba, revízia, opravy a rekonštrukcie strojov a za-
riadení pre elektrárne, teplárne, chemické a pet-
rochemické zariadenia, úpravne vody a zariade-
nia na spracovanie a/alebo likvidáciu rôznych 
druhov odpadov. 
39 - Dovoz strojov a zariadení pre elektrárne, tep-
lárne, chemické a petrochemické zariadenia, úpra-
vne vody a zariadenia na spracovanie a/alebo 
likvidáciu rôznych druhov odpadov. 

 Dátum uzavretia zmluvy: 6.4.2011 
(580) 21.6.2011 

 
 
(111) 226807A 
(210) 5301-2009A 
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Tylova 1/57, 

301 28 Plzeň, CZ; 
9 (511) 12, 37, 42 

(511) 12 - Vozidlá mestskej hromadnej dopravy, najmä 
električky, autobusy a vozové súpravy podzem-
ných dráh (s výnimkou trolejbusov), železničné 
vozidlá, najmä lokomotívy, osobné vozne loko-
motívnych súprav, elektrické jednotky (zostavy 
osobných železničných vozidiel s trakčnou (elek-
trickou) pohonnou jednotkou, motorové vozne  
a dieselové súpravy (zostavy osobných železničných 
vozidiel s pohonnou jednotkou tvorenou spaľo-
vacím (naftovým) motorom, ich časti, kompo-
nenty a príslušenstvá. 
37 - Montáž, uvedenie do prevádzky, servis, údržba, 
opravy, rekonštrukcia a modernizácia pozemných 
a podzemných dopravných prostriedkov (s vý-
nimkou automobilov) a dopravných zariadení, 
ich častí, komponentov a príslušenstva. 
42 - Konzultačné a inžinierske činnosti a služby 
v oblasti dopravného strojárstva, výskum, vývoj, 
projekcia a konštrukcia pozemných a podzemných 
dopravných prostriedkov (s výnimkou automobi-
lov) a dopravných zariadení, ich častí, kompo-
nentov a príslušenstva, testovanie, skúšobné me-
ranie a skúšobné analýzy v oblasti pozemných  
a podzemných dopravných prostriedkov a ich 
častí, komponentov a príslušenstva (s výnimkou 
automobilov). 

 Dátum uzavretia zmluvy: 6.4.2011 
(580) 21.6.2011 
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(111) 226879 
(210) 5302-2009 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Václavské nám. 837/11, 

110 00 Praha, CZ; 
9 (511) 9, 12, 37, 39 

(511) 9 - Elektrická výzbroj pozemných a podzemných 
dopravných prostriedkov (s výnimkou automobi-
lov); najmä meniče pre hlavné a pomocné poho-
ny a napäťové striedače, elektrické a elektronické 
informačné, riadiace, kontrolné a diagnostické za-
riadenia pre pozemné a podzemné dopravné pro-
striedky (s výnimkou automobilov), batérie a na-
bíjačky batérií do pozemných a podzemných vo-
zidiel (s výnimkou automobilov). 
12 - Vozidlá mestskej hromadnej dopravy, a to 
trolejbusy, ich časti, komponenty a príslušenstvá, 
trakčné motory a trakčné elektrické zariadenia 
pre pozemné a podzemné dopravné prostriedky 
(s výnimkou automobilov). 
37 - Montáž, uvedenie do prevádzky, servis, údrž-
ba, revízia, opravy a rekonštrukcie strojov a za-
riadení pre elektrárne, teplárne, chemické a pet-
rochemické zariadenia, úpravne vody a zariade-
nia na spracovanie a/alebo likvidáciu rôznych 
druhov odpadov. 
39 - Dovoz strojov a zariadení pre elektrárne, tep-
lárne, chemické a petrochemické zariadenia, úpra-
vne vody a zariadenia na spracovanie a/alebo lik-
vidáciu rôznych druhov odpadov. 

 Dátum uzavretia zmluvy: 6.4.2011 
(580) 21.6.2011 

 
 
(111) 226879A 
(210) 5302-2009A 
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Tylova 1/57, 

301 28 Plzeň, CZ; 
9 (511) 12,37,42 

(511) 12 - Vozidlá mestskej hromadnej dopravy, najmä 
električky, autobusy a vozové súpravy podzem-
ných dráh (s výnimkou trolejbusov), železničné 
vozidlá, najmä lokomotívy, osobné vozne loko-
motívnych súprav, elektrické jednotky (zostavy 
osobných železničných vozidiel s trakčnou (elek-
trickou) pohonnou jednotkou), motorové vozne  
a dieselové súpravy (zostavy osobných železnič-
ných vozidiel s pohonnou jednotkou tvorenou 
spaľovacím (naftovým) motorom, ich časti, 
komponenty a príslušenstvá. 
37 - Montáž, uvedenie do prevádzky, servis, 
údržba, opravy, rekonštrukcia a modernizácia 
pozemných a podzemných dopravných a pro-
striedkov (s výnimkou automobilov) a doprav-
ných zariadení, ich častí, komponentov a príslu-
šenstva. 
42 - Konzultačné a inžinierske činnosti a služby 
v oblasti dopravného strojárstva, výskum, vývoj, 
projekcia a konštrukcia pozemných a podzem-
ných dopravných prostriedkov (s výnimkou auto-
mobilov) a dopravných zariadení, ich častí, kom-
ponentov a príslušenstva, testovanie, skúšobné 
meranie a skúšobné analýzy v oblasti pozemných 
a podzemných dopravných prostriedkov a ich čas-
tí, komponentov a príslušenstva (s výnimkou auto-
mobilov). 

