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I.VYSVETLIVKY K ODDIELOM 01 – 44 A 48 TÝKAJÚCIM SA DODÁVOK 

CPV sa skladá z hlavného slovníka a doplnkového slovníka. Hlavný slovník sa skladá zo zoznamu kódov pre tovary, 
činnosti a služby, ktoré sa zvyčajne používajú pri obstarávaní. Doplnkový slovník bol vypracovaný na to, aby pomohol 
verejným obstarávateľom obsiahlejšie opísať predmet zákazky. 

Používateľ si na opis predmetu výzvy na predloženie ponúk môže vybrať niektorý z kódov uvedených v hlavnom 
slovníku CPV a pridať kódy z doplnkového slovníka, ak sú potrebné ďalšie opisné informácie. Opis možno spresniť 
pomocou doplnkového slovníka, v ktorom sa oddiel A až M používa pre produkty, oddiel P až U najmä pre služby a 
oddiel D a F pre produkty alebo služby. 

Ak chce používateľ napríklad nakúpiť stoly, nájde v hlavnom slovníku kód „39121200-8 Stoly“, pomocou ktorého 
definuje základný produkt. Na ďalšie opísanie produktu potom možno použiť doplnkový slovník. 

- Použitie kódu „FA02-9 Na použitie v materských školách“ znamená, že stoly budú vhodné pre deti v oblasti 
školstva. 

- Použitie kódu „FG19-6 Na táborenie“ znamená, že stoly budú ľahké, prípadne skladacie a vhodné na toto 
špecifické použitie. 

- Ak sú stoly potrebné na konkrétne podujatie, a verejný obstarávateľ ich nechce kúpiť, potom túto špecifickú 
požiadavku vyjadrí kód „PA01-7 Krátkodobý prenájom“. 

- Materiál, z ktorého majú byť stoly vyrobené, napríklad z estetických dôvodov, možno definovať pomocou 
oddielu A doplnkového slovníka. 

Poznámka: Každý oddiel slovníka CPV má stromovú štruktúru. Pri výzve na predloženie ponúk možno použiť 
akýkoľvek klasifikačný kód, dôrazne sa však odporúča nepoužívať kódy z hornej časti stromovej štruktúry, pretože by 
tým mohlo dôjsť k pomýleniu potenciálnych dodávateľov. 

ODDIEL 03: POĽNOHOSPODÁRSKE, FARMÁRSKE, RYBÁRSKE, LESNÍCKE A 
SÚVISIACE PRODUKTY 

Do tohto oddielu nepatria položky: 

- Poľnohospodárske, záhradnícke a poľovnícke služby. Uvedené v skupinách 771, 773 a 776. 

- Zoologické služby a služby živočíšnej výroby. Uvedené v skupinách 774 a 775. 

- Lesnícke služby a ťažba dreva. Uvedené v skupine 772 Lesnícke služby. 

- Služby súvisiace s rybárstvom. Uvedené v skupine 777. 

- Tabakové výrobky. Uvedené v triede 1599. 

- Poľnohospodárske stroje. Uvedené v oddiele 16. 

Skupina 031: Poľnohospodárske a záhradnícke produkty 

Trieda 0311: Plodiny, produkty zeleninárstva a záhradníctva 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Tabakové výrobky. Uvedené, v triede 1599. 

Trieda 0312: Záhradnícke produkty a škôlkarské výpestky 

Do tejto triedy patria všetky druhy kvetov a rastlín zo záhradníckeho priemyslu, živé aj rezané, spracované aj 
nespracované, ako aj časti rastlín zo záhradníckeho priemyslu (cibuľky, korene, rastlinné rezky atď.) 

Do tejto triedy nepatria položky: 
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- Semená kvetov, ktoré sú klasifikované so semenami v triede 0311. 

- Cibule kvetín, ktoré sú klasifikované s produktmi lesných škôlok v triede 0345. 

- Okrasné rastliny, z lesníckeho priemyslu. Uvedené v triede 0344. 

Trieda 0313: Plody na prípravu nápojov a korenín 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Pripravené alebo spracované položky: káva, čaj, maté a bylinky. Uvedené v triede 1586. 

- Pripravené alebo spracované položky: korenie a nakladacie zmesi. Uvedené v triede 1587. 

Trieda 0314: Živočíšne produkty a súvisiace produkty 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Poľnohospodárske stroje. Uvedené v oddiele 16. 

- Spracovaný med, ktorý je klasifikovaný v triede 1583 Cukor a jemu príbuzné výrobky. 

- Vosky z ropného priemyslu. Uvedené v triede 0922. 

- Rastlinné vosky. Uvedené v triede 1542. 

- Vonné látky a vosky. Uvedené v triede 3981. 

Skupina 032: Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy 

Trieda 0321: Obilniny a zemiaky 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Semená. Uvedené v triede 0311. 

- Zemiakové výrobky a spracované zemiaky. Uvedené v skupine 153. 

Trieda 0322: Zelenina, ovocie a orechy 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Pripravené alebo spracované položky: zelenina, ovocie a orechy. Uvedené v triede 1533. 

Skupina 033: Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty 

Trieda 0331: Ryby, kôrovce a produkty vodného prostredia 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Spracované a konzervované ryby. Uvedené v skupine 152. 

- Rybné krmivo pre iné zvieratá. Uvedené v triede 1571. 

Trieda 0332: Dobytok, hospodárske zvieratá a drobné zvieratá 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Vajcia. Uvedené v triede 0314. 
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- Pripravené alebo spracované mäso. Uvedené v triedach 1511 a 1513. 

- Mliečne výrobky. Uvedené v triede 155. 

- Mäsové krmivo pre iné zvieratá. Uvedené v triede 1571. 

Trieda 0333: Produkty z chovu poľnohospodárskych zvierat 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Konzervované mlieko a mliečne výrobky. Uvedené v triede 155. 

- Kožušiny a kožušinové výrobky. Uvedené v skupine 186. 

- Spracovaná vlna zvierat, surové kože a kože zvierat. Uvedené v triede 1928. 

Skupina 034: Produkty lesníctva a ťažby dreva 

Trieda 0341: Drevo 

Tento oddiel sa použije len v prípade nákupu surovín. Ak chcete špecifikovať materiál, aby ste doplnili opis 
produktu, použite doplnkový slovník, menovite oddiel A skupinu B. 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Buničina. Uvedené v triede 0346. 

- Drevné palivá. Uvedené v triede 0911. 

- Drevo ako transformovaný stavebný materiál (preglejka, parketové panely atď.). Uvedené v triede 4419. 

Trieda 0342: Gumy 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Vosky 

Trieda 0343: Korok 

Tento oddiel sa použije len v prípade nákupu surovín. Ak chcete špecifikovať materiál, aby ste doplnili opis 
produktu, použite doplnkový slovník, menovite oddiel A skupinu B. 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Korky. Uvedené v triede 4461. 

Trieda 0344: Produkty lesného hospodárstva 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Záhradnícke produkty. Uvedené v triede 0312. 

Trieda 0345: Produkty lesných škôlok 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Záhradnícke produkty. Uvedené v triede 0312. 

ODDIEL 09: ROPNÉ VÝROBKY, PALIVO, ELEKTRINA A OSTATNÉ ZDROJE ENERGIE 
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Ak chcete uviesť podrobnejší opis, použite doplnkový slovník, oddiel K „Zvyškové atribúty pre 
dodávku energie a vody“. Do tohto oddielu nepatria položky:  

- Montáž, údržba a demontáž otočných žeriavov. Uvedené v kategórii 505315. 

- Služby súvisiace s ťažbou ropy a plynu, skvapalňovaním a opätovným splynovaním zemného 
plynu na prepravu. Uvedené v oddiele  76. 

- Ťažba nafty a plynu. Uvedené v kategórii 71351 a 71352. 

Skupina 091: Palivá 

Trieda 0911: Pevné palivá 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Produkty odvodené z uhlia. Uvedené v triede 0924. 

- Jadrové palivá. Uvedené v triede 0934. 

Trieda 0912: Plynné palivá 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Skvapalnený ropný plyn (LPG). Uvedené v triede 0913 „Ropa a ropné destiláty“. 

- Plyny na pohon kozmických lodí. Uvedené v skupine 241. 

Trieda 0913: Ropa a ropné destiláty 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Mastiace prípravky. Uvedené v triede 0921. 

- Ropná vazelína, vosky a technické benzíny. Uvedené v triede 0922. 

- Ropa (surová). Uvedené v triede 0923. 

Skupina 092: Ropné, uhoľné a olejové výrobky 

Trieda 0921: Mazacie prípravky 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Mazivá vyrobené z iného produktu než je ropa. Uvedené v triede 2495. 

Trieda 0922: Ropná vazelína, vosky a technické benzíny 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Vosky vyrobené z iného produktu než je ropa. 

Skupina 093: Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia 

Trieda 0932: Para, teplá voda a súvisiace produkty 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Dodávky pre vykurovacie systémy. Uvedené v skupine 441. 
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- Dodávky pre ústredné kúrenie. Uvedené v triede 4462. 

- Inštalačné a stavebné práce pre zariadenia, využívajúce paru a/alebo horúcu vodu. Uvedené v oddiele  
45. 

- Parné generátory a stroje. Uvedené v skupine 421. 

- Rúrky. Uvedené v triede 4416. 

Trieda 0933: Slnečná energia 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Inštalačné a stavebné práce pre slnečné kolektory. Uvedené v triede 4526. 

Trieda 0934: Jadrové palivá 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Uránové rudy. Uvedené v triede 1461. 

- Služby súvisiace s rádioaktívnym odpadom. Uvedené v triede 9052. 

ODDIEL 14: PRODUKTY ŤAŽOBNÉHO PRIEMYSLU, ZÁKLADNÉ KOVY A PRÍBUZNÉ 
PRODUKTY  

Do tohto oddielu nepatria položky: 

- Služby súvisiace s odlievaním základných kovov a zliatin z výkresov alebo modelov. Uvedené 
v triede 7999. 

- Služby súvisiace s pokovovaním. Uvedené v triede 7999. 

- Služby súvisiace s nekovovým povliekaním (služby súvisiace so spracovaním pokrývaním 
plastom, fosfátovaním, emailovaním , pokrývaním betónom atď.). Uvedené v triede 7999. 

- Iné služby súvisiace s úpravou povrchov kovov. Uvedené v triede 7999. 

- Služby súvisiace s kovaním, razením a iné služby súvisiace s tvarovaním kovov. Uvedené v 
triede 7999. 

- Prášková metalurgia. Uvedené v triede 7999. 

- Banské zariadenia. Uvedené v triede 431. 

Skupina 142: Piesok a íl 

Tento oddiel sa použije len v prípade nákupu surovín. Ak chcete špecifikovať materiál, aby ste doplnili opis 
produktu, použite doplnkový slovník, menovite oddiel A skupinu B. 

Skupina 143: Chemické a hnojivové nerasty 

Trieda 1431: Hnojivové nerasty 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Organické hnojivá. Uvedené v triede 2443. 

Skupina 144: Soľ a čistý chlorid sodný 
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Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Stolová soľ. Uvedené v triede 1587. 

Skupina 145: Ostatné nerasty získané hlbinnou alebo povrchovou ťažbou 

Trieda 1452: Drahokamy a polodrahokamy; pemza; šmirgeľ; prírodné brúsivá; ostatné nerasty a vzácne 
kovy 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Drahokamy a polodrahokamy pre šperky. Uvedené v triede 1851. 

Skupina 146: Kovové rudy a zliatiny 

Tento oddiel sa použije len v prípade nákupu surovín. Ak chcete špecifikovať materiál, aby ste doplnili opis 
produktu, použite doplnkový slovník, menovite oddiel A skupinu A. 

Trieda 1461: Kovové rudy 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Kovové produkty. Tieto položky je potrebné klasifikovať podľa názvu produktu. Materiál označte 
pomocou doplnkového slovníka. 

- Upravený urán a jadrové palivá. Uvedené v triede 0934. 

Trieda 1462: Zliatiny 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Legované výrobky. Tieto položky je potrebné klasifikovať podľa názvu produktu. Materiál označte 
pomocou doplnkového slovníka. 

Skupina 147: Základné kovy (kovové rudy) 

Tento oddiel sa použije len v prípade nákupu surovín. Ak chcete špecifikovať materiál, aby ste doplnili opis 
produktu, použite doplnkový slovník, menovite oddiel A skupinu A. 

Skupina 148: Rôzne nekovové nerastné produkty 

Tento oddiel sa použije len v prípade nákupu surovín. Ak chcete špecifikovať materiál, aby ste doplnili opis 
produktu, použite doplnkový slovník, menovite oddiel A skupinu B. 

Skupina 149: Zhodnotené druhotné suroviny 

Tento oddiel sa použije len v prípade nákupu surovín. Ak chcete špecifikovať materiál, aby ste doplnili opis 
produktu, použite doplnkový slovník. 

ODDIEL 15: POTRAVINY, NÁPOJE, TABAK A PRÍBUZNÉ PRODUKTY 

Ak chcete uviesť podrobnejší opis, použite doplnkový slovník, oddiel H „Zvyškové atribúty pre 
potraviny, nápoje a jedlo“. 

Do tohto oddielu nepatria položky: 

- Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku a ich súvisiace časti. Uvedené v skupine 
422. 

Skupina 151: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 
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Trieda 1511: Mäso 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Živé zvieratá. Možno nájsť v skupine 033. 

Skupina 152: Spracované a konzervované ryby 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Čerstvé ryby. Uvedené v triede 0331. 

- Rybné krmivo pre iné zvieratá. Uvedené v triede 1571. 

- Rybacie polievky. Uvedené v triede 1589. 

Skupina 153: Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky 

Trieda 1531: Zemiaky a zemiakové výrobky 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Nespracované zemiaky. Uvedené v triede 0321. 

Trieda 1533: Spracované ovocie a zelenina 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Surová zelenia, ovocie a orechy. Uvedené v triede 032. 

Skupina 154: Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Kukuričný olej. Uvedené so škrobom a škrobovými výrobkami v triede 1562. 

- Kakaové maslo, tuk alebo olej. Uvedené s kakaovými výrobkami v triede 1584. 

- Éterické oleje. Uvedené v triede 2492. 

Skupina 155: Mliečne výrobky 

Trieda 1551: Mlieko a smotana 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Čerstvé mlieko. Uvedené v triede 0333. 

- Čokoládové mlieko. Uvedené v triede 1598. 

Skupina 156: Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky 

Trieda 1562: Škroby a škrobové výrobky 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Glukózové roztoky na použitie v zdravotníctve. Uvedené v triede 3369. 

Skupina 158: Rôzne potravinárske výrobky 
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Trieda 1581: Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Opekané chlebové výrobky. Uvedené v triede 1582. 

Trieda 1583: Cukor a jemu príbuzné výrobky 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Prírodný med. Uvedené v triede 0314. 

Trieda 1584: Kakao; čokoláda a cukrovinky 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Kakaové bôby. Uvedené v triede 0313. 

