
Číselné označenia pre Triedy v     ktorých aplikujeme pre   
ochranu IPR:
9 - Obaly na notebooky; tašky na notebooky; obaly na elektronické tablety; obaly
na vreckové počítače (PDA); ohňovzdorné obaly; puzdrá na okuliare; puzdrá na 
batérie; puzdrá na počítače; puzdrá na smartfóny; kryty na smartfóny; kryty proti
prachu na počítače; špeciálne puzdrá na fotografické prístroje a nástroje; softvér;
aplikačný softvér; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačový 
hardvér; meracie prístroje; meracie nástroje; elektrické meracie zariadenia; 
elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľné); 
počítačové operačné programy (nahraté); počítače; optické kompaktné disky; 
audiovizuálne kompaktné disky; stroje na počítanie a triedenie peňazí; nosiče 
zvukových nahrávok; elektrické monitorovacie prístroje; fotokopírovacie stroje 
(fotografické, elektrostatické alebo termické); zariadenia na zaznamenávanie 
vzdialenosti; telemetre, optické diaľkomery; audiovizuálne prijímače; taxametre; 
rýchlomery, tachometre; indikátory množstva; počítačové pamäte; presné 
meracie prístroje; optické prístroje a nástroje; automatické ovládacie zariadenia 
vozidiel; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; prístroje na 
zaznamenávanie času; digitálne počítadlá (totalizátory); hlasovacie zariadenia; 
registračné pokladnice; magnetické disky; počítačové klávesnice; čipy 
(mikroprocesorové doštičky); čítačky čiarových kódov; periférne zariadenia 
počítačov; digitálne súradnicové zapisovače; elektronické perá (vizuálne 
zobrazovacie zariadenia); počítačové rozhrania; počítačové meniče diskov; 
magnetické páskové jednotky (informatika); mikroprocesory; modemy; monitory 
(počítačový hardvér); monitorovacie počítačové programy; myši (periférne 
zariadenia počítačov); optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; optické 
disky; procesory (centrálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia 
na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); elektronické
diáre; telefónne záznamníky; prehrávače kompaktných diskov; elektronické 
vreckové slovníky; notebooky (prenosné počítače); elektronické informačné 
tabule; video displeje; navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); počítačové
hry (softvér); handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na 
telefonovanie bez držania telefónu); sťahovateľné zvonenia do mobilných 
telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; USB 
kľúče; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); prenosné multimediálne
prehrávače; prenosné počítače; čítačky elektronických kníh; smartfóny; tablety 
(prenosné počítače); mobilné telefóny; digitálne tabule; zariadenia na sledovanie 
fyzickej aktivity nosené na tele; elektronické interaktívne tabule; elektronické 
partitúry (sťahovateľné).

16 – Obaly (papiernický tovar); obálky; baliace materiály z náhrad papiera na 
báze minerálov; listy papiera ako náhradné náplne; bublinkové obaly z plastu na 
balenie; plastové darčekové obaly; plastové obálky; plastové obaly; plastové 
vodotesné obalové fólie; papierové, lepenkové alebo plastové vrecia a výrobky 
na balenie, obaľovanie a skladovanie; bublinové obaly z plastových materiálov na
balenie alebo obaľovanie; viskózové fólie na balenie; obalové vrecia obsahujúce 
plastové bubliny; celofánový papier odolný voči vlhkosti; papierové alebo 
plastové hárky alebo fólie regulujúce vlhkosť na balenie potravín; vianočné 
darčekové obaly; plastové darčekové obaly; lepiace plastové fólie na 