 Dátum uzavretia zmluvy: 6.4.2011 
(580) 21.6.2011 

 

 
 

(111) 226880 
(210) 5303-2009 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Václavské nám. 837/11, 

110 00 Praha, CZ; 
9 (511) 9, 12, 37, 39 

(511) 9 - Elektrická výzbroj pozemných a podzemných 
dopravných prostriedkov (s výnimkou automobi-
lov); najmä meniče pre hlavné a pomocné poho-
ny a napäťové striedače, elektrické a elektronické 
informačné, riadiace, kontrolné a diagnostické za-
riadenia pre pozemné a podzemné dopravné pro-
striedky (s výnimkou automobilov), batérie a na-
bíjačky batérií do pozemných a podzemných vo-
zidiel (s výnimkou automobilov). 
12 - Vozidlá mestskej hromadnej dopravy, a to 
trolejbusy, ich časti, komponenty a príslušenstvá, 
trakčné motory a trakčné elektrické zariadenia 
pre pozemné a podzemné dopravné prostriedky 
(s výnimkou automobilov). 
37 - Montáž, uvedenie do prevádzky, servis, údrž-
ba, revízia, opravy a rekonštrukcie strojov a za-
riadení pre elektrárne, teplárne, chemické a pet-
rochemické zariadenia, úpravne vody a zariade-
nia na spracovanie a/alebo likvidáciu rôznych 
druhov odpadov. 
39 - Dovoz strojov a zariadení pre elektrárne, tep-
lárne, chemické a petrochemické zariadenia, úpra-
vne vody a zariadenia na spracovanie a/alebo 
likvidáciu rôznych druhov odpadov. 

 Dátum uzavretia zmluvy: 6.4.2011 
(580) 21.6.2011 

 
 
(111) 226880A 
(210) 5303-2009A 
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Tylova 1/57, 

301 28 Plzeň, CZ; 
9 (511) 12, 37, 42 

(511) 12 - Vozidlá mestskej hromadnej dopravy, najmä 
električky, autobusy a vozové súpravy podzem-
ných dráh (s výnimkou trolejbusov), železničné 
vozidlá, najmä lokomotívy, osobné vozne loko-
motívnych súprav, elektrické jednotky (zostavy 
osobných železničných vozidiel s trakčnou (elek-
trickou) pohonnou jednotkou), motorové vozne  
a dieselové súpravy (zostavy osobných železnič-
ných vozidiel s pohonnou jednotkou tvorenou 
spaľovacím (naftovým) motorom, ich časti, kom-
ponenty a príslušenstvá. 
37 - Montáž, uvedenie do prevádzky, servis, údrž-
ba, opravy, rekonštrukcia a modernizácia pozem-
ných a podzemných dopravných a prostriedkov 
(s výnimkou automobilov) a dopravných zaria-
dení, ich častí, komponentov a príslušenstva. 
42 - Konzultačné a inžinierske činnosti a služby 
v oblasti dopravného strojárstva, výskum, vývoj, 
projekcia a konštrukcia pozemných a podzemných 
dopravných prostriedkov (s výnimkou automobi-
lov) a dopravných zariadení, ich častí, kompo-
nentov a príslušenstva, testovanie, skúšobné me-
ranie a skúšobné analýzy v oblasti pozemných  
a podzemných dopravných prostriedkov a ich 
častí, komponentov a príslušenstva (s výnimkou 
automobilov). 

 Dátum uzavretia zmluvy: 6.4.2011 
(580) 21.6.2011 
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch 
 
 

(111) 159019 
(210) 42873 
(732) Tata Global Beverages GB Limited, Parkview, 82 

Oxford Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1UX, GB; 
(580) 20.7.2011 
 
 
(111) 162176 
(210) 47456 
(732) MOTOROLA, INC., spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Delaware, 1303 East Algonquin Road, 
Schaumburg, Illinois, US; 

(580) 30.6.2011 
 
 
(111) 162250 
(210) 47457 
(732) MOTOROLA, INC., spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Delaware, 1303 East Algonquin 
Road, Schaumburg, Illinois, US; 

(580) 30.6.2011 
 
 
(111) 164865 
(210) 52300 
(732) BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s., 

Lidická 458/51, 370 54 České Budějovice, CZ; 
(580) 26.7.2011 
 
 
(111) 165540 
(210) 52887 
(732) I.W.S. Nominee Company Limited, 100 New 

Bridge Street, London EC4V6JA, GB; 
(580) 14.7.2011 
 
 
(111) 167955 
(210) 58082 
(732) Pivovar Protivín, a.s., Pivovar 168, 398 11 Proti-

vín, CZ; 
(580) 26.7.2011 
 
 
(111) 168811 
(210) 58290 
(732) Russell Brands, LLC, One Fruit of the Loom 

Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, US; 
(580) 22.6.2011 
 
 
(111) 168812 
(210) 58291 
(732) Russell Brands, LLC, One Fruit of the Loom 

Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, US; 
(580) 22.6.2011 
 
 
(111) 171192 
(210) 61330 
(732) Bucyrus Czech republik, a.s., Lihovarská 11/1378, 

716 10 Ostrava - Radvanice, CZ; 
(580) 20.7.2011 
 
 

(111) 171193 
(210) 61331 
(732) Bucyrus Czech republik, a.s., Lihovarská 11/1378, 