- Čokoládové mlieko. Uvedené v triede 1598. 

Trieda 1585: Cestoviny 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Krupica. Uvedené v triede 1562. V tejto triede sa „kuskus“ chápe ako plnohodnotné jedlo. 

Trieda 1586: Káva, čaj a príbuzné produkty 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Čajovníky a surové maté. Uvedené v triede 0313. 

Trieda 1587: Koreniny a chuťové prísady 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Horčičné semená. Uvedené v triede 0311. 

- Plody na prípravu korenín a nespracované koreniny. Uvedené v triede 0313. 

- Soľ iná než stolová. Uvedené v skupine 144. 

ODDIEL 16: POĽNOHOSPODÁRSKE STROJE 

Skupina 166: Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Sušičky poľnohospodárskych produktov. Uvedené v triede 4221. 

Skupina 167: Traktory/ťahače 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Časti a príslušenstvo poľnohospodárskych vozidiel. Uvedené v skupine 343. 

Skupina 168: Časti poľnohospodárskych a lesníckych mechanizmov 

Do tejto skupiny nepatria položky: 
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- Opravy, údržba a inštalácia poľnohospodárskych a lesníckych mechanizmov. Uvedené v triede 5053 a 
5152. 

ODDIEL 18: ODEVY, OBUV, BRAŠNÁRSKE VÝROBKY A PRÍSLUŠENSTVO 

Skupina 181: Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Vojenské a policajné odevy. Uvedené v triede 3581. 

- Bezpečnostné odevy a doplnky. Uvedené v triede 3511 a 3581. 

Skupina 182: Zvršky 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Kožušinové výrobky. Uvedené v skupine 186. 

- Vojenské a policajné odevy. Uvedené v triede 3581. 

- Bezpečnostné odevy a doplnky. Uvedené v triede 3511 a 3581. 

Skupina 183: Odevy 

Trieda 1831: Spodná bielizeň 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Podprsenky a podobný tovar. Uvedené v triede 1832. 

Skupina 184: Špeciálne odevy a doplnky 

Trieda 1841: Špeciálne odevy 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Pracovné odevy. Uvedené v skupine 181. 

- Vojenské a policajné odevy. Uvedené v triede 3581. 

- Bezpečnostné odevy a doplnky. Uvedené v triede 3511 a 3581. 

Trieda 1842: Odevné doplnky 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Doplnky pracovných odevov. Uvedené v triede 1814. 

- Doplnky pokrývok hlavy. Uvedené v triede 1844. 

Trieda 1844: Klobúky a pokrývky hlavy 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Vojenské pokrývky hlavy. Uvedené v triede 3581. 

Skupina 185: Šperkárske výrobky, hodinky a príbuzné predmety 

Trieda 1851: Klenoty a príbuzný tovar 
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Do tejto triedy nepatria položky: 

- Surové drahokamy, polodrahokamy a drahé kovy. Uvedené v triede 1452. 

Trieda 1852: Hodinkárske výrobky 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Hodiny. Uvedené v triede 3925. 

Trieda 1853: Dary a ceny 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Medaile. Uvedené v triede 1851. 

Skupina 186: Kožušiny a kožušinové výrobky 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Kože, surové kože a kože zvierat. Uvedené v oddiele  19. 

Skupina 188: Obuv 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Ortopedická obuv. Uvedené v triede 3314. 

ODDIEL 19: KOŽA A TEXTÍLIE, PLASTOVÉ A GUMENÉ MATERIÁLY 

Do tohto oddielu nepatria položky: 

- Textilné suroviny rastlinného pôvodu. Uvedené v triede 0311. 

- Odevy, ktoré sú uvedené v oddiele  18, ochranné a bezpečnostné odevy, ktoré sú uvedené v 
triede 3511, lekárske odevy, ktoré sú uvedené v triede 3319 alebo športové odevy 
neklasifikované v oddiele  18,  ktoré sú uvedené v skupine 374. 

- Povrchová úprava textilu, ako je farbenie vlákien, priadze a textílií, potlač textílií a iné 
povrchové úpravy textilu. Uvedené v triede 9839. 

- Oprava odevov a textilu. Uvedené v triede 5083. 

- Opravy a údržba kempingového zariadenia. Uvedené v triede 5088. 

- Výroba plastových častí. Uvedené v triede 7999. 

Skupina 191: Koža 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Surové kože zvierat. Uvedené v triede 1928. 

- Kožené predmety. Uvedené podľa názvu produktu. 

Skupina 192: Textílie a príbuzné položky 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Nespracovaná vlna. Uvedené v triede 0333. 



 13 

- Textilná priadza a nite. Uvedené v skupine 194. 

- Vaty z textilných materiálov, priadze a textílie na technické použitie. Uvedené v triede 3956. 

Skupina 194: Textilná priadza a nite 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Textílie. Uvedené v skupine 192. 

- Vaty z textilných materiálov, priadze a textílie na technické použitie. Uvedené v triede 3956. 

Skupina 195: Gumené a plastové materiály 

Trieda 1951: Výrobky z gumy 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Prírodný kaučuk. Uvedené v triede 0311. 

- Gumové predmety. Uvedené podľa názvu produktu. 

Trieda 1952: Plastové výrobky 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Plasty v primárnych formách. Uvedené v skupine 245. 

- Živičné výrobky. Uvedené v triede 2432. 

Skupina 197: Syntetický kaučuk a syntetické vlákna 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Syntetické priadze alebo nite. Uvedené v skupine 1944. 

ODDIEL 22: TLAČENÉ VÝROBKY A PRÍBUZNÉ PRODUKTY 

Do tohto oddielu nepatria položky: 

- Tlač. Uvedené v triede 7981. 

- Knihárske služby a apretácia (dokončovanie). Uvedené v triede 7997. 

- Skladanie a výroba štočkov. Uvedené in 7982. 

- Reprodukcia softvéru. Uvedené v triede 7226. 

- Reprodukcia zvuku a obrazu. Uvedené v triede 7999. 

Skupina 221: Tlačené knihy, brožúry a letáky 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Noviny, denníky, periodiká a časopisy. Uvedené v skupine 222. 

Skupina 224: Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky, akciové certifikáty, obchodný reklamný 
materiál, katalógy a príručky 

Do tejto skupiny nepatria položky: 
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- Všeobecné zariadenie poštových úradov. Uvedené v triede 3013. 

- Albumy na známky a filatelistické viazače. Uvedené v triede 2284. 

- Papier na výrobu hore uvedených dokumentov. Uvedené v triede 3019. 

Skupina 225: Tlačiarenské dosky alebo valce alebo iné pomôcky na tlačiarenské účely 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Kancelárske stroje pre ofsetovú tlač. Uvedené v triede 3012. 

- Tlačiarenské stroje. Uvedené v triede 4299. 

Skupina 226: Atrament 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Atrament na kancelárske použitie (atramentové vankúšiky, atramentové náplne atď.). Uvedené v triede 
3019. 

Skupina 228: Papierové alebo lepenkové registre, účtovné knihy, rýchloviazače, formuláre a iné 
druhy tlačeného papierenského tovaru 

Trieda 2281: Papierové alebo lepenkové registre 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Tlačené knihy. Uvedené v triede 2211. 

ODDIEL 24: CHEMICKÉ VÝROBKY 

Skupina 242: Farby a pigmenty 

Trieda 2422: Trieslové výťažky, farbivá, taníny a farbiace materiály 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Rastlinné deriváty na farbenie. Uvedené v triede 2432. 

Skupina 244: Umelé hnojivá a zlúčeniny dusíka 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Hnojivové nerasty. Uvedené v triede 1431. 

Skupina 246: Výbušniny 

Trieda 2461: Pripravené výbušniny 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Zbrane a munícia. Uvedené v skupine 353. 

Skupina 249: Čisté a rôzne chemické výrobky 

Trieda 2495: Špecializované chemické výrobky 

Do tejto triedy nepatria položky: 
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- Základné chemikálie. Uvedené v skupine 243. 

- Farby a pigmenty. Uvedené v skupine 242. 

- Výbušniny. Uvedené v skupine 246. 

- Gleje. Uvedené v triede 2491. 

- Fotochemický materiál. Uvedené v triede 2493. 

Trieda 2496: Rôzne chemické výrobky 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Základné chemikálie. Uvedené v skupine 243. 

- Farby a pigmenty. Uvedené v skupine 242. 

- Výbušniny. Uvedené v skupine 246. 

- Gleje. Uvedené v triede 2491. 

- Fotochemický materiál. Uvedené v triede 2493. 

ODDIEL 30:  
KANCELÁRSKE A POČÍTACIE STROJE, VYBAVENIE A SPOTREBNÝ MATERIÁL, S 
VÝNIMKOU NÁBYTKU A SOFTVÉROVÝCH BALÍKOV 
Tento oddiel sa používa len pre dodávky hardvéru. Ak chcete uviesť podrobnejší opis, použite 
doplnkový slovník, oddiel J „Zvyškové atribúty pre výpočtovú techniku, informačné technológie alebo 
komunikácie“. 

Skupina 301: Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál, s výnimkou počítačov, 
tlačiarní a nábytku 

Trieda 3012: Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Spotrebný materiál pre zariadenia na fotokopírovanie a termografické kopírovanie, okrem tonerových 
náplní. Uvedené v triedach 2261 a 3019. 

- Zariadenia pre polygrafický priemysel a pre tlač. Uvedené v skupine 225. 

Trieda 3013: Zariadenie poštových úradov 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Známky. Uvedené v skupine 224. 

Trieda 3014: Počítacie a účtovacie stroje 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Pásky a kotúče do kalkulačiek. Uvedené v triede 3019. 

Trieda 3015: Písacie stroje 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Pásky do písacích strojov. Uvedené v triede 3019. 
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Trieda 3016: Magnetické karty 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Iné osobné karty, magnetické alebo iné, ktoré možno identifikovať v CPV pomocou názvu produktu a 
skombinovať s doplnkovým kódom „CA16-8 – Magnetický“, ako sú napríklad identifikačné štítky. 
Uvedené v triede 3512. 

Trieda 3017: Štítkovacie stroje 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Štítky a nálepky. Uvedené v triedach 3019, 3512 a 3956. 

Skupina 302: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Kancelárske stroje iné než počítače. Uvedené v skupine 301. 

Trieda 3021: Stroje na spracovanie údajov (hardvér) 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Vstupné a výstupné jednotky. Uvedené v triede 3023. 

ODDIEL 31: ELEKTRICKÉ STROJE, PRÍSTROJE, ZARIADENIA A SPOTREBNÝ TOVAR; 
OSVETLENIE 

Skupina 311: Elektromotory, generátory a transformátory 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Oprava, údržba a prevíjanie elektromotorov, generátorov a transformátorov. Uvedené v triede 5053 a 
5111. 

Skupina 312: Rozvod elektriny a regulačné prístroje 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Inštalácia zariadení na rozvod elektriny a regulačných zariadení. Uvedené v triede 5111. 

- Elektroinštalačné práce súvisiace so stavebníctvom. Uvedené v triede 4531. 

Skupina 313: Izolované drôty alebo káble 

Trieda 3131: Hlavné vedenie 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Hlavné vedenie na iné účely ako elektrické. Uvedené v triedach 4411, 4413 a 4416. 

Trieda 3134: Príslušenstvo izolovaných káblov 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Izolované spoje pre potrubia. Uvedené v triede 4416. 

Skupina 315: Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky 
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Trieda 3151: Elektrónky (elektrické katódové lampy) 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim a ich časti. Uvedené v triedach 3152 a 3153. 

Trieda 3152: Lampy/ svietidlá a príslušenstvo k nim 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Elektrónky (elektrické katódové lampy). Uvedené v triede 3151. 

- Časti lámp a osvetľovacích zariadení. Uvedené v triede 3153. 

Skupina 316: Elektrické zariadenia a prístroje 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Opravy a údržba elektrických zariadení a prístrojov. Uvedené v 50532000. 

- Inštalácia elektrických zariadení a prístrojov. Uvedené v skupine 511. 

- Inštalácia osvetľovacích a signalizačných zariadení na cestách, železniciach atď. Uvedené v triede 4531. 

Trieda 3161: Elektrické zariadenia pre motory a vozidlá 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Drôty. Uvedené v skupinách 313 a 443. 

Trieda 3162: Zvukové alebo svetelné signalizačné zariadenia 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Signalizačné svetlá. Uvedené v triede 3151. 

- Semafory. Uvedené v triede 3499. 

- Železničné zariadenia na riadenie dopravy. Uvedené v triede 3463. 

- Policajné signalizačné zariadenia. Uvedené v triede 3526. 

Skupina 317: Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické potreby 

Trieda 3171: Elektronické zariadenia 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Elektronické stroje a prístroje na použitie v kancelárii. Uvedené v skupine 301. 

- Elektronické zariadenia výlučne na zdravotnícke účely. Uvedené v oddiele  33. 

- Elektronické zariadenia výlučne na vojenské, policajné a bezpečnostné účely. Uvedené v oddiele  35. 

ODDIEL 32: ROZHLAS, TELEVÍZIA, KOMUNIKÁCIE, TELEKOMUNIKÁCIE A 
PRÍBUZNÉ ZARIADENIA 

Ak chcete uviesť podrobnejší opis, použite doplnkový slovník, oddiel J „Zvyškové atribúty pre 
výpočtovú techniku, informačné technológie alebo komunikácie“. 
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Skupina 322: Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové a televízne 
vysielanie 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Oprava, údržba a inštalácia vysielacích prístrojov pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové a 
televízne vysielanie. Uvedené v triedach 5033, 5034, 5132 a 5133. 

Skupina 323: Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku 
alebo obrazu 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Oprava, údržba a inštalácia televíznych a rozhlasových prijímačov a prístrojov na záznam alebo 
reprodukciu zvuku alebo obrazu. Uvedené v triedach 5033, 5034 a 5131. 

Trieda 3232: Televízne a audiovizuálne zariadenia 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Trubice pre obrazovky. Uvedené v triede 3167. 

- Televízne obrazovky. Uvedené v triede 3171. 

Skupina 324: Siete 

Trieda 3242: Sieťové zariadenia 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Sieťové rozhrania. Uvedené v triede 3023. 

- Sieťové servery. Uvedené v triede 4882. 

Skupina 325: Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál 

Trieda 3254: Rozvádzače 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Elektrické spínacie dosky a rozvádzače neurčené pre telekomunikáciu. Uvedené v triede 3121. 

Trieda 3255: Telefonické zariadenia 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Mobilné telefóny. Uvedené v triede 3225. 

Trieda 3256: Materiály z optických vlákien 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Prístroj s optickými vláknami. Uvedené v triede 3862. 

Trieda 3257: Komunikačné zariadenia 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Komunikačné siete. Uvedené v triede 3241. 

