
 

                   3EC International a.s., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, Slovakia        IČO: 36 789 003       IČ DPH: SK2022390073
                                      Tel/Fax: 00421 (0)2 5831 8343 / - 45          e-mail: info@3ec.sk           web: http://www.3ec.sk
                                                        

effectiveness efficiency excellence  

 

 

 
 
 
 
Naša značka               Vybavuje/Kontakt                           BRATISLAVA 
LUL/2021/010                                      Ľ. Lysák / 02 5831 8343           07.05.2021 

 
 
 
 
VEC: Informácia o zneužití obchodného mena 
 
 

3EC International a.s., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 36 789 003, ako notifikovaná 
osoba č. 2265 na základe rozhodnutia o autorizácii č. 2016/800/007158/02474 z 2. 8. 2016 v znení 
Rozhodnutia č. UNMS/00244/2020-801 009864/2020 zo dňa 17.08.2020 vydaného Úradom pre 
normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 
9.4.2021 vznikol bez nášho vedomia nový neznámy subjekt - 3EC International Certification, Ltd. 
v New Delhi v Indii (Registration No. 379811, the Corporate Identification No. CIN 
U74999DL2021PTC379811, adresa: House No. 2761, Gali Ram Roop Landmark Subzi Mandi, 
Delhi, 110008 India), ktorý vzbudzuje mylný a zavádzajúci dojem prepojenia s našou 
certifikačnou spoločnosťou 3EC International a.s., 3EC International, s.r.o. (Česká republika) 
ako aj s NB 2265 3EC International a.s., pričom týmto  konaním predstavuje pre nás, ako aj pre 
regulovaný trh certifikačných spoločností  významné riziko. Toto riziko spočíva najmä v prípadnom 
neodbornom posudzovaní neoprávneným subjektom pri posudzovaní MDR a IVDR pomôcok, čím 
môže byť nebezpečne ohrozený ľudský život a zdravie. 
 
Z dôvodu, že sme si boli tejto hrozby vedomí snažili sme sa ochrániť naše obchodné meno v Indii, 
prostredníctvom zaregistrovania medzinárodnej ochrannej známky, avšak uvedené nebolo pre 
územie Indickej republiky možné vykonať, nakoľko ochranu existujúcej medzinárodnej ochrannej 
známky nie je možné rozšíriť o územie Indickej republiky z dôvodu, že počas prístupových konaní 
Indickej republiky do Madridskej únie, podala Indická republika vyhlásenie, ktoré znemožňuje rozšíriť 
ochranu pre tie medzinárodné ochranné známky, ktoré už boli zapísané pred vstupom Indickej 
republiky do Madridskej únie. 
  
Touto cestou Vás si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste zobrali na vedomie túto skutočnosť, ako 
aj, aby ste nás informovali v prípade získania akýchkoľvek informácii ohľadom poškodzovania nášho 
dobrého mena, či prípadne iných aktivít, ktoré by sa mohli dotýkať nekalej súťaže voči našej 
spoločnosti. V prípade, že zistíme my nelegálne kroky zo strany 3EC International Certification, Ltd. 
India, podnikneme príslušné právne kroky na našu ochranu. 
 
 
S pozdravom, 
 
 
 
 
 
3EC International a. s. 
Mgr. Ľubor Lysák 
Zástupca riaditeľky NO2265 & právnik 
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Na vedomie: 
 
Directorate-General for Health and Food Safety (DG SANTE) 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 
Slovenská národná akreditačná služba 
Český institut pro akreditaci, o.p.s. 
National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB), India 
Central Drugs Standard Control Organization, Ministry of Health and Family Welfare, Directorate 
General of Health Services, Government of India FDA Bhavan, ITO, Kotla Road, New Delhi -
110002 
Indian Chamber of Commerce, Northern Regional Office, New Delhi, India 