716 10 Ostrava - Radvanice, CZ; 
(580) 20.7.2011 
 
 
(111) 171277 
(210) 62918 
(732) BANANA REPUBLIC (ITM) INC., spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu California, 2 Folsom 
Street, San Francisco, California, 94105, US; 

(580) 15.7.2011 
 
 
(111) 172395 
(210) 64647 
(732) Snapple Beverage Corp., 900 King Street, Rye Brook, 

NY 10573, US; 
(580) 7.7.2011 
 
 
(111) 172499 
(210) 62676 
(732) MILETA, a. s., Husova 734, 508 01 Hořice, CZ; 
(580) 13.7.2011 
 
 
(111) 172608 
(210) 62695 
(732) Baker Hughes Incorporated, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Delaware, 2929 Allen Park-
way, Suite 2100, Houston, Texas 77019, US; 

(580) 14.7.2011 
 
 
(111) 172655 
(210) 63326 
(732) DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu  

a služby, Služeb 3, 100 31 Praha - Strašnice, CZ; 
(580) 26.7.2011 
 
 
 
(111) 172656 
(210) 63713 
(732) DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu  

a služby, Služeb 3, 100 31 Praha - Strašnice, CZ; 
(580) 26.7.2011 
 
 
(111) 172658 
(210) 63714 
(732) DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu  

a služby, Služeb 3, 100 31 Praha - Strašnice, CZ; 
(580) 26.7.2011 
 
 
(111) 172920 
(210) 62678 
(732) MILETA, a. s., Husova 734, 508 01 Hořice, CZ; 
(580) 13.7.2011 
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(111) 172921 
(210) 62677 
(732) MILETA, a. s., Husova 734, 508 01 Hořice, CZ; 
(580) 13.7.2011 
 
 
(111) 172982 
(210) 63777 
(732) BPB United Kingdom Limited, Saint-Gobain House, 

Binley Business Park, Coventry, CV3 2TT, GB; 
(580) 7.7.2011 
 
 
(111) 173816 
(210) 64731 
(732) HIPPO spol. s r.o., Žabovřeská 72/12, 603 00 Brno, 

CZ; 
(580) 26.7.2011 
 
 
(111) 173936 
(210) 63340 
(732) FOSROC INTERNATIONAL LIMITED, 4th Floor, 

40A Dover Street, London W15 4NW, GB; 
(580) 28.7.2011 
 
 
(111) 174641 
(210) 62510 
(732) SILEX, spol. s r. o., Vinohradská 1899/112, 130 00 

Praha, CZ; 
(580) 20.7.2011 
 
 
(111) 176831 
(210) 62790 
(732) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPA-

NY, L.P., 11445 Compaq Center Drive West, 
Houston, Texas 77070, US; 

(580) 26.7.2011 
 
 
(111) 176834 
(210) 62225 
(732) Cardo Entrance Solutions AB, Box 171, 201 21 

Malmö, SE; 
(580) 7.7.2011 
 
 
(111) 177252 
(210) 65015 
(732) Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 Stavanger, NO; 
(580) 7.7.2011 
 
 
(111) 178376 
(210) 1542-93 
(732) Zeta Consulting, a.s., F. V. Veselého 2620/11, 

193 00 Praha, Horní Počernice, CZ; 
(580) 31.5.2011 
 
 
(111) 184241 
(210) 2919-95 
(732) Pivovar Protivín, a.s., Pivovar 168, 398 11 Proti-

vín, CZ; 
(580) 26.7.2011 
 
 
 

(111) 196776 
(210) 1434-2000 
(732) PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČ-

NOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., 
Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava, SK; 

(580) 28.7.2011 
 
 
(111) 197071 
(210) 1843-2001 
(732) Taraba Stanislav, Ing. arch., CSc., Vavilovova 1141/5, 

851 01 Bratislava, SK; 
(580) 15.7.2011 
 
 
(111) 197469 
(210) 1718-2001 
(732) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 

Bratislava, SK; 
(580) 14.7.2011 
 
 
(111) 197470 
(210) 1721-2001 
(732) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 

Bratislava, SK; 
(580) 14.7.2011 
 
 
(111) 197479 
(210) 1807-99 
(732) Express, LLC, a Delaware limited liability compa-

ny, 1 Express Drive, Columbus, Ohio 43230, US; 
(580) 7.7.2011 
 
 
(111) 198194 
(210) 3388-2000 
(732) Ingersoll Cutting Tool Company, 845 S. Lyford 

Road, Rockford, Illinois 61008-2749, US; 
(580) 22.7.2011 
 
 
(111) 198195 
(210) 3390-2000 
(732) Hudec Milan, Ing., Kalinčiakova 10, 953 01 Zla-

té Moravce, SK; 
(580) 1.7.2011 
 
 
(111) 198323 
(210) 3494-2000 
(732) MERIUS, a. s., Štefánikova 6/A, 811 05 Brati-

slava, SK; 
(580) 19.7.2011 
 
 

(111) 199003 
(210) 1720-2001 
(732) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 

Bratislava, SK; 
(580) 14.7.2011 
 
 

(111) 199150 
(210) 2556-2000 
(732) BHP STEEL LIMITED, 1 York Street, Sydney, New 

South Wales, AU; 
(580) 24.6.2011 
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(111) 200137 
(210) 775-2001 
(732) Ing. Jaroslav Šutarík, IMBIZ, Mlynská 39, 052 01 

Spišská Nová Ves, SK; 
(580) 24.6.2011 
 
 
(111) 200263 
(210) 1931-2001 
(732) AGRO TAMI, a. s., Cabajská 10, 950 22 Nitra, SK; 
(580) 13.7.2011 
 