- Komunikačné družice. Uvedené v triede 3563. 
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ODDIEL 33: ZDRAVOTNÍCKE VYBAVENIE, FARMACEUTICKÝ MATERIÁL A 
VÝROBKY OSOBNEJ STAROSTLIVOSTI 

Ak chcete uviesť podrobnejší opis, použite doplnkový slovník, oddiel L, „Zvyškové lekárske a 
laboratórne atribúty“. 

Skupina 331: Zdravotnícke vybavenie 

Trieda 3311: Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Dodávky röntgenov, vývojok a ustaľovačov. Uvedené v triede 2493. 

- Diagnostické ultrazvukové prístroje. Uvedené v triede 3312. 

- Služby na inštalovanie zobrazovacieho vybavenia. Uvedené v triede 5141. 

- Zhotovovanie röntgenových snímok. Uvedené v triede 7996. 

- Lekárske zobrazovacie služby. Uvedené v triede 8515. 

Trieda 3312: Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Diagnostický röntgenový systém. Uvedené v triede 3311. 

Trieda 3313: Zubné nástroje a prístroje a nástroje a prístroje na podriadené špecializácie 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Zubný vosk. Uvedené v triede 2495. 

- Zubné röntgeny. Uvedené v triede 3311. 

- Zubolekársky spotrebný materiál. Uvedené v triede 3314. 

- Zubolekárske ambulancie. Uvedené v triede 3319. 

- Výrobky alebo prípravky na ústnu alebo zubnú hygienu. Uvedené v triede 3371. 

- Služby zubnej lekárskej praxe a súvisiace služby. Uvedené v triede 8513. 

Trieda 3314: Zdravotnícky spotrebný materiál 

Do tejto triedy patria položky: 

- Nechemický spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál na jednorazové použitie 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Lekárske plyny. Uvedené v triede 2411. 

- Prístroje a nástroje na transfúziu. Uvedené v triede 3319. 

- Výrobky z papiera na nemocničné účely. Uvedené v triede 3319. 

Trieda 3315: Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, elektroterapiu a fyzioterapiu 

Do tejto triedy nepatria položky: 
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- Lekárske plyny. Uvedené v triede 2411. 

Trieda 3316: Operačná technika 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Kyslíkové stany. Uvedené v 3315. 

- Zdravotnícky spotrebný materiál pre hore uvedené zariadenia a nástroje. Uvedené v triede 3314. 

- Zariadenia a prístroje používané v chirurgii, ako sú umelé časti tela. Uvedené v triede 3318. 

Trieda 3318: Funkčná podpora 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Systémy monitorovania pacientov. Uvedené v triede 3319. 

Skupina 336: Farmaceutické výrobky 

Trieda 3362: Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny systém 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Dialyzačné roztoky. Uvedené v triede 3369. 

Skupina 337: Predmety osobnej starostlivosti 

Trieda 3371: Parfémy, toaletné predmety a kondómy 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Súpravy na pedikúru. Uvedené v triede 3372. 

Trieda 3372: Britvy a súpravy na manikúru alebo pedikúru 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Výrobky a tekuté krémy na starostlivosť o nohy. Uvedené v triede 3371. 

- Výrobky na starostlivosť o nechty. Uvedené v triede 3374. 

Trieda 3373: Výrobky na starostlivosť o oči a korekčné šošovky 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Astronomické a optické prístroje. Uvedené v triede 3863. 

Trieda 3374: Výrobky na starostlivosť o ruky a nechty 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Súpravy na manikúru alebo pedikúru. Uvedené v triede 3372. 

Skupina 339: Zariadenia a spotrebný materiál používané v pitevniach a márniciach 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Inštalácia, oprava a údržba lekárskych alebo chirurgických nástrojov a prístrojov. Uvedené v skupine 
514 a v triede 5042. 
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- Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel). Uvedené v oddiele  38. 

- Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky. Uvedené v skupine 181. 

ODDIEL 34: PREPRAVNÉ ZARIADENIA A POMOCNÉ VÝROBKY NA PREPRAVU 

Ak chcete uviesť podrobnejší opis, použite doplnkový slovník, oddiel M, „Zvyškové atribúty pre 
dopravu“. 

Do tohto oddielu nepatria položky: 

- Opravy, údržba a demolácia motorových vozidiel. Uvedené v skupine 501. 

- Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa lietadiel, železníc, ciest a námorného loďstva. 
Uvedené v triede 502. 

Skupina 341: Motorové vozidlá 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Vojenské vozidlá. Uvedené v skupine 354. 

Trieda 3414: Ťažkotonážne motorové vozidlá 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Žeriavy na podvozku automobilového typu. Uvedené v triede 4241. 

Trieda 3415: Simulátory 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Letecké simulátory. Uvedené v triede 3474. 

- Simulátory lodných mostíkov. Uvedené v triede 3493. 

- Bojové simulátory. Uvedené v triede 3574. 

Skupina 343: Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov 

Trieda 3431: Motory a časti motorov 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Elektrické zariadenia pre motory a vozidlá. Uvedené v triede 3161. 

Trieda 3432: Mechanické náhradné súčiastky okrem motorov a ich častí 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Ukazovatele rýchlosti pre vozidlá. Uvedené v triede 3856. 

Trieda 3435: Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú záťaž 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Pneumatiky pre motocykle. Uvedené v triede 3441. 

- Pneumatiky pre bicykle. Uvedené v triede 3443. 
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- Pneumatiky pre lietadlá. Uvedené v triede 3473. 

Skupina 345: Lode a člny 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Vojnové lode. Uvedené v skupine 355. 

- Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa námorného loďstva a iných zariadení. Uvedené v triede 
5024. 

Skupina 346: Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Pásové vozidlá. Uvedené v skupine 435. 

- Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa železníc a iných zariadení. Uvedené v triede 5022. 

Skupina 347: Lietadlá a kozmické lode 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Vojenské lietadlá a kozmické lode. Uvedené v triedach 3561 a 3563. 

- Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa lietadiel, železníc, ciest a námorného loďstva. Uvedené v 
triede 5021. 

Skupina 349: Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely 

Trieda 3492: Cestné príslušenstvo 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Semafory s svetelné zariadenia. Uvedené v triede 3499. 

ODDIEL 35: BEZPEČNOSTNÉ, HASIČSKÉ, POLICAJNÉ A OCHRANNÉ VYBAVENIE 

Ak chcete uviesť podrobnejší opis, použite doplnkový slovník, oddiel  F, „Určené použitie“. 

Skupina 358: Individuálny a pomocný výstroj 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Opravy, údržba a inštalácia zbraní a zbraňových systémov. Uvedené v triede 5084. 

- Likvidácia zbraní a munície. Uvedené v triede 9052. 

- Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky. Uvedené v skupine 181. 

Trieda 3581: Individuálny výstroj 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Padáky. Uvedené v triede 3952. 

ODDIEL 37: HUDOBNÉ NÁSTROJE, ŠPORTOVÝ TOVAR, HRY, HRAČKY, MATERIÁLY 
PRE REMESELNÉ A UMELECKÉ PRÁCE A PRÍSLUŠENSTVO 

Skupina 374: Športový tovar a výbava 
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V tejto skupine sa športy prípadne klasifikujú pod názvom lopty. 

Trieda 3741: Výbava pre športy vo voľnej prírode alebo na ihrisku 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Padáky. Uvedené v triede 3952. 

Skupina 378: Potreby pre umeleckých remeselníkov a maliarov 

Trieda 3782: Potreby pre maliarov 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Papier, ktorý nie je špecificky určený pre umeleckých remeselníkov a maliarov, papier pre kopírovacie 
stroje atď. Uvedené v oddiele  22 alebo 30. 

ODDIEL 38: LABORATÓRNE, OPTICKÉ A PRESNÉ PRÍSTROJE A VYBAVENIE (S 
VÝNIMKOU SKIEL) 

Ak chcete uviesť podrobnejší opis, použite doplnkový slovník, oddiel L, „Zvyškové lekárske a 
laboratórne atribúty“. 

Do tohto oddielu nepatria položky: 

- Opravy, údržba a inštalácia  nástrojov a prístrojov na meranie, kontrolu, skúšanie, navigáciu a 
iné účely, opravy, údržba a inštalácia zariadení na meranie času, údržba a opravy optických 
zariadení. Uvedené v triede 5041 a v skupinách 508 a 512. 

Skupina 383: Meracie prístroje 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Strojové váhy a váhy, okrem presných váh. Uvedené v triede 4292. 

- Meracie nástroje na navigáciu. Uvedené v skupine 381. 

- Meracie nástroje pre geológiu a geofyziku. Uvedené v skupine 382. 

- Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností. Uvedené v skupine 384. 

Skupina 385: Kontrolné a testovacie prístroje 

Trieda 3851: Mikroskopy 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Optické mikroskopy. Uvedené v triede 3863. 

Trieda 3852: Skenery 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Skenery na používanie s počítačom. Uvedené v triede 3021. 

- Skenery na lekárske použitie, ako sú ultrazvukové skenery, skenery na magnetickú rezonanciu a 
tomografické prístroje. Uvedené v triede 3311. 

- Radiačné dozimetre. Uvedené v triede 3834. 
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- Dozimetrické systémy. Uvedené v triede 3854. 

Trieda 3854: Testovacie a meracie stroje a prístroje 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Skúšacie prístroje teploty a vlhkosti. Uvedené v triede 3893. 

- Ukazovatele rýchlosti pre vozidlá. Uvedené v triede 3856. 

- Elektrické detekčné prístroje. Uvedené v triede 3764. 

- Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností. Uvedené v skupine 384. 

- Iné vyhodnocovanie a testovacie prístroje, ktoré tu nie sú uvedené, možno nájsť v skupine 389. 
Trieda 3855:  
Merače 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností. Uvedené v skupine 384. 

Trieda 3857: Regulačné a kontrolné zariadenia a prístroje 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Ukazovatele rýchlosti pre vozidlá. Uvedené v triede 3856. 

Trieda 3858: Nelekárske zariadenia založené na využití rôzneho druhu žiarenia 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Lekárske röntgenové prístroje. Uvedené v triede 3311 (na všeobecné použitie) a v triede 3318 (pre 
kardiochirurgiu). 

- RTG mikroanalyzátory. Uvedené v triede 3894. 

Skupina 386: Optické nástroje 

Trieda 3863: Astronomické a optické prístroje 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Lekárske lasery. Uvedené v triede 3316 (na chirurgické použitie) a v triede 3312 (na iné ako chirurgické 
použitie). 

- Obrábacie stroje riadené laserom. Uvedené v triede 4261. 

Trieda 3865: Fotografické zariadenia 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Webové kamery. Uvedené v triede 3023. 

- Bezpečnostné kamery. Uvedené v triede 3512. 

- Televízne kamery v uzavretom okruhu. Uvedené v triede 3223. 

- Fotografický papier a fotochemický materiál. Uvedené v triedach 2299 a 2493. 
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- Filmové výrobky. Uvedené v triede 3235. 

Skupina 387: Registračné hodiny a podobné, parkovacie hodiny 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Zariadenia dochádzkového systému pri pružnej pracovnej dobe, časomerné systémy a systémy časovej 
kontroly alebo záznamníky pracovnej doby. Uvedené v triede 3512. 

Skupina 388: Vybavenie na riadenie priemyselných procesov a na diaľkové ovládanie 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Sirény na diaľkové riadenie. Uvedené v triede 3882. 

- Digitálne jednotky diaľkového ovládania. Uvedené v triede 4296. 

Skupina 389: Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje 

Trieda 3894: Prístroje na vyhodnotenie jadrového žiarenia 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Geigerove počítadlá, prístroje na monitorovanie kontaminácie a detektory žiarenia. Uvedené v triede 
3834. 

ODDIEL 39: NÁBYTOK (VRÁTANE KANCELÁRSKEHO NÁBYTKU), ZARIADENIE 
INTERIÉRU, DOMÁCE SPOTREBIČE (S VÝNIMKOU OSVETLENIA) A ČISTIACE 
PROSTRIEDKY 

Do tohto oddielu nepatria položky: 

- Osvetľovacie zariadenia. Uvedené v skupine 315. 

Skupina 391: Nábytok 

Trieda 3911: Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Sedadlá pre vozidlá. Uvedené v skupine 343. 

Trieda 3912: Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Lekárske stoly a iné stoly na použitie v nemocniciach a pre stredný zdravotnícky personál. Uvedené v 
triedach 3319 a 3393. 

- Stoly pre stolné hry. Uvedené v triede 3746. 

Skupina 392: Zariadenie interiéru 

Trieda 3922: Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre 
stravovacie zariadenia 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Zariadenia hromadného stravovania (vrátane zariadení jedální a priemyselného vybavenia kuchýň). 
Uvedené v triede 3931. 
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- Potraviny. Uvedené v oddieloch 03 a 15. 

Kategória 39254: Hodinárske výrobky 

Do tejto kategórie nepatria položky: 

- Hodinkárske výrobky. Uvedené v triede 1852. 

Skupina 393: Rôzne zariadenia 

Trieda 3931: Zariadenia hromadného stravovania 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Potreby pre verejné stravovanie. Uvedené v triede 3922. 

Skupina 398: Čistiace a leštiace výrobky 

Trieda 3981: Vonné látky a vosky 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Rastliny používané v parfumérii. Uvedené v triede 0311. 

- Parfémy. Uvedené v triede 3371. 

ODDIEL 41: ZACHYTENÁ A VYČISTENÁ VODA 

Ak chcete uviesť podrobnejší opis, použite doplnkový slovník, oddiel K „Zvyškové atribúty pre dodávku energie a 
vody“. 

Do tohto oddielu nepatria položky: 

- Rozvod vody a súvisiace služby. Uvedené v skupine 651. 

- Minerálna voda alebo voda v tuhom skupenstve. Uvedené v triede 1598. 

- Destilovaná voda. Uvedené v triede 2431. 

ODDIEL 42: PRIEMYSELNÉ MECHANIZMY 

Skupina 421: Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Inštalácia parných generátorov, turbín, kompresorov a horákov. Uvedené v triede 5113. 

- Inštalácia, opravy a údržba kompresorov. Uvedené v triedach 5053 a 5113. 

- Opravy a údržba výpustov a ventilov. Uvedené v triede 5051. 

- Inštalácia parných generátorov. Uvedené v triede 5113. 

Trieda 4211: Turbíny a motory 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Trakčné motory. Uvedené v triede 1673. 

- Elektromotory. Uvedené v triede 3111. 
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- Alternátory. Uvedené v triede 3113. 

- Veterné turbíny a generátory veterných turbín. Uvedené v triede 3112. 

- Stroje a motory na hydraulický alebo pneumatický pohon. Uvedené v triede 4212. 

Trieda 4215: Jadrové reaktory a ich časti 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Jadrové palivá. Uvedené v triede 0934. 

- Systém ochrany jadrových reaktorov a zariadenia jadrovej ochrany a bezpečnosti. Uvedené v triede 
3511. 

Skupina 422: Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku a ich súvisiace časti 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Potreby pre verejné stravovanie. Uvedené v triede 3931. 

- Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie 
zariadenia. Uvedené v triede 3922. 

Skupina 423: Priemyselné alebo laboratórne pece, spaľovacie pece a rúry (na pečenie) 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Inštalácia pecí. Uvedené v triede 4526. 

- Inštalácia pecí a pecných horákov. Uvedené v triede 5113. 

- Čistenie pecí. Uvedené v triede 9091. 

Skupina 424: Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Opravy a údržba výťahov. Uvedené v triede 5075. 

- Inštalácia zdvíhacích a manipulačných zariadení, okrem výťahov a pohyblivých schodov. Uvedené v 
triede 5151. 

- Inštalovanie výťahov a pohyblivých schodov. Uvedené v triede 4531. 

Trieda 4241: Zdvižné a manipulačné zariadenia 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Zdvíhacie zariadenie pre zdravotnícke odvetvie. Uvedené v triede 3319. 

- Zariadenia na zdvíhanie alebo prepravu tiel. Uvedené v triede 3394. 

Skupina 425: Chladiace a ventilačné zariadenia 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Inštalácia chladiacich a ventilačných zariadení. Uvedené v triede 4533. 

Trieda 4251: Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace zariadenia a filtračné stroje 
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Do tejto triedy nepatria položky: 

- Vykurovanie (parné, horúcovodné atď.). Uvedené v skupine 093. 

- Mrazničky a chladničky v márnici. Uvedené v triede 3394. 

- Chladiarenské lode. Uvedené v triede 3451. 

- Klimatizačné spotrebiče, ohrievače vody, vykurovanie budov, kúrenie, chladničky a mrazničky (na 
použitie v domácnosti i na použitie v priemysle). Uvedené v triede 3971. 

- Ohrievače vzduchu, plynové ohrievače a plynové chladničky. Uvedené v triede 3972. 

- Stroje na tepelné spracovanie materiálov, cirkulátory na chladenie, cirkulátory na chladenie a ohrev. 
Uvedené v triede 4294. 

- Kompresory pre chladiace zariadenia. Uvedené v triede 4212. 

- Kúrenárske materiály. Uvedené v triede 4411. 

- Rúrky kúrenia. Uvedené v triede 4416. 

- Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich časti. Uvedené v triede 4462. 

Skupina 426: Obrábacie stroje 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Opravy, údržba a inštalácia obrábacích strojov. Uvedené v triede 5153. 

Skupina 427: Zariadenia na výrobu textilu, odevov a kože 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Inštalácia strojov na textilnú, odevnú a kožiarsku výrobu. Uvedené v triede 5154. 

- Pranie a chemické čistenie. Uvedené v triede 9831. 

Skupina 428: Strojové zariadenie na výrobu papiera alebo lepenky 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Papierenské, tlačiarenské a kníhviazačské strojové zariadenia, sušičky dreva, papieroviny alebo lepenky 
a ich časti. Uvedené v triede 4299. 

- Inštalácia strojov na výrobu papiera a lepenky. Uvedené v triede 5154. 

Skupina 429: Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Opravy, údržba a inštalácia iných strojov na všeobecné použitie. Uvedené v triede 5053 a 5151. 

- Opravy, údržba a inštalácia iných strojov na osobitné účely. Uvedené v triede 5053 a 5154. 

- Všeobecné služby strojného inžinierstva. Uvedené v triede 7133. 

ODDIEL 43: STROJNÉ ZARIADENIE NA HLBINNÚ A POVRCHOVÚ ŤAŽBU, STAVEBNÉ 
ZARIADENIA 

Skupina 431: Ťažobné zariadenia 
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Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Posúvače banských vozíkov. Uvedené v triede 4241. 

- Stavebné práce na stavbe potrubných vedení nafty a plynu. Uvedené v triede 4523. 

- Stavebné práce na stavbe liniek, banských a výrobných zariadení a budov, súvisiacich s ropným a 
plynárenským priemyslom (rafinéria ropy, ropný terminál), demolácia ropných plošín. Uvedené v triede 
4525. 

- Služby súvisiace s ropným a plynárenským priemyslom. Uvedené v oddiele  76. 

Skupina 433: Stavebné stroje a zariadenia 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Stavebné práce s použitím týchto strojov. Uvedené v oddiele  45. 

- Spotrebný materiál a dodávky pre tieto stroje. Uvedené v oddiele  44. 

Skupina 434: Mechanizmy na spracovanie hornín a tvarovanie zlievarenských foriem 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Stavebné práce s použitím týchto strojov. Uvedené v oddiele  45. 

- Spotrebný materiál a dodávky pre tieto stroje. Uvedené v oddiele  44. 

Skupina 436: Časti zariadení na hlbinnú a povrchovú ťažbu a stavebníctvo 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Zariadenia na hlbinnú a povrchovú ťažbu a stavebníctvo. Uvedené v skupinách 431, 432  a 433. 

Skupina 437: Metalurgické zariadenia/stroje a súvisiace časti 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Mechanizmy na tvarovanie zlievarenských foriem. Uvedené v skupine 434. 

ODDIEL 44: STAVEBNÉ MATERIÁLY; POMOCNÉ VÝROBKY PRE KONŠTRUKCIE 

Ak chcete uviesť podrobnejší opis, použite doplnkový slovník, oddiel I, „Zvyškové atribúty pre stavebné 
práce/diela“. 

Skupina 441: Konštrukčné materiály a súvisiace prvky 

Trieda 4411: Konštrukčné materiály 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Drevo iné ako na stavebné účely. Uvedené v triede 0341. 

- Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu). Uvedené v triede 1421. 

- Konštrukčný materiál na výstavbu železničných tratí. Uvedené v triede 3494. 

- Stavebné zariadenia. Uvedené v triede 4332. 

- Výrobky používané v stavebníctve. Uvedené v triede 4442. 
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- Kameň na stavebné účely. Uvedené v triede 4491. 

Trieda 4413: Hlavná stoka 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Kanalizačné rúry. Uvedené v triede 4416. 

Trieda 4416: Diaľkové potrubia, potrubia, rúry, obalenie/obloženie, kladenie a podobné prvky 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Strojové zariadenia diaľkovodných potrubí. Uvedené v triede 4299. 

- Podpery potrubia. Uvedené v triede 4421. 

Trieda 4419: Rôzne stavebné materiály 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Drevo iné ako na stavebné účely. Uvedené v triede 0341. 

- Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu). Uvedené v triede 1421. 

- Konštrukčný materiál na výstavbu železničných tratí. Uvedené v triede 3494. 

- Stavebné zariadenia. Uvedené v triede 4332. 

- Kameň na stavebné účely. Uvedené v triede 4491. 

Skupina 442: Konštrukčné výrobky 

Trieda 4421: Konštrukcie a časti konštrukcií 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Satelitné antény a televízne antény. Uvedené v triede 3232. 

- Vybavenie miest a obcí. Uvedené v triede 3492. 

Trieda 4422: Výrobky stavebného stolárstva 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Pancierové alebo spevnené dvere. Uvedené v triede 4442. 

- Dverové zámky. Uvedené v triede 4452. 

- Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí. Uvedené v 4542. 

Skupina 443: Káble, drôty a súvisiace výrobky 

Trieda 4431: Drôtené výrobky 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Izolované drôty alebo káble. Uvedené v skupine 313. 

- Drôty používané v stavebníctve. Uvedené v triede 4433. 

Trieda 4432: Káble a súvisiace výrobky 
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Do tejto triedy nepatria položky: 

- Komponenty elektrických obvodov (vrátane spájacích káblov a predlžovacích káblov). Uvedené v triede 
3122. 

- Izolované drôty alebo káble (vrátane elektrických rozvodných káblov). Uvedené v skupine 313. 

- Telekomunikačné káble. Uvedené v triede 3252. 

- Telefónne káble. Uvedené v triede 3255. 

- Káble s optickým vláknom. Uvedené v triede 3256. 

- Komunikačné káble. Uvedené v triede 3257. 

- Káble na prenos dát. Uvedené v triede 3258. 

Skupina 444: Rôzne montované výrobky a súvisiace diely 

Trieda 4442: Výrobky používané v stavebníctve 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Konštrukčné materiály. Uvedené v skupine 441. 

- Predmety do kúpeľní a kuchýň. Uvedené v triede 4441. 

Trieda 4448: Rôzne zariadenia požiarnej ochrany 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Prášky, prípravky a náplne do hasiacich prístrojov. Uvedené v triede 2495. 

- Poplachové zariadenia proti požiaru. Uvedené v triede 3162. 

- Protipožiarne zariadenia (vrátane hasiacich prístrojov). Uvedené v triede 3511. 

- Požiarnické plachty. Uvedené v triede 3952. 

- Požiarnické čerpadlá. Uvedené v triede 4212. 

- Protipožiarne dvere. Uvedené v triede 4422. 

Skupina 445: Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz a pružiny 

Trieda 4452: Zámky, kľúče a pánty 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Zámky do vozidiel. Uvedené v triede 3491. 

Skupina 446: Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly ústredného kúrenia 

Trieda 4462: Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich časti 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Mestské vykurovanie. Uvedené v triede 0932. 

- Ústredné kúrenie. Uvedené v triede 3971. 

- Ohrievače teplej vody a parné kotly. Uvedené v triede 4216. 
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- Kotly miestneho vykurovania. Uvedené v triede 4251. 

Skupina 449: Kameň na stavebné účely, vápenec, sadrovec a bridlica 

Táto skupina sa použije len v prípade nákupu surovín. Ak chcete špecifikovať materiál, aby ste doplnili opis 
produktu, použite doplnkový slovník, menovite oddiel A skupinu B. 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Dlažobné kamene. Uvedené v triede 4419. 

- Cestné kamene. Uvedené v triede 4411. 

- Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu). Uvedené v triede 1421. 

ODDIEL 48: Softvérové balíky a informačné systémy 

Tento oddiel sa použije len pri nákupe voľne dostupného softvéru ako balíka, keď sa to považuje za 
dodávku. 

Do tohto oddielu nepatria položky: 

- Vývoj softvéru. Uvedené v oddiele  72000000. 

Skupina 481: Softvérový balík pre konkrétne odvetvie 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Služby na vývoj softvéru pre konkrétne odvetvia. Uvedené v subkategórii 722121. 

- Služby na vývoj softvéru pre miesta predaja (POS), služby na vývoj softvéru na riadenie letu, služby na 
vývoj softvéru na pozemnú podporu a skúšky v letectve, služby na vývoj softvéru na riadenie železničnej 
dopravy, služby na vývoj softvéru na riadenie priemyselných odvetví, služby na vývoj softvéru pre 
knižnice, služby na vývoj softvéru na kontrolu súladu, služby na vývoj softvéru pre zdravotníctvo, 
služby na vývoj softvéru pre oblasť vzdelávania.. Uvedené v subkategórii 722121. 

Skupina 482: Softvérový balík na vytváranie sietí, pre internet a intranet 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Služby na vývoj softvéru na vytváranie sietí, pre internet a intranet. Uvedené v subkategórii 722122. 

Skupina 483: Softvérový balík na vytváranie dokumentov, kreslenie, vytváranie obrázkov, 
harmonogramov a zlepšovanie produktivity 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Služby na vývoj softvéru na vytváranie dokumentov, kreslenie, vytváranie obrázkov, harmonogramov a 
na zlepšovanie produktivity. Uvedené v subkategórii 722123. 

Skupina 484: Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné podnikanie 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Služby na vývoj softvéru na obchodné transakcie a osobné podnikanie. Uvedené v subkategórii 722124. 

- Softvérový balík na riadenie investícií a spracovanie daní, služby na vývoj softvéru na správu zariadení a 
súbor služieb na vývoj softvéru, služby na vývoj softvéru na riadenie zásob, služby na vývoj softvéru na 
finančnú analýzu a pre účtovníctvo, služby na vývoj softvéru na evidenciu času alebo na riadenie 
ľudských zdrojov, služby na vývoj analytického, vedeckého, matematického a prognostického softvéru, 
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služby na vývoj softvéru pre aukcie, služby na vývoj softvéru pre predaj, marketing a obchodné 
informácie, služby na vývoj softvéru na obstarávanie. Uvedené v subkategórii 722124. 

Skupina 485: Softvérový balík na komunikáciu a pre multimédiá 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Služby na vývoj softvéru na komunikáciu a pre multimédiá. Uvedené v subkategórii 722125. 

Skupina 486: Databázový a operačný softvérový balík 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Služby na vývoj databázového a operačného softvéru. Uvedené v subkategórii 722126. 

- Služby na vývoj databázového softvéru, služby na vývoj softvéru pre operačné systémy sálových 
počítačov, služby na vývoj softvéru pre operačné systémy minipočítačov, služby na vývoj softvéru pre 
operačné systémy mikropočítačov, služby na vývoj softvéru pre operačné systémy osobných počítačov 
(PC), služby na vývoj softvéru na klastrovanie, služby na vývoj softvéru pre operačné systémy pracujúce 
v reálnom čase. Uvedené v subkategórii 722126. 

Skupina 487: Obslužné programy softvérových balíkov 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Služby na vývoj softvéru pre obslužné programy. Uvedené v subkategórii 722127. 

- Služby na vývoj softvéru na zálohovanie a obnovu, služby na vývoj softvéru na vytváranie čiarových 
kódov, služby na vývoj softvéru na zaistenie bezpečnosti, služby na vývoj softvéru na cudzojazyčné 
preklady, služby týkajúce sa vývoja softvéru na ukladanie na archivačné médiá, služby na vývoj softvéru 
na ochranu pred vírusmi, služby na vývoj všeobecného obslužného softvéru a obslužného softvéru na 
kompresiu dát a tlač, služby na vývoj softvéru na riadenie systémov, archivácie a obsahu, služby na 
vývoj softvéru na kontrolu verzií. Uvedené v subkategórii 722127. 

Skupina 488: Informačné systémy a servery 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Služby na vývoj webových serverov. Uvedené v subkategórii 722122. 

- Služby na vývoj internetových alebo intranetových aplikácií serverov. Uvedené v triede 7242. 

Skupina 489: Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Služby na vývoj rôzneho softvéru a počítačových systémov. Uvedené v pododdieli 722129. 

- Služby na vývoj softvéru pre počítačové hry, rodinné tituly a šetriče obrazovky,  služby na vývoj 
softvéru na automatizáciu kancelárskych prác, služby na vývoj softvéru na školenie (výcvik) a zábavu, 
služby na vývoj softvéru na navrhovanie vzorov a kalendárov, služby na vývoj softvéru pre ovládače a 
systémy, služby na vývoj softvéru na tlač, služby na vývoj softvéru pre programovacie jazyky a nástroje, 
služby na vývoj softvéru pre tabuľkové procesory a zlepšenia. Uvedené v pododdieli 722129. 
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II. VYSVETLIVKY K ODDIELU 45 TÝKAJÚCEMU SA STAVEBNÝCH 
PRÁC 

ODDIEL 45: STAVEBNÉ PRÁCE 

Stavebné práce obsahujú tieto položky: 

- Práce pred montážou 

- Novostavby, opravy, zmeny, reštaurovanie a údržba obytných budov, neobytných nehnuteľností a 
stavebno-inžinierskych prác. Tu sú klasifikované také stavebné práce, ktoré sú podstatnou 
súčasťou výrobného procesu rôznych typov stavieb, ktoré sú konečným výstupom stavebnej 
činnosti. 