upevňovanie obrázkov; baliace plastové fólie; kartónové obalové kontajnery; 
kartónové obaly; kartónové poštové trubicové obaly; lepenkové alebo papierové 
obaly na fľaše; obalové materiály na knihy; obaly na zošity; puzdrá na pasy; 
puzdrá na šekové knižky; ochranné obaly na knihy; obaly na doklady; obaly na 
mapy; obaly na dokumenty (kancelárske predmety); papierové obaly na spisy; 
zaraďovače [kancelárske potreby]; plastové zaraďovače špeciálne upravené na 
odkladanie vizitiek; obaly na maliarske valčeky; obaly na mince; papierové obaly 
na mliečne výrobky; papierové obaly na potraviny; papierové obaly na 
skladovanie dokumentov; papier na obaľovanie kníh; papierové obaly na vajcia; 
papierové vzduchotesné obaly; vzduchotesné obaly z kartónu; plastové 
vodotesné obalové fólie; lepenkové škatule na klobúky; papierové krabice na 
klobúky; papier na pečenie; puzdrá na šablóny a formy; puzdrá na pečiatky; 
puzdrá na perá, perečníky; plagáty; reklamné plagáty; pútače z papiera alebo 
lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; letáky; kartónové 
reklamné tabule; reklamné tabule z kartónu; tlačené reklamné tabule z kartónu; 
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; reklamné značky z papiera; 
tlačoviny; papier; tlačoviny; fotografie (tlačoviny); papiernický tovar a písacie 
potreby; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; tlačiarenské písmo; tlačové
reglety; katalógy; albumy; pohľadnice; grafické zobrazenia; architektonické 
plány; podložky na písanie; podložky pod pivové poháre; papierové vlajky; 
zošívačky (kancelárske potreby); pečiatky; pečate; papiernický tovar; zošity; 
papierenský tovar; nálepky a samolepky na kancelárske použitie alebo pre 
domácnosť; adresné štítky do adresovacích strojov; štočky; plastové vrecká na 
balenie; papierové vrecká na balenie; vrecká do mikrovlnných rúr; vrecká na 
odpadky; papierové alebo plastové vrecká na odpadky; papierové vrecká do 
košov na odpadky; vrecká na odpad z plastu na domáce použitie; papierové 
vrecká a tašky; papierové tašky na oslavy; papierové tašky na balenie; darčekové
tašky; filtračné materiály (papier); lepidlá na kancelárske účely alebo pre 
domácnosť; papier; lepenka, kartón; umelecké diela a figúrky z papiera alebo 
lepenky a architektonické modely; plastové baliace materiály; plastové fólie na 
balenie; plastové vrecia na odpad; plastové tašky na balenie; obaly na mince; 
gumené priehradky na zoraďovanie mincí; dávkovacie stroje na lepiace pásky 
[kancelárske potreby]; recyklovaný papier s vysokou kvalitou; recyklovaný 
papier; obalové materiály z recyklovaného papiera; bublinové obaly; obaly; 
obálky; knižné obaly; kartónové obaly; obaly kníh; papierové obaly na potraviny; 
papierové obaly na vajcia; papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; papierové 
alebo lepenkové prepravné obaly na fľaše; zoraďovače, šanóny (na voľné listy); 
plastové darčekové obaly; papierové darčekové tašky; puzdrá na šablóny; 
papierové alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; papier; kartón; 
lepenka; tlačoviny; knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar a písacie 
potreby (okrem nábytku); lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; 
kresliarske potreby a potreby pre výtvarných umelcov; maliarske štetce; písacie 
stroje; vzdelávacie a učebné pomôcky okrem prístrojov a zariadení; plastové 
baliace materiály; tlačiarenské písmo; tlačiarenské štočky; katalógy, databázy na 
papierových nosičoch; albumy; pohľadnice; fotografie; grafické zobrazenia; 
plagáty; grafické reprodukcie; obrazy; obrazy ako maľby zarámované aj 
nezarámované; papierové propagačné materiály; nákresy; podložky na písanie; 
tlačené reklamné a úžitkové manuály; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo 
lepenky; skicáre; stojany na fotografie; záložky do kníh; knihy; brožúry; časopisy 
(periodiká); periodiká; tlačivá (formuláre); ročenky; kalendáre; príručky; 