 
(111) 200300 
(210) 1043-2001 
(732) Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného 

podnikania, Miletičova 23, 821 09 Bratislava, SK; 
(580) 15.7.2011 
 
 
(111) 200380 
(210) 1906-2001 
(732) Odvoz a likvidácia odpadu a. s., v skratke OLO 

a. s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, SK; 
(580) 20.7.2011 
 
 
(111) 200381 
(210) 1907-2001 
(732) Odvoz a likvidácia odpadu a. s., v skratke OLO 

a. s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, SK; 
(580) 20.7.2011 
 
 
(111) 201100 
(210) 2368-2001 
(732) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee, 

D-51373 Leverkusen, DE; 
(580) 7.7.2011 
 
 
(111) 201336 
(210) 2180-2001 
(732) SystemPartnerAutoteile GmbH & Co. KG, Benz-

straße 1, 76185 Karlsruhe, DE; 
(580) 20.7.2011 
 
 
(111) 201462 
(210) 1740-2001 
(732) BorgWarner Inc., 3850 Hamlin Road, Auburn Hills, 

Michigan 48326, US; 
(580) 28.6.2011 
 
 
(111) 201716 
(210) 3390-2001 
(732) DIMENZIE, s.r.o., Česká 491/11, 040 01 Košice, 

SK; 
(580) 20.7.2011 
 
 
(111) 202124 
(210) 1350-2001 
(732) LPH a. s., Pod dolami 838, 093 02 Vranov nad 

Topľou, SK; 
(580) 15.7.2011 
 
 

(111) 202706 
(210) 1736-2001 
(732) Národná asociácia realitných kancelárií Sloven-

ska (NARKS), Mierová 56, 821 05 Bratislava, SK; 
(580) 7.7.2011 
 
 
(111) 202928 
(210) 1719-2001 
(732) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 

Bratislava, SK; 
(580) 13.7.2011 
 
 
(111) 202929 
(210) 1722-2001 
(732) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 

Bratislava, SK; 
(580) 14.7.2011 
 
 
(111) 202930 
(210) 1860-2001 
(732) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 

Bratislava, SK; 
(580) 13.7.2011 
 
 
(111) 203109 
(210) 336-2002 
(732) AXEL SPRINGER PRAHA, a. s., Dělnická 12/213, 

170 00 Praha, CZ; 
(580) 15.7.2011 
 
 
(111) 203905 
(210) 2192-2001 
(732) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COM-

PANY, L.P., 11445 Compaq Center Drive West, 
Houston, Texas 77070, US; 

(580) 7.7.2011 
 
 
(111) 206522 
(210) 714-2003 
(732) N. E. T. Co. United S. A., P.O.Box 957, Offshore 

Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VG; 
(580) 28.6.2011 
 
 
(111) 208464 
(210) 5032-2004 
(732) IBL Software Engineering, s. r. o., Galvaniho 17/C, 

821 04 Bratislava, SK; 
(580) 20.7.2011 
 
 
(111) 212030 
(210) 1738-2001 
(732) Express, LLC, a Delaware limited liability com-

pany, 1 Express Drive, Columbus, Ohio 43230, US; 
(580) 7.7.2011 
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(111) 212198 
(210) 1686-2001 
(732) SLOVPOS, a. s., Popradská 639, 059 52 Veľká 

Lomnica, SK; 
(580) 1.7.2011 
 
 
(111) 212199 
(210) 1687-2001 
(732) SLOVPOS, a. s., Popradská 639, 059 52 Veľká 

Lomnica, SK; 
(580) 1.7.2011 
 
 
(111) 212200 
(210) 1688-2001 
(732) SLOVPOS, a. s., Popradská 639, 059 52 Veľká 

Lomnica, SK; 
(580) 1.7.2011 
 
 
(111) 214609 
(210) 1448-2005 
(732) EUNALL, s.r.o., Nemocničná 1950/61, 026 01 

Dolný Kubín, SK; 
(580) 22.6.2011 
 
 
(111) 214610 
(210) 1449-2005 
(732) EUNALL, s.r.o., Nemocničná 1950/61, 026 01 

Dolný Kubín, SK; 
(580) 22.6.2011 
 
 
(111) 214735 
(210) 398-2004 
(732) Zeta Consulting, a.s., F. V. Veselého 2620/11, 

193 00 Praha, Horní Počernice, CZ; 
(580) 31.5.2011 
 
 
(111) 216456 
(210) 2457-2005 
(732) Trovis Pharmaceuticals LLC, One Gateway Cen-

ter,Suite 702, Newton, Massachusetts 02458, US; 
(580) 28.6.2011 
 
 
(111) 217793 
(210) 1709-2006 
(732) PL - PROFY spol. s r. o., Orlov 344, 065 43 Orlov, 

SK; 
(580) 14.7.2011 
 
 
(111) 224021 
(210) 1372-2008 
(732) TRANSSERVIS, a. s. Košice, Hlavná 91, 042 93 

Košice, SK; 
(580) 20.7.2011 
 
 
(111) 225350 
(210) 5047-2008 
(732) Express, LLC, 1 Express Drive, Columbus, Ohio 

43230, US; 
(580) 7.7.2011 
 
 