V prípade, ak v hlavnom slovníku CPV nie je výslovne uvedený kód pre opravy, zmeny, reštaurovanie ani 
údržbu obytných budov, neobytných nehnuteľností ani stavebno-inžinierskych prác, možno doplniť opis 
kódom z doplnkového slovníka CPV. 

Napríklad: 

IA41-9 Reštaurovanie + 45215140-0 Nemocničné zariadenia 

IA40-6 Renovácia + 45223310-2 Podzemné parkovisko 

Ak chcete uviesť podrobnejší opis, použite doplnkový slovník, oddiel I, „Zvyškové atribúty pre 
stavebné práce/diela“. 

Skupina 451: Príprava staveniska 

Trieda 4511: Búranie budov a demolačné práce a zemné práce 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Stavebné práce na odvodňovaní. Uvedené v kategórii 45232. 

- Demolácia tratí. Uvedené v kategórii 45234. 

- Stavebné práce na odvodňovacích kanáloch. Uvedené v subkategórii 452471. 

- Vrtné a prieskumné práce. Uvedené v triede 4525. 

- Demolácia ropných plošín. Uvedené v kategórii 45255. 

- Základové práce, vŕtanie vodných studní, podmorské vŕtacie práce. Uvedené v triede 4526. 

- Demontáž otočných žeriavov. Uvedené v kategórii 50531. 

- Vŕtanie. Uvedené v skupine 763. 

- Služby týkajúce sa regenerácie pôdy. Uvedené v triede 9072. 

Trieda 4512: Prieskumné vrty a vrtné práce 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Vrtné a prieskumné práce. Uvedené v triede 4525. 

- Základové práce, vŕtanie vodných studní, podmorské vŕtacie práce. Uvedené v triede 4526. 

- Vŕtanie. Uvedené v skupine 763. 
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Skupina 452: Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb 

Trieda 4521: Stavebné práce na stavbe budov 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Všeobecná výstavba špeciálnych betónových konštrukcií pre veľmi vysoké budovy. Uvedené v triede 
4526. 

- Stavebné práce na stavbe plôch pre rôzne športové zariadenia, ako sú športové ihriská, rekreačné 
zariadenia, cintoríny atď. Uvedené v triede 4523. 

Trieda 4522: Inžinierske práce a stavebné práce 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Všeobecné stavebné práce na stavbe rýchlostných komunikácií, visutých diaľnic, ciest, železníc a 
letiskových dráh. Uvedené v triede 4523. 

- Práce na vodných dielach. Uvedené v triede 4524. 

- Montážne práce pre komponenty kovových konštrukcií. Uvedené v triede 4526. 

Trieda 4523: Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických 
vedení, na diaľniciach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe plôch 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Prípravné zemné práce. Uvedené v triede 4511. 

- Všeobecné stavebné práce pre stavby, inštalácie a športoviská. Uvedené v triede 4521. 

Pokiaľ sa na stavebné práce na cestách, diaľniciach a rýchlostných komunikáciách v špecifickej alebo zložitej 
zemepisnej oblasti (čo si vynucuje stavbu mostov alebo iných špecifických komponentov), vzťahuje jedna výzva 
na predloženie ponúk, použije sa jeden všeobecný kód vzťahujúci sa na hlavný predmet zákazky (napríklad 
„Stavebné práce na výstavbe ciest“), okrem prípadu, keď chce verejný obstarávateľ zdôrazniť zložitosť prác 
uvedením vedľajších komponentov. Pokiaľ je výzva na predloženie ponúk rozdelená na viac častí, ktoré 
zodpovedajú vedľajším komponentom, odporúča sa, aby verejný obstarávateľ uviedol úplný zoznam kódov týchto 
komponentov. 

Trieda 4524: Výstavba vodných diel 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Všeobecné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení a vodovodných a kanalizačných vedení. 
Uvedené v triede 4523. 

- Kladenie podmorských káblov. Uvedené v triede 4523. 

Trieda 4525: Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov súvisiacich s ropným a plynárenským 
priemyslom 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Všeobecné stavebné práce na stavbe obchodných domov a priemyselných budov. Uvedené v triede 4521. 

Skupina 453: Stavebno-inštalačné práce 

Trieda 4531: Elektroinštalačné práce 

Do tejto triedy nepatria položky: 
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- Inštalácia elektromotorov, generátorov a transformátorov v elektrárňach. Uvedené v triede 5111. 

- Inštalácia testovacích zariadení. Uvedené v triede 512. 

- Opravy a údržba výťahov a pohyblivých schodov. Uvedené v triedach 5011, 5053, 5074 a 5075. 

- Inštalácia zdvíhacích a manipulačných zariadení, okrem výťahov a pohyblivých schodov. Uvedené v 
triede 5511. 

Trieda 4532: Izolačné práce 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Izolačné práce proti vode. Uvedené v triede 4526. 

Trieda 4533: Kanalizačné a sanitárne práce 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Inštalácia elektrických vykurovacích systémov. Uvedené v triede 4531. 

- Opravy a údržba kotlov a horákov. Uvedené v triede 5053. 

- Opravy a údržba ústredného kúrenia. Uvedené v triede 5072. 

- Čistenie komínov. Uvedené v triede 9061. 

- Opravy a údržba ventilačných, chladiacich alebo klimatizačných zariadení. Uvedené v skupine 507. 

- Stavebné práce na stavbe potrubných vedení kanalizácie. Uvedené v triede 4523. 

Trieda 4534: Ostatné stavebno-inštalačné práce 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Inštalácia svetelných a signalizačných systémov na cestách, železniciach, letiskách a v prístavoch. 
Uvedené v triedach 4523 a 4531. 

Skupina 454: Dokončovanie budov 

Trieda 4542: Inštalácia stolárskych výrobkov 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Inštalácia kovových plotov a ochranných zábradlí. Uvedené v triede 4534. 

Trieda 4543: Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Inštalácia betónových podláh (okrem betónových dlaždíc). Uvedené v triede 4526. 

- Externé dekoračné (ozdobné) práce. Uvedené v triede 4526. 

Trieda 4545: Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Čistenie interiérov budov a iných stavieb. Uvedené v triede 9061. 
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Trieda 4550: Prenájom stavebných strojov a zariadení a strojov a zariadení stavebného inžinierstva s 
obsluhou 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení bez obsluhy. Uvedené v skupine 433. Doplní sa 
kód doplnkového slovníka PA01-7 Krátkodobý prenájom. 
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III. VYSVETLIVKY K ODDIELOM 50 – 99 TÝKAJÚCIM SA SLUŽIEB 

ODDIEL 50: OPRAVÁRENSKÉ A ÚDRŽBÁRSKE SLUŽBY 

Do tohto oddielu nepatria položky: 

- Údržba a opravy programového vybavenia (softvér) informačných technológií. Uvedené v 
triede 7226. 

Skupina 501: Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa lietadiel, železníc, ciest a námorného loďstva. Uvedené v 
skupine 502. 

- Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa vojenských vozidiel. Uvedené v skupine 506. 

Skupina 502: Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa lietadiel, železníc, ciest a námorného 
loďstva 

Trieda 5021: Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa lietadiel a iných zariadení 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa vojenských lietadiel. Uvedené v skupine 5065. 

Trieda 5024: Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa námorného loďstva a iných zariadení 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa vojenských lodí. Uvedené v skupine 5064. 

Skupina 505: Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a kovových nádob a strojov 

Trieda 5051: Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a kovových nádob 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Práca na vodovodnom domovom potrubí. Uvedené pod číslom 45330000. 

ODDIEL 51: INŠTALAČNÉ SLUŽBY (S VÝNIMKOU SOFTVÉRU) 

Do tohto oddielu nepatria položky: 

- Inštalácia softvéru. Uvedené v oddiele  72. 

Skupina 511: Inštalácia elektrických a mechanických zariadení 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Elektroinštalačné práce súvisiace so stavebníctvom. Uvedené v triede 4531. 

- Inštalácia horúcovodných kotlov ústredného kúrenia, ako napríklad pre veľké bloky obytných domov a 
pre mestské vykurovanie. Uvedené v triede 4533. 

Skupina 512: Inštalácia meracích, kontrolných, skúšobných a navigačných zariadení 

Do tejto skupiny nepatria položky: 
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- Pripojenie a inštalácia domácich vodomerov, plynomerov a elektromerov. Uvedené v skupine 453. 

Skupina 513: Inštalácia komunikačných zariadení 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Elektroinštalačné práce súvisiace so stavebníctvom. Uvedené v triede 4531. 

- Inštalovanie antén. Uvedené v triede 4531. 

Skupina 515: Inštalácia strojov a zariadení 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Inštalovanie výťahov, pohyblivých schodov a travelátorov (pohyblivých chodníkov). Uvedené v triede 
4531. 

Skupina 516: Inštalácia počítačov a kancelárskeho vybavenia 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Práce, ktorých súčasťou je kabeláž. Uvedené v triede 4531. 

ODDIEL 55: HOTELOVÉ, REŠTAURAČNÉ A MALOOBCHODNÉ SLUŽBY 

Ak chcete uviesť podrobnejší opis pre skupinu 559 „Maloobchodné služby“, použite doplnkový 
slovník, oddiel U „Zvyškové atribúty pre maloobchodné služby“. 

Skupina 551: Hotelové služby 

Do tejto skupiny patria položky: 

Ubytovacie a súvisiace služby ponúkané hotelmi, motelmi, hostincami a podobnými ubytovňami. Súvisiace služby 
zahŕňajú zvyčajne poskytované služby zahrnuté v cene ubytovania, ako sú raňajky, izbová služba, služba recepcie, 
poštová služba a služby hotelového poslíčka. Hotely okrem toho zvyčajne poskytujú aj iné služby, ako je 
parkovanie, jedlá, nápoje, zábava, plaváreň a zariadenia pre bankety, kongresy, schôdze a konferencie. Rekreačné 
hotely môžu poskytovať rozsiahle rekreačné zariadenia. Tieto rôzne služby sú zaradené v tejto skupine, ak sú 
zahrnuté v cene ubytovania. Ak sa účtujú osobitne, potom sa klasifikujú podľa poskytnutej služby. Hotely 
obyčajne poskytujú rozsiahlejšie služby než motely, hostince a iné ubytovacie zariadenia. 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Príprava a podávanie jedál. Uvedené v skupine 553. 

- Podávanie nápojov. Uvedené v skupine 554. 

- Prenájom alebo lízing obytných nehnuteľností. Uvedené v triede 7021. 

Skupina 552: Kempingy, táboriská a iné nehotelové ubytovanie 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Dlhodobý prenájom pozemkov pre obytné mobilné domy. Uvedené v skupine 702. 

- Prenájom prívesov a obytných prívesov na použitie na inom mieste. Uvedené v triede 3422. Použite 
zároveň kód doplnkového slovníka PA01-7 „Krátkodobý prenájom“. 

- Služby hotelového ubytovania. Uvedené v skupine 551. 

- Dlhodobý prenájom zariadeného ubytovania (dlhodobé ubytovacie služby v zariadených prenájmoch). 
Uvedené v skupine 702. 
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Trieda 5521: Služby poskytované v mládežníckych ubytovniach (internátoch)  

Do tejto triedy patria položky: 

- Ubytovacie a súvisiace služby ponúkané mládežníckymi ubytovňami (internátmi), horskými prístreškami 
a podobnými zariadeniami. Tieto služby sa odlišujú od úplných hotelových služieb tým, že sú 
obmedzenejšie. 

Trieda 5522: Služby poskytované v kempingoch 

Do tejto triedy patria položky: 

- Služby poskytované v kempingoch, vrátane služieb poskytovaných pre karavany (ubytovanie a súvisiace 
služby, poskytované parkami a kempingami pre prívesy a rekreačné vozidlá a podobnými zariadeniami). 
Súčasťou týchto služieb môže byť poskytovanie len miesta alebo miesta so stanom alebo prívesom na 
tomto mieste). 

Trieda 5524: Služby poskytované v dovolenkových strediskách a dovolenkových domoch  

Do tejto triedy patria položky: 

- Ubytovacie a súvisiace služby ponúkané detskými prázdninovými tábormi, prázdninovými tábormi pre 
dospelých alebo pre rodiny, prázdninovými bungalovmi a podobnými prázdninovými domami. Patria 
sem všetky ostatné služby, poskytované týmito zariadeniami v súvislosti s poskytovaním ubytovania. 

Trieda 5525: Krátkodobý prenájom zariadeného ubytovania (krátkodobé ubytovacie služby v zariadených 
prenájmoch) 

Do tejto triedy patria položky: 

- Ubytovanie a súvisiace služby poskytované ubytovňami, penziónmi, búdkami, súkromnými apartmánmi 
a domami, roľníckymi usadlosťami, študentskými ubytovňami a podobnými ubytovacími zariadeniami. 
Väčšina z týchto zariadení poskytuje len ubytovanie, no v niektorých sa môže aj podávať jedlo. 

Skupina 555: Služby jedální a hromadného stravovania 

Trieda 5551: Služby podnikových a školských jedální 

Do tejto triedy patria položky: 

- Služby podnikových a školských jedální. Skladajú sa z týchto položiek: služby poskytovania jedla a 
nápojov, obyčajne za znížené ceny, skupinám zreteľne definovaných osôb, ktoré sú väčšinou spojené s 
záväzkami profesionálnej povahy, ako sú služby pre športové zariadenia, továrne, úrady, školské jedálne 
atď. 

Trieda 5552: Služby hromadného stravovania 

Do tejto triedy patria položky: 

- Služby hromadného stravovania pre súkromné domácnosti. Skladajú sa z týchto položiek: príprava jedál 
a poskytovanie služieb súkromným domácnostiam zariadeniami hromadného stravovania v obchodných 
priestoroch alebo inde. Súčasťou môže byť podávanie jedál a súvisiace dodávky nápojov. 

- Služby hromadného stravovania pre spoločnosti prevádzajúce dopravu. Skladajú sa z týchto položiek: 
príprava jedál a poskytovanie služieb zariadeniami hromadného stravovania spoločnostiam 
prevádzkujúcim dopravu, ako sú napríklad letecké spoločnosti. 

- Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 

- Služby hromadného stravovania pre školy 

ODDIEL 60: DOPRAVNÉ SLUŽBY (BEZ PREPRAVY ODPADU) 
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Ak chcete uviesť podrobnejší opis, použite doplnkový slovník, oddiel M, „Zvyškové atribúty pre 
dopravu“. 

Skupina 601: Služby cestnej dopravy 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Služby poskytované v lôžkových vozňoch. Uvedené v triede 5526. 