prospekty; tlačené publikácie; papierové stolové vlajky; papierové zástavky; 
pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; pečate; papiernický tovar; zošity; hárky
papiera; nálepky (papiernický tovar); papierové alebo lepenkové etikety; 
kancelárske potreby okrem nábytku; kancelárske potreby okrem nábytku 
(reklamné alebo darčekové predmety); atlasy; plastové fólie na balenie; 
papierové stolovacie prestieranie; papierové servítky; papierové utierky; vzory na
šitie odevov; nožíky na otváranie listov; písacie potreby; perá (kancelárske 
potreby); atramentové tyčinky; ceruzky; držiaky na písacie potreby; guľôčky do 
guľôčkových pier; hroty písacích pier zo zlata; plniace perá; kalamáre; 
kancelárske kramličky; násadky na perá a ceruzky; oceľové pierka; pastelky; 
písacie stroje (elektrické aj neelektrické); podložky na písanie; zásuvky na spisy; 
pripináčiky; formy na modelovacie hliny (pomôcky pre výtvarníkov); rysovacie 
potreby a súpravy; stojany a rámy na fotografie; stojany na perá a ceruzky; tuhy 
do ceruziek (náplne); verzatilky (patentné ceruzky s vymeniteľnou tuhou).

18 – Tašky; cestovné kufre; cestovné tašky; kufre; plecniaky; plážové tašky; 
športové plecniaky; šatky na nosenie dojčiat; športové tašky; športové vaky; 
turistické plecniaky; viacúčelové tašky; zápästné peňaženky; plecniaky na pešiu 
turistiku; aktovky (kožená galantéria); cestovné kolieskové kufre; cestovné obaly 
na odevy; detské turistické nosiče; kabelky; kufríky; letecké tašky; náprsné tašky;
obaly na hudobné nástroje; puzdrá na kľúče; peňaženky; plstené vrecká; príručné
vaky a tašky [batožina]; puzdrá na vizitky; randsels (japonské školské tašky); 
rúčky na kufre; rukoväte na nákupné tašky; sieťovky na nakupovanie; školské 
tašky (aktovky); tašky na športové odevy; uchá [na tašky]; vrecká na líčidlá, 
kľúče a iné osobné predmety; dáždniky; kostry dáždnikov; obaly na dáždniky; 
slnečníky; terasové slnečníky; rebrá dáždnikov a slnečníkov; alpinistické palice; 
turistické palice; vychádzkové palice so sedadlom; rukoväte vychádzkových palíc;
brodiace palice; koža (surovina alebo polotovar); imitácie kože; kožené popruhy; 
kožené ozdoby na nábytok; koženka; moleskin (imitácia kože); moleskin [imitácia
kože]; surové kože; popruhy na vedenie detí; obojky pre zvieratá chované v 
domácnosti; ohlávky; opraty; náhubky; oblečenie pre zvieratá chované v 
domácnosti; chlebníky; biče; kabátiky pre psov; kabátiky pre mačky; klapky na 
oči (konský postroj); koža na postroje; postroje; sedlárske výrobky; uzdy (konský 
postroj); strmene; vychádzkové palice; kožené ventily, chlopne; lodné kufre; 
poľovnícke tašky (torby); remienky na korčule; tašky na nosenie detí; kožené 
alebo kožou potiahnuté škatule; kožené šnúrky; kožené náramenné pásy; kožené 
remene (sedlárske výrobky); kožené remene [sedlárske výrobky].

20 - Sedacie vaky [nábytok]; podušky na sedenie; nábytok na sedenie; sedací 
nábytok; oporné vankúše pre detské sedačky; automobilové vyvyšovacie sedačky
pre staršie deti; prepravky na fľaše; stojany na fľaše; regály na fľaše; nekovové 
uzávery na fľaše; drevené obaly na fľaše; obalové nádoby s výnimkou kovových; 
obalové nádoby vyrobené hlavne z plastov; nábytok; lavičky (nábytok); 
exteriérový nábytok; matrace; nafukovacie matrace; kempingové matrace; 
podložky pod nohy; podložky na spanie (podušky alebo matrace); stojany na 
oblečenie; postele; rámy postelí; posteľové zábrany; lôžkoviny okrem posteľnej 
bielizne; lôžka pre domáce zvieratá; vankúše; podušky; busty z dreva, vosku, 