(111) 225834 
(210) 376-2009 
(732) Versa Media, s.r.o., Dohnányho 16, 821 08 Bra-

tislava, SK; 
(580) 20.7.2011 
 
 
(111) 225835 
(210) 377-2009 
(732) Versa Media, s.r.o., Dohnányho 16, 821 08 Bra-

tislava, SK; 
(580) 20.7.2011 
 
 
(111) 225836 
(210) 378-2009 
(732) Versa Media, s.r.o., Dohnányho 16, 821 08 Bra-

tislava, SK; 
(580) 20.7.2011 
 
 
(111) 225837 
(210) 379-2009 
(732) Versa Media, s.r.o., Dohnányho 16, 821 08 Bra-

tislava, SK; 
(580) 20.7.2011 
 

 
(111) 226024 
(210) 375-2009 
(732) Versa Media, s.r.o., Dohnányho 16, 821 08 Bra-

tislava, SK; 
(580) 20.7.2011 
 
 
(111) 226261 
(210) 362-2009 
(732) Versa Media, s.r.o., Dohnányho 16, 821 08 Bra-

tislava, SK; 
(580) 20.7.2011 
 
 
(111) 226262 
(210) 363-2009 
(732) Versa Media, s.r.o., Dohnányho 16, 821 08 Bra-

tislava, SK; 
(580) 20.7.2011 
 
 
(111) 226263 
(210) 364-2009 
(732) Versa Media, s.r.o., Dohnányho 16, 821 08 Bra-

tislava, SK; 
(580) 20.7.2011 
 
 
(111) 226264 
(210) 370-2009 
(732) Versa Media, s.r.o., Dohnányho 16, 821 08 Bra-

tislava, SK; 
(580) 20.7.2011 
 
 
(111) 226517 
(210) 371-2009 
(732) Versa Media, s.r.o., Dohnányho 16, 821 08 Bra-

tislava, SK; 
(580) 20.7.2011 
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(111) 226518 
(210) 373-2009 
(732) Versa Media, s.r.o., Dohnányho 16, 821 08 Bra-

tislava, SK; 
(580) 20.7.2011 
 
 
(111) 227583 
(210) 365-2009 
(732) Versa Media, s.r.o., Dohnányho 16, 821 08 Bra-

tislava, SK; 
(580) 20.7.2011 
 
 
(111) 227667 
(210) 358-2009 
(732) Versa Media, s.r.o., Dohnányho 16, 821 08 Bra-

tislava, SK; 
(580) 20.7.2011 
 
 
(111) 227668 
(210) 374-2009 
(732) Versa Media, s.r.o., Dohnányho 16, 821 08 Bra-

tislava, SK; 
(580) 20.7.2011 
 
 
(111) 227986 
(210) 368-2009 
(732) Versa Media, s.r.o., Dohnányho 16, 821 08 Bra-

tislava, SK; 
(580) 20.7.2011 
 
 
(111) 228160 
(210) 206-2010 
(732) Versa Media, s.r.o., Dohnányho 16, 821 08 Bra-

tislava, SK; 
(580) 20.7.2011 
 
 

(111) 228161 
(210) 207-2010 
(732) Versa Media, s.r.o., Dohnányho 16, 821 08 Bra-

tislava, SK; 
(580) 20.7.2011 
 
 
(111) 228168 
(210) 216-2010 
(732) Versa Media, s.r.o., Dohnányho 16, 821 08 Bra-

tislava, SK; 
(580) 20.7.2011 
 
 
(111) 228676 
(210) 192-2010 
(732) AB-COM Europe, s.r.o., M. Rázusa 4795, 955 01 

Topoľčany, SK; 
(580) 7.7.2011 
 
 
(111) 228986 
(210) 5360-2010 
(732) Pivovar Protivín, a.s., Pivovar 168, 398 11 Proti-

vín, CZ; 
(580) 7.7.2011 
 
 
(111) 229485 
(210) 1147-2010 
(732) Časopisy pro volný čas s. r. o., Táborská 5, 140 00 

Praha, CZ; 
(580) 28.6.2011 
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Licenčné zmluvy registrované 
 
 

(111) 179681 
(210) 72510 
(732) Čatloš Peter, Ing., Triq Tigne 80, Sliema, MT; 
(791) COMPEL AS, s.r.o., Francúzskych partizánov, 

036 08 Martin, SK; 
(793) zmluvná výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.1.2011 
(580) 22.7.2011 
 
 

(111) 190942 
(210) 2096-98 
(732) EG Industry, a. s., Košická 52, 821 08 Bratislava, 

SK; 
(791) PREMATLAK, a.s., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 

916 01 Stará Turá, SK; 
(793) zmluvná výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.1.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 

(111) 192153 
(210) 1675-98 
(732) Mjartan Milan, Ing., Silvánova 8, 902 01 Pezinok, 

SK; 
(791) ADVANTAGE CAR RENTAL, s.r.o., Kopčian-

ska 20, 851 01 Bratislava, SK; 
(793) zmluvná nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 8.2.2011 
(580) 21.6.2011 
 
 

(111) 193740 
(210) 1529-99 
(732) EG Industry, a. s., Košická 52, 821 08 Bratislava, 

SK; 
(791) PREMATLAK, a.s., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 

916 01 Stará Turá, SK; 
(793) zmluvná výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.1.2011 
(580) 8.7.2011 
 

 

(111) 215900 
(210) 2282-2005 
(732) EG Industry, a. s., Košická 52, 821 08 Bratislava, 

SK; 
(791) PREMATLAK, a.s., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 

916 01 Stará Turá, SK; 
(793) zmluvná výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.1.2011 
(580) 8.7.2011 
 

 