- Služby poskytované v jedálnych vozňoch. Uvedené v triede 5532. 

- Prenájom osobných vozidiel bez vodiča. Uvedené v 341. Doplní sa kód doplnkového slovníka PA01-7 
„Krátkodobý prenájom“. 

- Služby sanitárnych vozidiel. Uvedené v triede 8514. 

- Prenájom vozidiel na prepravu tovaru bez vodiča. Uvedené v 3413. Doplní sa kód doplnkového slovníka 
PA01-7 „Krátkodobý prenájom“. 

Skupina 603: Potrubná doprava 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Skvapalňovanie a opätovné splynovanie zemného plynu. Uvedené v triede 7611. 

- Rozvod plynu a súvisiace služby. Uvedené v skupine 652. 

ODDIEL 63: PODPORNÉ A POMOCNÉ DOPRAVNÉ SLUŽBY, SLUŽBY CESTOVNÝCH 
KANCELÁRIÍ 

Skupina 631: Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu 

Do tejto skupiny patria položky: 

- Manipulácia s nákladom na prepravu v špeciálnych kontajneroch. 

- Manipulácia s nákladom pre inú ako kontajnerovú prepravu alebo manipulácia s batožinou cestujúcich. 

- Služby nákladných terminálov pre všetky druhy dopravy vrátane služieb lodných nakladačov (t. j. 
naloženie a vyloženie lodného nákladu iného ako uloženého v kontajneroch v prístavoch). 

- Manipulácia s batožinou na letiskách a v autobusových, železničných a cestných termináloch. 

- Prevádzkovanie skladísk a skladov pre zmrazený alebo chladený tovarov, vrátane potravinárskeho tovaru 
podliehajúceho rýchlej skaze. 

- Prevádzkovanie skladísk a skladov pre kvapaliny a plyny, vrátane ropy, ropných produktov, vína a 
podobne. 

- Prevádzkovanie skladísk obilia. 

Skupina 635: Služby cestovných kancelárií, cestovných dopravcov a služby na pomoc turistom 

Do tejto skupiny patria položky: 

- Služby cestovných kancelárií a podobné služby, ako je organizovanie turistických zájazdov, predaj 
cestovných lístkov, ubytovanie a turistické zájazdy na základe honoráru alebo zmluvy, turistické 
informačné služby, sprievodcovské služby, riadenie cestovného ruchu. 
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- Služby dopravných agentúr, služby agentúr pre nákladnú dopravu, služby sprostredkovateľov, služby 
prístavných a zasielateľských agentúr, pripravovanie dopravných dokumentov (vrátane služieb 
vyzdvihnutia a dodávky na mieste). 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Služby tlmočníkov. Uvedené v triede 7954. 

- Služby loveckých a horských sprievodcov. Uvedené v triede 9261. 

Skupina 637: Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú dopravu 

Trieda 6371: Pomocné služby pre suchozemskú dopravu 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Manipulácia s nákladom v železničnej doprave. Uvedené v skupine 631. 

- Manipulácia s batožinou a nákladom. Uvedené v skupine 631. 

- Prenájom alebo lízing  uzamykateľných garáží alebo garážových zariadení pre vozidlá na mesiac alebo 
na rok. Uvedené v skupine 702. 

- Čistenie autobusov a iných dopravných prostriedkov. Uvedené v triede 9091. 

Trieda 6372: Pomocné služby pre vodnú dopravu 

Do tejto triedy patria položky: 

- Prevádzka prístavov a vodných ciest, ako sú prístavné hrádze, doky, móla, pobrežné hrádze a iné služby 
súvisiace so zariadeniami prístavných terminálov, vrátane služieb terminálov pre cestujúcich v súvislosti 
s vodnou dopravou, prevádzkovania a údržby kanálov pre člny, nákladné člny a lode, kanalizovaných 
riek a iných umelých vnútrozemských vodných ciest, doplňovanie paliva lodí. 

- Prístavné služby, vrátane služieb remorkérov v súvislosti so zachádzaním a vychádzaním plavidiel 
všetkých typov z doku. 

- Navigačné služby, ako sú príbrežné polohovacie služby, polohovanie plávajúcich majákov a bójí, služby 
majákov a podobné navigačné pomôcky. 

- Uvoľňovanie a dvíhanie potopených lodí. Sem patrí uvoľňovanie plavidiel v núdzi, potopených plavidiel 
a ich nákladu, vrátane dvíhania potopených plavidiel, náprava prevrátených lodí a dvíhanie lodí 
uviaznutých na plytčine. 

- Rôzne služby v oblasti vodnej dopravy, priamo súvisiace s prevádzkou lodí, ktoré nie sú zaradené inde a 
ktoré priamo nesúvisia s takými operáciami plavidiel, ako je rozbíjanie ľadu, registrácia plavidiel, 
špalkovanie plavidiel, skladovacie služby atď. 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Dezinfekčné a hubiace (vyhubovacie) služby pre plavidlá. Uvedené v triede 9092. 

- Čistenie plavidiel, vrátane znečistenia palivom a ropou. Uvedené v triede 9091. 

- Kontrola znečistenia od ropných škvŕn. Uvedené v triede 9051. 

Trieda 6373: Pomocné služby leteckej dopravy 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Čistenie lietadiel. Uvedené v triede 9091. 
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- Letecké a námorné záchranné služby. Uvedené v triede 7524. 

- Všeobecné letecké školy. Uvedené v triede 8041. 

ODDIEL 64: POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY 

Skupina 641: Poštové a doručovateľské služby 

Trieda 6411: Poštové služby 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Doručovateľské služby poskytované súkromnými doručovateľmi. Uvedené v triede 6412. 

- Služby finančného sprostredkovania sprostredkované poštovými sporiteľňami a poštové žírové účty. 
Uvedené v oddiele  66. 

- Služby súvisiace s poštovými žírovými účtami a účtami v poštových sporiteľniach. Uvedené v skupine 
66100000. 

Skupina 642: Telekomunikačné služby 

Trieda 6421: Telefónne služby a prenos údajov 

Do tejto triedy patria položky: 

- Verejné telefónne služby. Sem patria služby ústrední a prenosu, potrebné na nadviazanie a udržanie 
komunikácie medzi miestnymi oblasťami hovorov a z miestnej oblasti do medzinárodnej siete. 

- Mobilné telefónne služby, vrátane rádiových telefónnych služieb, ktoré pomocou prenosného zariadenia 
umožňujú obojsmerný prístup k verejnej telefónnej sieti alebo k iným mobilným telefónom. Niektoré 
verzie tejto služby možno spolu s príslušným terminálovým vybavením použiť na prenos faxov a 
hlasovej komunikácie. 

- Služby spoločnej telefónnej siete. Patria sem služby siete potrebné na nadviazanie telefonickej 
komunikácie medzi vybranými (dvojbodovými alebo viacbodovými) miestami (terminálmi) 
prostredníctvom verejnej (zdieľanej) siete. Tento typ služieb sa používa predovšetkým na nadviazanie 
diaľkovej hlasovej komunikácie, no niektoré verzie môžu poskytovať aj prenos faxov a údajov. 

- Služby neverejnej súkromnej siete. Patria sem tieto položky: sieťové služby potrebné na nadviazanie 
telefonickej komunikácie medzi vybranými miestami prostredníctvom súkromných liniek. Tento typ 
služieb sa používa predovšetkým na nadviazanie hlasovej komunikácie medzi vzdialenými pobočkovými 
ústredňami (spojovacie vedenie), medzi vzdialeným miestom a pobočkovou ústredňou (vonkajšia 
pobočka), medzi pobočkovou ústredňou a vzdialeným spojovacím obvodom ústredne (cudzia pobočka) 
alebo medzi určenými telefónnymi aparátmi. Môže sem patriť aj prenos údajov. 

- Elektronické správy. Patria sem tieto položky: služby siete a súvisiace služby (hardvér a softvér), 
potrebné na odosielanie a príjem elektronických správ (telegraf, telex, TWX) a/alebo prístup k 
informáciám v databázach (takzvané služby siete s pridanou hodnotou). 

Trieda 6422: Telekomunikačné služby okrem telefónnych a prenosu údajov 

Do tejto triedy patria položky: 

- Služby prepojenia na diaľku. Patria sem služby siete, ktoré poskytuje jeden prepravca druhému v 
prípade, keď komunikácia, ktorá začína na území jedného prepravcu, musí prechádzať cez sieť iného 
prepravcu, aby dosiahla adresáta. 

- Služby diaľkového spracovania obsluhy. 

- Pagingové služby. Patria sem tieto položky: vyvolanie osoby k telefónu pomocou elektronického pagera, 
zahŕňa to pagingové služby zvukové, hlasové, a digitálneho zobrazenia. 
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- Telekonferenčné služby. Patria sem služby siete a súvisiace služby, potrebné na prevádzku jednosmernej 
alebo obojsmernej plne interaktívnej videokonferencie. 

- Telekomunikačné služby vzduch-zem 

- Telematické služby 

- Integrované telekomunikačné služby. Patria sem tieto položky: služby súkromnej siete z bodu do bodu 
alebo medzi viacerými bodmi, ktoré umožňujú používateľom súčasne alebo striedavo prenášať hlas, 
údaje a/alebo obraz. Tento typ služieb ponúka vysokú kapacitu šírky pásma a flexibilné rekonfigurovanie 
siete ovládané zákazníkom, čím sa sieť prispôsobuje meniacim sa vzorcom premávky. 

- Služby prenosu televízneho a rozhlasového vysielania. Patria sem služby siete potrebné na prenos 
rádiového a televízneho signálu, bez ohľadu na typ použitej technológie (siete). 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Služby rozhlasovej a televíznej produkcie, a to ani v prípade, keď sú spojené s vysielaním. Uvedené v 
skupine 922. 

ODDIEL 65: VEREJNÉ SLUŽBY 

Do tohto oddielu nepatria položky: 

- Výroba vody, dodávka plynu, elektriny a iných zdrojov energie. Uvedené v oddiele  09 a 41. 

- Potrubná preprava ropy a zemného plynu na základe honoráru alebo zmluvy. Uvedené v 
skupine 603. 

Skupina 651: Rozvod vody a súvisiace služby 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie, na stavbe budov súvisiacich s vodnou 
dopravou a práce súvisiace so stavbou potrubných vedení na rozvod vody. Uvedené v triede 4521 a 
4523. 

- Služby na čistenie splaškov. Uvedené v triede 9042. 

- Služby súvisiace so znečistením vody. Uvedené v triede 9073. 

Skupina 652: Rozvod plynu a súvisiace služby 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Stavebné práce pre plynovody. Uvedené v triede 4523. 

Skupina 653: Rozvod elektriny a súvisiace služby 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Stavebné práce na stavbe elektrických vedení. Uvedené v triede 4523. 

ODDIEL 66: FINANČNÉ A POISŤOVACIE SLUŽBY 

Ak chcete uviesť podrobnejší opis, použite doplnkový slovník, oddiel S, „Zvyškové atribúty pre 
finančné služby“. 

Skupina 661: Bankové a investičné služby 
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Trieda 6611: Bankové služby 

Medzi služby centrálnych bánk patria tieto položky: 

- Služby, ktoré poskytuje centrálna banka. Patrí sem preberanie vkladov použitých na klíring medzi 
finančnými inštitúciami. 

- Služby súvisiace s funkciami bankára štátnej správy. 

- Služby dozoru nad bankovými operáciami. 

- Služby spravovania štátnych devízových rezerv. 

- Služby emitovania a spravovania štátnej meny. 

Medzi depozitné služby (vklady) patria tieto položky: 

- Prijímanie vkladov vo veľkej miere, predovšetkým od iných klientov než sú finančné inštitúcie. 

- Služby bankového depozitu pre fyzické osoby, spoločnosti atď. 

- Služby nebankového depozitu pre fyzické osoby, spoločnosti atď. 

Poskytovanie úverov. Patrí sem poskytovanie pôžičiek inštitúciami, ktoré a nezúčastňujú na peňažnom 
sprostredkovaní, ak napríklad: 

- Hypotekárne úvery. Patri sem poskytovanie pôžičiek zabezpečených zvláštnymi druhmi aktív ako sú 
pozemky a budovy. 

- Poskytovanie osobných splátkových pôžičiek. Zákazníkovi sa poskytne úver najmä za účelom 
financovania bežných výdavkov na tovar a služby. 

- Služby súvisiace s kreditnými kartami. Patrí sem financovanie nákupu produktov poskytnutím úveru na 
mieste predaja pomocou plastových kariet alebo žetónov. 

- Iné služby súvisiace s poskytovaním úverov. Patria sem iné pôžičky poskytované inštitúciami, ktoré sa 
nezúčastňujú na peňažnom sprostredkovaní. 

Služby finančného lízingu. Patria sem lízingové služby, pri ktorých sa termín splatnosti je približne totožný s 
očakávanou životnosťou aktív a držiteľ lízingu získa v podstate všetky výhody ich využívania a preberá všetky 
riziká súvisiace s vlastníctvom. 

Trieda 6612: Služby investičného bankovníctva a príbuzné služby 

Do tejto triedy patria položky: 

- Zlúčenie a splynutie (služby poradcov a vyjednávačov pri zabezpečení zlúčení a splynutí). 

- Financovanie podnikov a rizikový kapitál. Patrí sem zabezpečenie financovania spoločností, vrátane 
financovania dlhu, kapitálu a rizikového kapitálu. 

Trieda 6613: Sprostredkovanie predaja cenných papierov a komodít a súvisiace služby 

Do tejto triedy patria položky: 

- Sprostredkovanie predaja cenných papierov. Patria sem tieto položky: sprostredkovanie predaja cenných 
papierov (čiže spojenie kupujúcich a predávajúcich pre ten istý nástroj), služba predávajúceho agenta 
jednotiek, akcií alebo iných podielov vo vzájomnom (investičnom) fonde, predaj, poskytovanie a 
vykupovanie vládnych dlhopisov; sprostredkovanie predaja opcií. 

- Sprostredkovanie predaja komodít. Patria sem tieto položky: sprostredkovanie predaja komodít a 
termínových komoditných obchodov, termínových finančných obchodov a sprostredkovanie predaja 
finančných derivátov iných než opcie. 
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Trieda 6614: Správa portfólií 

Do tejto triedy patria položky: 

- Správa portfólií. Patrí sem správa portfólia aktív iných osôb za poplatok alebo za províziu. O tom, ktoré 
investície kúpiť a ktoré predať, rozhodujú manažéri. Príklady spravovaných portfólií: portfóliá 
vzájomných a iných investičných fondov a trustov, dôchodkových fondov a fyzických osôb. 

Trieda 6616: Služby na správu majetku a úschovu cenných papierov 

Do tejto triedy patria položky: 

- Služby na správu majetku. Patria sem tieto položky: Správa nehnuteľností, správa majetku a 
administratívne služby, služba správcu investičných alebo dôchodkových fondov, služba správcu 
cenných papierov (administratívne služby súvisiace s emitovaním a registrovaním cenných papierov a s 
vyplácaním úrokov a dividend). 