sadry alebo plastov; drevené modely zvierat (ozdoby); drevené, voskové, sadrové
alebo plastové umelecké predmety; dekoratívne zvonkohry; voskové figúrky; 
sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov; plastové nádoby (obaly); kapsuly 
(nekovové nádoby); drevené veká na priemyselné obalové nádoby; tesniace 
uzávery okrem kovových; nekovové debny; stojany na časopisy; reklamné 
nafukovacie predmety; rozkladacie ležadlá; podhlavníky.

40 - Spracovanie a recyklácia obalov; likvidácia odpadu a odpadkov; 
poradenstvo v oblasti ničenia odpadu a smetí; poskytovanie informácií v oblasti 
recyklácie odpadu; riadenie nakladania s nebezpečným odpadom; služby v 
oblasti odpadového hospodárstva [recyklovanie]; služby v oblasti úpravy pôdy, 
odpadu alebo vody [služby v oblasti sanácie životného prostredia]; spaľovanie a 
likvidácia odpadu; spracovanie odpadu; spracovanie odpadu a/alebo úprava 
vody; spracovanie toxického odpadu; triedenie odpadu a recyklovateľného 
materiálu; úprava odpadových vôd; zhodnocovanie odpadu; spracovanie 
toxických materiálov; úprava a spracovanie plastových materiálov; spracovanie 
nebezpečných materiálov; vulkanizácia (úprava a spracovanie materiálov); 
úprava materiálov pomocou chemikálií; úprava povrchu vrstvových materiálov 
laminovaním; úprava odpadových materiálov v oblasti kontroly znečistenia 
životného prostredia; informácie o úprave a spracovaní materiálov; 
dekontaminácia jadrového odpadu; dekontaminácia nebezpečných odpadov; 
šitie; krajčírstvo; poskytovanie informácií v oblasti krajčírstva; 3D tlačiarenské 
služby; apretovanie textílií; bielenie tkanín; fotosadzba; fototlač; farbenie obuvi; 
farbenie textílií; farbenie tkanín; farbenie kože; knihárstvo; laminovanie; ofsetová
tlač; odlievanie kovov; pílenie; pokovovanie; opracovávanie dreva; osviežovanie 
vzduchu; rámovanie obrazov; sedlárska výroba; tlač, tlačenie; tlačenie vzorov; 
súkanie; úprava textílií; vodovzdorná úprava textilu; pečenie chleba na 
objednávku; vyšívanie; zostavovanie tovarov na objednávku (pre tretie osoby); 
prenájom generátorov; prenájom klimatizačných zariadení; prenájom pletacích 
strojov; prenájom vykurovacích zariadení; obrusovanie.

41 - Vzdelávanie a školenie v oblasti ochrany prírody a životného prostredia; 
vzdelávanie; školenia; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a 
vedenie kongresov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a 
vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie sympózií; zábava; poskytovanie 
zariadení na oddych a rekreáciu; prenájom dekorácií na predstavenia; 
organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vydávanie textov (okrem 
reklamných); vydávanie časopisov, novín, kníh a periodík; varietné predstavenia; 
poskytovanie športovísk; výchovnozábavné klubové služby; fitnes kluby 
(zdravotné a kondičné cvičenia); poskytovanie golfových ihrísk; služby 
poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; 
organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; 
poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; požičiavanie športového 
výstroja (okrem dopravných prostriedkov); organizovanie a vedenie tvorivých 
dielní (výučba); tábory na športové sústredenia; prenájom tenisových kurtov; 
organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); nočné 
kluby (zábava); karaoke služby; písanie textov; organizovanie a vedenie 



koncertov; služby diskdžokejov; prenájom športových plôch; turistické prehliadky 
so sprievodcom; prenájom bazénov alebo plavární; služby bazénov alebo plavární
(športová činnosť, oddych a rekreácia, zábava).