(111) 218468 
(210) 813-2006 
(732) EG Industry, a. s., Košická 52, 821 08 Bratislava, 

SK; 
(791) HKS Forge, s.r.o., Štúrova 28, 040 01 Košice, SK; 
(793) zmluvná výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.1.2011 
(580) 8.7.2011 
 
 
(111) 219356 
(210) 122-2007 
(732) Zvijač Martin, Duklianska 642/10, 089 01 Svid-

ník, SK; 
(791) Cleveland Exim, s.r.o., Duklianska 642/10, 089 01 

Svidník, SK; 
(793) zmluvná výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.1.2009 
(580) 18.7.2011 
 
 
(111) 220272 
(210) 5304-2007 
(732) studio LUX, s. r. o., Kapitulská 16, 811 01 Brati-

slava, SK; 
(791) TV LUX s.r.o., Prepoštská 3, 811 01 Bratislava, SK; 
(793) zmluvná výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 16.5.2011 
(580) 14.7.2011 
 
 
(111) 222550 
(210) 5077-2008 
(732) studio LUX, s. r. o., Kapitulská 16, 811 01 Brati-

slava, SK; 
(791) TV LUX s.r.o., Prepoštská 3, 811 01 Bratislava, SK; 
(793) zmluvná výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 16.5.2011 
(580) 14.7.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ukončenie platnosti licenčných zmlúv 
 
 

(111) 179681 
(210) 72510 
(732) Čatloš Peter, Ing., Triq Tigne 80, Sliema, MT; 
(791) COMPEL, a.s., Francúzskych partizánov, 036 08 

Martin, SK; 
(793) Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 20.4.2010 
(580) 22.7.2011 
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Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 
 
 

(111) 194616 
(210) 2688-99 
(732) Provimi Pet Food CZ s r. o., Brniště 139, 471 29 

Brniště, CZ; 
 Záložný veriteľ: 

UniCredit Bank AG, Arabella Str. 12, Munich, Ne-
mecko konajúcou prostredníctvom UniCredit Bank 
AG, London Branch, Moor House, 120 London 
Wall, London EC2Y 5ET, GB; 

 Dátum uzavretia zmluvy: 15.6.2011 
(580) 7.7.2011 
 
 
(111) 214315 
(210) 952-2005 
(732) Provimi Pet Food SK s. r. o., Dunajský Klátov 141, 

930 21 Dunajský Klátov, SK; 
 Záložný veriteľ: 

UniCredit Bank AG, Arabella Str. 12, Munich, Ne-
mecko konajúcou prostredníctvom UniCredit Bank 
AG, London Branch, Moor House, 120 London 
Wall, London EC2Y 5ET, GB; 

 Dátum uzavretia zmluvy: 15.6.2011 
(580) 7.7.2011 
 
 

(111) 219766 
(210) 520-2007 
(732) Provimi Pet Food CZ s r. o., Brniště 139, 471 29 

Brniště, CZ; 
 Záložný veriteľ: 

UniCredit Bank AG, Arabella Str. 12, Munich, Ne-
mecko konajúcou prostredníctvom UniCredit Bank 
AG, London Branch, Moor House, 120 London 
Wall, London EC2Y 5ET, GB; 

 Dátum uzavretia zmluvy: 15.6.2011 
(580) 7.7.2011 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Medzinárodne zapísané ochranné známky 
 
 

(111) 222025 
(220) 18.2.2008 
(800) 982 982 
 Dátum medzinárodného zápisu: 1.4.2011 
 
 
(111) 223742 
(220) 17.6.2008 
(800) 1077655 
 Dátum medzinárodného zápisu: 23.11.2010 
 
 
(111) 225498 
(220) 18.8.2008 
(800) 1080866 
 Dátum medzinárodného zápisu: 20.8.2010 
 
 
(111) 227394 
(220) 6.10.2009 
(800) 1080358 
 Dátum medzinárodného zápisu: 6.10.2009 
 
 
(111) 229170 
(220) 11.3.2010 
(800) 1081292 
 Dátum medzinárodného zápisu: 28.2.2011 
 
 

(111) 229413 
(220) 24.6.2010 
(800) 1078202 
 Dátum medzinárodného zápisu: 7.2.2011 
 
 
(111) 230163 
(220) 22.10.2010 
(800) 1078185 
 Dátum medzinárodného zápisu: 28.2.2011 
 
 
(111) 230164 
(220) 29.10.2010 
(800) 1072552 
 Dátum medzinárodného zápisu: 28.2.2011 
 
 
(111) 230165 
(220) 3.11.2010 
(800) 1073273 
 Dátum medzinárodného zápisu: 17.2.2011 
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Zaniknuté ochranné známky 
 
 
(111)   (141) (111)   (141) (111)   (141) (111)   (141) 
 