- Služby na úschovu cenných papierov. Patria sem tieto položky: poskytovanie (na základe pokynov) 
služieb úschovy a účtovania cenného osobného majetku, ktorý obvykle generuje príjem, vrátane cenných 
papierov, úschova, úschova v bezpečnostných schránkach a bezpečná úschova, služba potvrdzovania 
auditu vzhľadom na zákazníkove cenné papiere uložené v úschove. 

Trieda 6617: Služby týkajúce finančného poradenstva, spracovania finančných transakcií a 
klíringových ústavov 

- Služby týkajúce finančného poradenstva. Patria sem tieto položky: služby finančného poradenstva, 
analýza a prieskum trhu. 

- Spracovanie finančných transakcií a služby klíringových ústavov. Patria sem tieto položky: služby ako 
overovanie finančného zostatku, schvaľovanie transakcií, prevod finančných prostriedkov na účty strán 
transakcií a z nich, informovanie bánk (a vydavateľov kreditných kariet) o jednotlivých transakciách, 
poskytovanie denných prehľadov, služby klíringu šekov, zmeniek a iných platobných príkazov. 

Trieda 6618: Zmenárenské služby 

Do tejto triedy patria položky: 

- Zmenárenské služby, ktoré poskytujú zmenárne atď. 

Skupina 665: Poisťovacie a dôchodkové služby 

Trieda 6651: Poisťovacie služby 

Do tejto triedy patria položky: 

- Služby poisťovacích maklérov a poisťovacích agentov 

- Služby predaja poistenia a dôchodkových produktov. 

- Upisovanie poistiek, poskytnutých na výplatu adresátom v prípade smrti poistenej osoby alebo v prípade 
prežitia až do splatnosti poistky. Poistky môžu poskytovať len ochranu alebo môžu obsahovať aj 
sporiacu zložku. Poistky môžu pokrývať jednotlivcov alebo členov skupín. 

- Služby úrazového a zdravotného poistenia (služby lekárskeho poistenia, služby dobrovoľného 
zdravotného poistenia atď.). 

- Poistenie proti všetkým rizikám. 

- Zákonné poistenie. 

- Poistenie súvisiace s dopravou, napríklad poistenie motorových vozidiel, námorné poistenie, letecké 
poistenie a iné druhy dopravného poistenia, železničné poistenie, poistenie lietadiel, poistenie plavidiel. 
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- Poistenie nákladu. 

- Poistenie poškodenia a straty. Patria sem aj tieto položky: požiarne poistenie, poistenie majetku, 
poistenie škôd spôsobených počasím, poistenie finančných strát. 

- Poistenie motorových vozidiel, lietadiel a plavidiel, všeobecné poistenie zodpovednosti. 

- Poistenie úveru a záruky. Patrí sem aj poistenie riadenia rizík. 

- Iné poistenie okrem životného, ako je poistenie ropných a plynových plošín, poistenie strojového 
zariadenia, či pomocné poistenie. 

- Likvidácia poistných udalostí. Patria sem tieto položky: preskúmanie poistných nárokov, stanovenie 
výšky straty alebo škody krytej poistkou, prerokovanie vysporiadania, služby týkajúce sa preskúmania 
nárokov, ktoré boli vyšetrené, povolenie platby, vyčíslenie škôd. 

- Vyhodnotenie a úprava poistných nárokov (v námornom poistení sa používa „spriemerovanie“, ktorým 
sa kryje čiastočná strata lode alebo nákladu). 

- Vyhodnotenie a úprava poistných nárokov. 

- Výpočet poistných rizík a poistného. 

- Správa odmien za záchranu, okrem námornej správy odmien za záchranu. 

Trieda 6652: Dôchodkové služby 

Do tejto triedy patria položky: 

- Upisovanie plánov, na základe ktorých sa fyzickým osobám pravidelne vyplácajú sumy, ktoré tvoria ich 
príjem. Tieto plány môžu vyžadovať jediný príspevok alebo celú sériu príspevkov, môžu byť povinné 
alebo nepovinné, môžu mať menovitý dôchodok stanovený vopred alebo v závislosti od trhovej hodnoty 
aktív predstavujúcich základ príslušného plánu. Ak takýto plán súvisí so zamestnaním, môže byť v 
prípade zmeny zamestnania prenosný alebo neprenosný. Dĺžka lehoty vyplácania dôchodku môže mať 
stanovenú maximálnu a minimálnu hodnotu. Dôchodok pozostalým môže a nemusí byť súčasťou. 

- Upisovanie plánov, na základe ktorých sa členom skupín pravidelne vyplácajú sumy, ktoré tvoria ich 
príjem. Tieto plány môžu vyžadovať jediný príspevok alebo celú sériu príspevkov, môžu byť povinné 
alebo nepovinné, môžu mať menovitý dôchodok stanovený vopred alebo v závislosti od trhovej hodnoty 
aktív predstavujúcich základ príslušného plánu. Ak takýto plán súvisí so zamestnaním, môže byť v 
prípade zmeny zamestnania prenosný alebo neprenosný. Dĺžka lehoty vyplácania dôchodku môže mať 
stanovenú maximálnu a minimálnu hodnotu. Dôchodok pozostalým môže a nemusí byť súčasťou. 

Skupina 667: Zaistenie 

Trieda 6671: Zaistenie (Životné poistenie) 

Do tejto triedy patria položky: 

- Prevzatie všetkých poistných zmlúv alebo ich častí pôvodne uzavretých s inými poisťovňami. 

Trieda 6672: Zaistenie (Úrazové a nemocenské poistenie) 

Do tejto triedy patria položky: 

- Prevzatie všetkých poistných zmlúv alebo ich častí pôvodne uzavretých s inými poisťovňami. 

ODDIEL 70: REALITNÉ SLUŽBY (SLUŽBY S NEHNUTEĽNOSŤAMI) 

Skupina 701: Realitné služby s vlastnými nehnuteľnosťami 
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Trieda 7011: Výstavba nehnuteľností 

Do tejto triedy patria položky: 

- Výstavba obytných nehnuteľností. Patrí sem zhromaždenie finančných, technických a fyzických 
prostriedkov potrebných na vybudovanie obytných nehnuteľnosti za účelom ich neskoršieho predaja. 

- Výstavba neobytných nehnuteľností. Patrí sem zhromaždenie finančných, technických a fyzických 
prostriedkov potrebných na vybudovanie neobytných nehnuteľnosti za účelom ich neskoršieho predaja. 

Trieda 7012: Nákup a predaj nehnuteľností 

Do tejto triedy patria položky: 

- Predaj a kúpa budov a pozemkov. Patrí sem predaj budov a pozemkov na vlastný účet v prípade, keď 
predávajúci považuje tento predaj za predaj predmetu obchodu. Nepatrí sem predaj majetku v prípade, 
keď ide o zbavovanie sa fixných aktív jednotiek predaja. 

- Predaj domov s pozemkom, viacbytových budov s pozemkom, jednobytových jednotiek v týchto 
budovách, ako sú jednotlivé byty alebo družstevné byty. Tento majetok môže byť v prenájme alebo v 
neobmedzenom vlastníctve. 

- Predaj alebo kúpa nezastavaných pozemkov. Patrí sem predaj pozemkov na vlastný účet v prípade, keď 
predávajúci považuje tento predaj za predaj predmetu obchodu. Tieto nezastavané pozemky môžu 
zahŕňať aj ďalej rozparcelované pozemky a súčasťou tohto predaja môže byť aj predaj nezastavaných 
pozemkov fyzicky rozdelených na jednotky predaja. 

Skupina 702: Prenájom alebo lízing vlastných nehnuteľností 

Trieda 7021: Prenájom alebo lízing obytných nehnuteľností 

Do tejto triedy patria položky: 

- Prenájom alebo lízing obytných nehnuteľností majiteľmi alebo nájomníkmi iným. Môžu to byť domy, 
byty, bytové domy a viacúčelové domy, ktoré sú prevažne obytné. 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Ubytovacie služby, poskytované hotelmi, motelmi, ubytovňami, študentskými ubytovňami, kempingami 
a podobnými ubytovacími zariadeniami. Uvedené v skupine 551 a 552. 

Trieda 7022: Prenájom alebo lízing neobytných nehnuteľností 

Do tejto triedy patria položky: 

- Prenájom alebo lízing neobytných nehnuteľností majiteľmi alebo nájomníkmi iným. Môžu to byť 
priemyselné, obchodné alebo iné neobytné nehnuteľnosti. Patria sem napríklad: továrne, kancelárske 
budovy, sklady, divadlá, výstavné sály a viacúčelové budovy, ktoré sú prevažne neobytné, ale aj 
poľnohospodárske, lesnícke a podobné nehnuteľnosti. 

- Prenájom alebo lízing  uzamykateľných garáží alebo iných miest na zaparkovanie vozidiel na mesiac 
alebo na rok. 

- Prenájom funkčných priestorov. 

Skupina 703: Služby realitných agentúr na základe honoráru alebo zmluvy 

Trieda 7031: Prenájom alebo predaj budov 

Do tejto triedy patria položky: 
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- Predaj domov, bytov, bytových domov, kancelárií, tovární, obchodov a iných obytných a neobytných 
nehnuteľností a podobné sprostredkovateľské služby, vrátane kupovania, predaja, prenájmu a oceňovania 
obytných a neobytných budov na základe honoráru alebo zmluvy. 

Trieda 7032: Prenájom alebo predaj pozemkov 

Do tejto triedy patria položky: 

- Predaj obytných alebo neobytných pozemkov a podobné sprostredkovateľské služby, vrátane kupovania, 
predaja, prenájmu a oceňovania obytných a neobytných pozemkov, na základe honoráru alebo zmluvy. 

Trieda 7033: Služby realitných kancelárií pri správe nehnuteľností na základe honoráru alebo zmluvy 

Do tejto triedy patria položky: 

- Správa obytných nehnuteľností na základe honoráru alebo zmluvy. Patrí sem správa inštitúcií, 
viacjednotkových bytových domov, inkaso nájomného, či bývanie v spoločnom vlastníctve. 

- Správa neobytných nehnuteľností na základe honoráru alebo zmluvy. Patrí sem správa pozemkov, 
obchodných nehnuteľností, priemyselných nehnuteľností, viacúčelových budov, ktoré sú prevažne 
neobytné, atď., ale aj správa poľnohospodárskych, lesníckych a podobných nehnuteľností. 

- Služby spojené s bývaním. 

ODDIEL 71: ARCHITEKTONICKÉ, STAVEBNÉ, INŽINIERSKE A INŠPEKČNÉ SLUŽBY 

Skupina 713: Inžinierske služby 

Do tejto skupiny patria položky: 

- Poradenské služby pre oblasť civilného inžinierstva. Patrí sem pomoc, podpora a odporúčania týkajúce 
sa inžinierstva a súvisiacich otázok. 

- Poradenské služby pre oblasť inžinierstva pre tieto oblasti: životné prostredie, budovy, telekomunikácie, 
bezpečnosť a zdravie. 

- Inžinierske projektovanie mechanických a elektrických inštalácií budov, diel civilného inžinierstva, 
priemyselných procesov, priemyselnej výroby atď. 

- Iné inžinierske služby, ako napríklad inžinierske služby pre vrtné výplachy, geotechnické inžinierske 
služby, služby strojného inžinierstva, inžinierske služby pre oblasť techniky korózie atď. 

- Plne integrované inžinierske služby pre výstavbu projektov na kľúč, ako je dopravná infraštruktúra, 
dodávka vody a hygienické zariadenia, výrobné zariadenia a iné stavebné práce. 

- Plánovanie a predbežné investičné štúdie. 

- Predbežné a konečné projektovanie, vrátane všetkých potrebných stavebných, mechanických a 
elektrických projektových prác. 

- Účasť na vyhodnocovaní, plánovanie stavieb, špecifikácie verejného obstarávania. 

- Inšpekcie a preberanie zmluvných prác a technických služieb. 

- Všetky ostatné inžinierske služby, ktoré sú súčasťou integrovaného balíka služieb pre projekty na kľúč. 

- Geologické, geofyzikálne a iné vedecké prieskumné služby, vrátane topografických. 

- Hlbinný prieskum seizmografickými, gravimetrickými a magnetometrickými metódami a inými 
metódami hlbinného prieskumu. 
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- Povrchový prieskum. Patrí sem zbieranie informácií o tvare, polohe a hraniciach istého úseku zeme za 
účelom prípravy máp. 

- Mapovacie služby. Patrí sem príprava a revízia všetkých druhov máp pomocou výsledkov prieskumov, 
iných máp a iných zdrojov informácií. 

- Prieskum (vrátane fotogrammetrie) a technické služby (technická kontrola, technická pomoc atď.). 

Skupina 714: Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie) 
a architektonické služby 

Do tejto skupiny patria položky: 

- Služby týkajúce sa vypracovania mestskej zástavby za účelom koordinovaného rozvoja miest. 

- Územné architektonické služby. Patrí sem plánovanie a projektovanie terénnych úprav parkov, 
obchodných a obytných pozemkov atď. 

Skupina 716: Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického 
poradenstva 

Do tejto skupiny patria položky: 

- Skúšky a analýzy zloženia a čistoty. Patria sem tieto položky: skúšanie a analyzovanie chemických a 
biologických vlastností materiálov, ako je vzduch, voda, odpad, palivá, kovy, pôda, nerasty, potrava, 
chemikálie, skúšky a analýzy v súvisiacich vedných odboroch, ako je mikrobiológia, biochémia, 
bakteriológia atď., skúšky a analýzy fyzikálnych vlastností ťahu, tvrdosti, nárazuvzdornosti, odolnosti 
voči únave a vplyvu vysokých teplôt. 

- Technická inšpekcia a skúšanie. Patria sem tieto položky: skúšanie a analyzovanie mechanických a 
elektrických charakteristík hotových strojov, motorov, nástrojov, spotrebičov a iných zariadení, ktoré 
majú mechanické a elektrické súčasti, ďalej služby technickej automobilovej kontroly automobilov, 
motocyklov, autobusov, nákladných automobilov, kamiónov a iných cestných dopravných prostriedkov. 

- Technická inšpekcia a skúšky pre budovy, inžinierske stavby atď. 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Vyhodnocovanie škôd v mene poisťovní. Uvedené v triede 6721. 

- Lekárske analýzy a skúšky. Uvedené v triede 8514. 

ODDIEL 72: SLUŽBY V OBLASTI INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ: KONZULTÁCIE, 
VÝVOJ SOFTVÉRU, INTERNET A PODPORA| 

Ak chcete uviesť podrobnejší opis, použite doplnkový slovník, oddiel J „Zvyškové atribúty pre 
výpočtovú techniku, informačné technológie alebo komunikácie“. 

Do tohto oddielu nepatria položky: 

- Softvérové balíky a informačné systémy. Uvedené v oddiele  48. 