  91357 20.12.2010 
  93414 21.12.2010 
  93415 21.12.2010 
  98291 31.12.2010 
  98487 07.12.2010 
  99609 07.12.2010 
113397 03.12.2010 
160111 22.12.2010 
160261 31.12.2010 
160293 16.12.2010 
160357 18.12.2010 
160359 18.12.2010 
160419 18.12.2010 
160419A 18.12.2010 
160508 08.12.2010 
160527 29.12.2010 
160622 22.12.2010 
161363 18.12.2010 
164672 11.12.2010 
164852 08.12.2010 
164920 11.12.2010 
168333 18.12.2010 
169030 04.12.2010 
169034 14.12.2010 
169035 14.12.2010 
169168 11.12.2010 
169247 07.12.2010 
169248 10.12.2010 
169394 03.12.2010 
169474 07.12.2010 
169485 06.12.2010 
169684 27.12.2010 
169685 27.12.2010 
169703 06.12.2010 
169711 07.12.2010 
169722 17.12.2010 
169724 18.12.2010 
169751 12.12.2010 
169799 17.12.2010 
170017 05.12.2010 
170024 19.12.2010 
170154 13.12.2010 
170156 06.12.2010 
170176 06.12.2010 
170181 27.12.2010 
170218 18.12.2010 
170267 27.12.2010 
170310 03.12.2010 
170484 28.12.2010 
170511 13.12.2010 
170713 21.12.2010 
170799 20.12.2010 
171074 21.12.2010 
171086 27.12.2010 
171149 03.12.2010 
174499 17.12.2010 
180612 18.12.2010 
186992 15.12.2010 
195115 01.12.2010 
195116 01.12.2010 
195117 07.12.2010 
195119 11.12.2010 
195121 13.12.2010 

195124 21.12.2010 
195125 21.12.2010 
195456 21.12.2010 
195764 09.03.2010 
198242 01.12.2010 
198243 01.12.2010 
198244 01.12.2010 
198245 01.12.2010 
198246 01.12.2010 
198247 01.12.2010 
198248 01.12.2010 
198249 01.12.2010 
198250 01.12.2010 
198251 11.12.2010 
198253 11.12.2010 
198254 12.12.2010 
198257 13.12.2010 
198339 01.12.2010 
198340 01.12.2010 
198341 01.12.2010 
198342 01.12.2010 
198343 01.12.2010 
198344 01.12.2010 
198345 01.12.2010 
198346 01.12.2010 
198347 01.12.2010 
198348 01.12.2010 
198349 01.12.2010 
198350 01.12.2010 
198351 01.12.2010 
198353 01.12.2010 
198354 01.12.2010 
198356 04.12.2010 
198357 04.12.2010 
198358 04.12.2010 
198362 05.12.2010 
198363 11.12.2010 
198364 11.12.2010 
198365 12.12.2010 
198367 12.12.2010 
198368 12.12.2010 
198374 14.12.2010 
198375 14.12.2010 
198377 15.12.2010 
198378 15.12.2010 
198379 15.12.2010 
198380 15.12.2010 
198381 15.12.2010 
198382 15.12.2010 
198468 01.12.2010 
198472 06.12.2010 
198473 06.12.2010 
198474 06.12.2010 
198475 06.12.2010 
198476 06.12.2010 
198481 08.12.2010 
198482 08.12.2010 
198485 15.12.2010 
198486 15.12.2010 
198487 15.12.2010 
198488 15.12.2010 
198490 15.12.2010 
198492 15.12.2010 

198493 18.12.2010 
198494 18.12.2010 
198495 21.12.2010 
198496 21.12.2010 
198497 21.12.2010 
198498 21.12.2010 
198499 21.12.2010 
198500 21.12.2010 
198501 22.12.2010 
198502 22.12.2010 
198503 22.12.2010 
198508 22.12.2010 
198510 22.12.2010 
198513 22.12.2010 
198514 22.12.2010 
198516 27.12.2010 
198517 27.12.2010 
198519 27.12.2010 
198520 27.12.2010 
198521 27.12.2010 
198522 27.12.2010 
198523 27.12.2010 
198524 27.12.2010 
198525 27.12.2010 
198526 27.12.2010 
198527 27.12.2010 
198631 04.12.2010 
198632 06.12.2010 
198633 06.12.2010 
198634 06.12.2010 
198637 08.12.2010 
198638 08.12.2010 
198641 22.12.2010 
198642 22.12.2010 
198644 22.12.2010 
198645 22.12.2010 
198646 22.12.2010 
198732 01.12.2010 
198734 01.12.2010 
198735 14.12.2010 
198736 18.12.2010 
198737 18.12.2010 
198738 18.12.2010 
198739 18.12.2010 
198740 18.12.2010 
198741 18.12.2010 
198743 18.12.2010 
198744 18.12.2010 
198746 18.12.2010 
198747 18.12.2010 
198749 18.12.2010 
198750 28.12.2010 
198856 04.12.2010 
198857 07.12.2010 
198860 15.12.2010 
198861 18.12.2010 
198862 18.12.2010 
198872 18.12.2010 
198873 18.12.2010 
198874 19.12.2010 
198877 19.12.2010 
198879 20.12.2010 
198881 20.12.2010 

198886 27.12.2010 
198888 27.12.2010 
198889 27.12.2010 
198891 27.12.2010 
198892 27.12.2010 
198893 28.12.2010 
198895 28.12.2010 
198896 28.12.2010 
198898 28.12.2010 
198901 29.12.2010 
198903 29.12.2010 
198904 29.12.2010 
198905 29.12.2010 
198907 29.12.2010 
198908 29.12.2010 
198909 29.12.2010 
198911 29.12.2010 
198979 20.12.2010 
198995 28.12.2010 
199029 06.12.2010 
199030 07.12.2010 
199031 11.12.2010 
199036 13.12.2010 
199037 13.12.2010 
199047 29.12.2010 
199048 29.12.2010 
199049 29.12.2010 
199165 22.12.2010 
199166 22.12.2010 
199167 27.12.2010 
199303 11.12.2010 
199304 18.12.2010 
199369 27.12.2010 
199418 11.12.2010 
199419 11.12.2010 
199420 15.12.2010 
199421 18.12.2010 
199542 11.12.2010 
199543 11.12.2010 
199544 14.12.2010 
199545 21.12.2010 
199546 21.12.2010 
199547 21.12.2010 
199664 18.12.2010 
199666 21.12.2010 
199781 04.12.2010 
199782 07.12.2010 
199783 20.12.2010 
199785 21.12.2010 
199786 21.12.2010 
200282 11.12.2010 
200284 15.12.2010 
200406 18.12.2010 
200407 18.12.2010 
200413 21.12.2010 
200764 18.12.2010 
200765 22.12.2010 
200766 22.12.2010 
200767 22.12.2010 
201182 22.12.2010 
201938 27.12.2010 
202225 18.12.2010 
202390 15.12.2010 
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(111) (141) (111) (141) (111) (141) (111) (141) 
 
202949 21.12.2010 
202957 21.12.2010 
203352 15.12.2010 
204540 01.12.2010 

204541 18.12.2010 
205169 21.12.2010 
205170 21.12.2010 
205171 21.12.2010 

205172 21.12.2010 
205173 21.12.2010 
205456 28.12.2010 
213164 21.12.2010 

213516 06.12.2010 
215253 08.12.2010 
215256 08.12.2010 
219012 19.12.2010 

 
 
 
 
 
 

Ochranné známky vyhlásené za neplatné 
 
 

(111) 220423 
(210) 5102-2007 
(220) 5.2.2007 
 
 
 

(111) 220424 
(210) 5103-2007 
(220) 5.2.2007 
 
 

 
 
 
 

Zmeny v zozname tovarov a služieb 
 
 

(111) 174641 
(210) 62510 

9 (511) 24, 35, 39 
(511) 24 - Textilný tovar zahrnutý v triede 24, hlavne 

posteľné potreby, vrátane matracov, prešívaných 
prikrývok, perín a vankúšov. 
35 - Reklamná činnosť, sprostredkovateľská obchod-
ná činnosť vrátane dovozu a vývozu tovaru, obsta-
rávateľské služby, obchodno-zastupiteľská činnosť. 
39 - Skladovanie. 

(580) 20.7.2011 
 

 
(111) 201035 
(210) 1999-2001 

9 (511) 3, 5, 10 
(511) 3 - Prípravky a látky na starostlivosť o pleť nie 

na liečebné účely. 
5 - Lekárske a zdravotnícke prípravky a látky; 
lekárske prípravky na použitie pri liečbe ostomie 
a chirurgickej liečbe urologických ťažkostí; hy-
gienické vložky, hygienické pásky, hygienické 
obrúsky, zdravotná a hygienická spodná bielizeň, 
tampóny na lekárske a chirurgické použitie, lekár-
ske a chirurgické obväzy a bandáže, lekárske lepidlá. 
10 - Chirurgické a lekárske zariadenia a nástroje; 
protézy, elastické obväzy, rúrky, vrecká, pásky, 
filtre, nádoby, katetre, hadice, uzávery, ventily, 
pokrývky, tesnenia, všetko na lekársku a chirur-
gickú liečbu; vrecká, schránky a zberné nádoby 
na výlučky ľudského tela; prístroje a zariadenia 
na rehabilitáciu a liečbu močového ústrojenstva  
a prevenciu proti inkontinencii. 

(580) 7.7.2011 
 

 

(111) 224485 
(210) 1700-2001 

9 (511) 29, 30, 35, 39 
(511) 29 - Mlieko a mliečne výrobky, najmä jogurty, 

smotana, maslo, tvaroh, syry, šľahačka, mliečne 
nápoje, ochutené mlieko, kyslomliečne nápoje, kon-
denzované mlieko, mlieko v prášku a práškové 
zmesi vyrobené prevažne z mlieka; mäsové a úde-
nárske výrobky z mäsa; ryby, konzervované ryby 
a rybie výrobky vrátane mrazených; hydina vrá-
tane mrazenej a výrobky z hydiny, zverina; kon-
zervované, sušené a tepelne spracované ovocie a ze-
lenina, rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zavá-
raniny, ovocné pretlaky; jedlé oleje, jedlé tuky; vajcia. 
30 - Múka a výrobky z obilia, chlieb, cukor, ryža, 
cestoviny, pekárske a cukrárske výrobky a cuk-
rovinky; káva; čaj; kakao, kávové náhradky; zmrz-
liny; med; kvasnice; prášky do pečiva; soľ, hor-
čica; ocot; omáčky ako chuťové prísady; korenie 
a koreninové zmesi; mrazené mliečne a smotanové 
zmrzliny a krémy; pudingy, zmrzlina v prášku. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi. 
39 - Balenie a preprava materiálu. 

(580) 7.7.2011 
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Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 
 
 

(111) 230019 
(210) 1981-2010 
(511) 41 - Zábava, pobavenie; organizovanie a prevádz-

kovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie 
lotérií a stávkových hier prostredníctvom interne-
tu; organizovanie a prevádzkovanie hier o penia-
ze; prevádzkovanie elektronickej žrebovej loté-
rie; organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľ-
ských lotérií; organizovanie a prevádzkovanie žre-
bových lotérií; organizovanie kurzových stávok; 
organizovanie kurzových stávok prostredníctvom 
internetu; organizovanie a prevádzkovanie dopln-
kových televíznych hier k lotériám; tvorba tele-
víznych programov; organizovanie živých vystúpe-
ní; organizovanie zábavných a športových súťaží. 

 Vestník č. 3/2011 - str. 165 
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