Skupina 721: Hardvérové konzultačné služby (poradenstvo) 

Do tejto skupiny patrí poskytovanie poradenstva a pomoci vo veciach súvisiacich so správou počítačových 
prostriedkov podnikov a inštitúcií. 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Poskytovanie poradenstva a pomoci vo veciach súvisiacich s počítačovými systémami. Uvedené v triede 
7222. 
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Skupina 722: Programovanie softvéru a poradenstvo 

Trieda 7221: Programovanie softvérových balíkov 

Do tejto triedy patria položky: 

- Programovanie systémov a používateľského softvéru. Patrí sem vývoj a predaj softvérových balíkov a 
softvérových používateľských nástrojov. 

- Programovanie aplikačného softvéru. Patrí sem vývoj a predaj softvérových balíkov s aplikačným 
softvérom. 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Maloobchodný predaj softvérových balíkov. Uvedené v skupine 527. 

Trieda 7222: Systémové a technické poradenstvo 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Konzultačné služby v súvislosti s maloobchodným predajom. Uvedené v skupine 555. 

- Školenie zamestnancov o používaní počítačových systémov. Uvedené v triede 8042. 

Trieda 7223: Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na objednávku) 

Do tejto triedy patrí vývoj (analýza, projektovanie a programovanie) softvéru pre konkrétneho klienta tak, aby sa 
splnili jeho požiadavky a zmeny softvérových balíkov. 

Trieda 7224: Systémové analýzy a programovanie 

Do tejto triedy patrí každodenné poskytovanie služieb systémových analytikov a/alebo programátorov za účelom 
účasti na jednej z etáp vývoja systému. Dohľad nad prácou a právo na vykonanú prácu má klient. 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Dodávka softvéru, ktorý si objednal zákazník, pri ktorom vývojár dohliada na všetky etapy vývoja 
projektu (analýza, projektovanie a programovanie) a zúčastňuje sa na nich. Uvedené v triede 7223. 

Trieda 7225: Služby týkajúce sa podpory systému 

Do tejto triedy patrí poskytovanie pomoci pri udržiavaní počítačových systémov (softvéru) v dobrom a 
prevádzkyschopnom stave. Táto údržba môže byť korektívna alebo preventívna. 

Trieda 7226: Služby súvisiace so softvérom 

Do tejto triedy patria softvérové služby, ktoré nie sú zaradené inde, ako je implementácia softvéru, reprodukcia 
softvéru (sem patrí reprodukcia softvéru z hlavných kópií na všetky druhy diskov a pások) atď. 

Skupina 723: Dátové služby 

Poznámka: Nepatria sem služby, pri ktorých dodávateľ používa počítač výlučne ako nástroj. V takomto prípade sa 
použije zaradenie podľa povahy služby. 

Trieda 7232: Databázové služby 

Do tejto triedy patria databázové služby s pridanou hodnotou a služby správy údajov. 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Poskytovanie služieb telekomunikačnej siete potrebných na prístup do databáz. Uvedené v triede 6421. 
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- Práce, ktorých súčasťou je vyhľadávanie dokumentov. Uvedené v triede 9251. 

ODDIEL 73: VÝSKUM A VÝVOJ A SÚVISIACE PORADENSKÉ SLUŽBY 

Ak chcete uviesť podrobnejší opis, použite doplnkový slovník, oddiel R „Zvyškové atribúty pre služby 
v oblasti výskumu“. 

Do tohto oddielu nepatria položky: 

- Prieskum trhu. Uvedené v triede 7931. 

Skupina 731: Výskum a experimentálny vývoj 

Do tejto skupiny patria položky: 

- Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied, ekonomiky, práva, 
lingvistiky, jazykov atď. 

- Služby výskumných laboratórií. 

- Námorný výskum. 

ODDIEL 75: VEREJNÁ SPRÁVA, OBRANA, SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE A S TÝM 
SPOJENÉ SLUŽBY 

Skupina 751: Verejná správa 

Trieda 7511: Všeobecná verejná správa 

Do tejto triedy patria položky: 

- Výkonné a zákonodarné služby, ktoré poskytujú rôzne orgány na rôznych úrovniach vlády (čiže na 
ústrednej, regionálnej a miestnej úrovni), ministerstvá a iní správni zamestnanci alebo poradcovia 
spolupracujúci s výkonnými a zákonodarnými orgánmi. 

- Služby verejnej správy pre obchodné operácie. Patrí sem verejná správa v oblasti poľnohospodárstva, 
lesníctva, rybárstva, poľovníctva, palív a energie, ťažby a nerastných zdrojov, výroby a výstavby, 
dopravy a komunikácií, distribúcie a stravovania, hotelov, reštaurácií, hospodárskych, obchodných a 
pracovných vecí. 

Skupina 752: Poskytovanie komunálnych služieb 

Trieda 7521: Zahraničné veci a iné služby 

Do tejto triedy patria položky: 

- Služby verejnej správy súvisiace so zahraničnými vecami, diplomatické a konzulárne služby 
pozostávajúce zo správnych, prevádzkových a podporných služieb pre ministerstvá v oblasti 
zahraničných vecí a diplomatické a konzulárne misie v zahraničí alebo pri úradoch medzinárodných 
organizácií, alebo informačné a kultúrne služby zamerané na šírenie za hranicami krajiny, vrátane 
knižníc, študovní a referenčných služieb nachádzajúcich sa v zahraničí. 

- Služby súvisiace so zahraničnou hospodárskou pomocou. Patria sem správne služby pre hospodársku 
pomoc rozvojovým krajinám, poskytovanie technickej pomoci a školenia a súvisiaca podpora. 

- Služby súvisiace so zahraničnou vojenskou pomocou. Patria sem správne služby súvisiace s misiami 
vojenskej pomoci, poskytovanie grantov alebo pôžičiek na vojenskú pomoc, príspevky medzinárodným 
mierovým silám. 

Trieda 7524: Verejná bezpečnosť, právo a poriadok 
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Do tejto triedy patria položky: 

- Verejná bezpečnosť. Patria sem správne a operačné služby, ktoré poskytujú policajné sily financované 
verejnými orgánmi, prístavná polícia, hraničná polícia, pobrežná stráž a iné špeciálne policajné sily, 
policajné služby súvisiace s regulovaním dopravy, registrovaním cudzincov, prevádzkou policajných 
laboratórií a udržiavaním policajných záznamov. 

- Verejné právo a poriadok. Patrí sem správa, regulovanie a podpora v súvislosti s presadzovaním 
verejného poriadku a bezpečnosti a rozvojom celkovej súvisiacej politiky. 

Trieda 7525: Služby požiarnych zborov a záchranné služby 

Do tejto triedy patria položky: 

- Služby požiarnych zborov. Patria sem správne a operačné služby súvisiace s protipožiarnou činnosťou a 
požiarnou prevenciou, ktoré poskytujú riadne a pomocné požiarne brigády, financované verejnými 
orgánmi. 

- Záchranné služby. 

Skupina 753: Služby povinného sociálneho zabezpečenia 

Trieda 7532: Dôchodkové programy pre štátnych zamestnancov 

Do tejto triedy patria položky: 

- Verejná správa dôchodkových schém štátnych zamestnancov. 

- Správne a operačné služby súvisiace so starobnými dôchodkami, starobnými a invalidnými dôchodkami  
pre štátnych zamestnancov a ich pozostalých, vrátane schém sociálnej pomoci štátnych zamestnancov za 
účelom kompenzácie trvalej straty príjmu spôsobenej čiastočnou alebo trvalo invaliditou. 

Trieda 7533: Rodinné prídavky 

Do tejto triedy patrí verejná správa, prevádzkové a podporné služby v súvislosti s pomocou zameranou na zvýšenie 
príjmov domácností a rodín. 

Trieda 7534: Detské prídavky 

Do tejto triedy patrí verejná správa, prevádzkové a podporné služby v súvislosti s pomocou zameranou na zvýšenie 
príjmov domácností a rodín s nezaopatrenými deťmi. 

ODDIEL 76: SLUŽBY SÚVISIACE S ROPNÝM A PLYNÁRENSKYM PRIEMYSLOM 

Do tohto oddielu nepatria položky: 

- Ťažba nafty a plynu. Uvedené v triede 7135. 

- Výstavba, oprava a demontáž vrtných veží. Uvedené v triede 4525 a 5053. 

ODDIEL 77: POĽNOHOSPODÁRSKE, LESNÍCKE, ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY A SLUŽBY V 
OBLASTI AKVAKULTÚRY A VČELÁRSTVA 

Skupina 771: Poľnohospodárske služby 

Do tejto skupiny patria služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou, väčšinou poskytované na mieste 
poľnohospodárskej výroby, ako je príprava polí, zakladanie, vysádzanie a ošetrovanie plodín, orezávanie ovocných 
stromov a viniča, preprava ryže, jednotenie repy, vyzrňovanie bavlny, žatva, príprava primárnych trhov a iné 
služby potrebné pre poľnohospodársku výrobu. 
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Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Letecké postrekovanie. Uvedené v triede 6044. 

Skupina 772: Lesnícke služby 

Do tejto skupiny patria položky: 

- Ťažba dreva a súvisiace služby, ako je ťažba stavebného dreva, preprava guľatiny v rámci lesa, holoruby, 
orezávanie a údržba stromov. 

- Impregnácia stavebného dreva. Patrí sem impregnácia a chemické ošetrenie dreva konzervačnými 
látkami alebo iným materiálom (vrátane sušenia stavebného dreva). 

- Služby súvisiace s lesníctvom, ako je presadzovanie, nové osádzanie, prebierka, lesnícke inventarizácie, 
vyhodnotenie stavebného dreva a lesnícka správa, vrátane vyhodnocovania poškodenia lesa. 

Skupina 773: Záhradnícke služby 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Územné architektonické služby. Uvedené v triede 7142. 

Skupina 775: Živočíšna výroba 

Do tejto skupiny patria služby potrebné pre živočíšnu výrobu, ako je umelé oplodnenie, strihanie oviec, 
starostlivosť o stáda a správa stád a rozmnožovanie zveri. 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Veterinárne služby. Uvedené v skupine 852. 

ODDIEL 79: PODNIKATEĽSKÉ SLUŽBY: PRÁVO, MARKETING, KONZULTÁCIE, 
NÁBOR PRACOVNÍKOV, TLAČIARENSKÉ A BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY 

Ak chcete uviesť podrobnejší opis skupiny 791 Právne služby, použite doplnkový slovník, oddiel Q 
„Zvyškové atribúty pre reklamné a právne poradenské služby“. 

Ak chcete uviesť podrobnejší opis skupiny 79341 Reklamné služby, použite doplnkový slovník, oddiel 
Q „Zvyškové atribúty pre reklamné a právne poradenské služby“. 

Ak chcete uviesť podrobnejší opis skupiny 7981 Tlačiarenské  služby, použite doplnkový slovník, 
oddiel T „Zvyškové atribúty pre tlačové služby“. 

Ak chcete uviesť podrobnejší opis skupiny 793 Ekonomický prieskum, použite doplnkový slovník, 
oddiel R „Zvyškové atribúty pre služby v oblasti výskumu“. 

Skupina 791: Právne služby 

Do tejto skupiny patria položky: 

- Právne poradenstvo a zastupovanie. Patrí sem poradenstvo, zastupovanie, koncipovanie dokumentov a 
súvisiace služby, týkajúce sa trestného práva a iných oblastí práva, zákonných postupov kvázisúdnych 
tribunálov, rád atď. 

- Poradenské služby v oblasti patentov a autorských práv. Patrí sem príprava, vypracovanie a overenie 
patentov a autorských práv, poskytovanie viacerých súvisiacich právnických služieb, vrátane 
poradenstva a plnenia rôznych úloh, potrebných na vypracovanie alebo overenie patentov a autorských 
práv. 
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- Právna dokumentácia a overovanie. Patrí sem príprava, vypracovanie a overenie právnych dokumentov 
iných než pre patenty a autorské práva, poskytovanie viacerých súvisiacich právnických služieb, vrátane 
poradenstva a plnenia rôznych úloh, potrebných na vypracovanie alebo overenie takýchto dokumentov, 
vyhotovenie závetí, manželských zmlúv, obchodných zmlúv, stanov, listín atď. 

- Právne poradenstvo a informačné služby, vrátane poradenstva klientom v oblasti ich zákonných práv a 
povinností, poskytovanie informácií o právnych veciach, ktoré nie je zaradené inde, a také služby, ako sú 
podmienené dohody a služby usporiadania pozostalosti. 

Skupina 792: Účtovnícke, audítorské a finančné služby 

Do tejto skupiny patria položky: 

- Účtovníctvo. Patria sem tieto položky: Vedenie účtovných kníh, skladajúce sa z klasifikovania a 
zaznamenávania obchodných transakcií vyjadrených v peniazoch alebo v niektorej mernej jednotke, do 
účtovných kníh, kompilovanie finančných výkazov, vrátane kompilovania výkazov z informácií, ktoré 
poskytol klient, príprava podnikových daňových priznaní, ak sa poskytuje v rámci balíka spolu s 
prípravou finančných výkazov za jeden poplatok. 

- Služby audítorov. Patria sem tieto položky: finančný audit, vrátane preskúmania účtovných záznamov a 
iných podkladov od organizácie za účelom vyjadrenia stanoviska k jej finančným výkazom, iné audity, 
ako sú interné audity, zákonné audity, audity v prípade defraudácie, revízia účtov, ktorá sa skladá z 
revízie výročných a predbežných finančných výkazov a iných účtovných informácií, pri čom rozsah 
revízie je menší než rozsah auditu a úroveň poskytnutej istoty je teda nižšia. 

- Finančné služby. Patria sem tieto položky: daňové poradenstvo, vrátane poradenstva právnickým a 
fyzickým osobám za účelom minimalizovania daní, tvorba a obhajoba finančných výkazov alebo 
dokumentov na požiadanie daňových orgánov, pomoc podnikom pri daňovom plánovaní a daňovej 
kontrole, príprava všetkej dokumentácie, príprava daňového priznania. 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Účtovníctvo poskytované ako súčasť manažmentu. Uvedené v triede 7941. 

Skupina 793: Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum verejnej mienky a štatistika 

Trieda 7931: Prieskum trhu 

Do tejto triedy patria položky: 

- Prieskum trhu. Patrí sem analýza trhu, analýza konkurencie a správania zákazníkov, využitie monografií 
o prieskumoch, štatistík, ekonometrických modelov, prieskumov atď., štúdia realizovateľnosti, prehľad 
výsledkov. 

Trieda 7932: Prieskum verejnej mienky 

Do tejto triedy patria položky: 

- Prieskum verejnej mienky. Patrí sem vyšetrovanie zamerané na zabezpečenie informácií o verejnej 
mienke v spoločenských, hospodárskych, politických a iných otázkach. 

Trieda 7534: Reklamné a marketingové služby 

Do tejto triedy patria položky: 

- Reklamné služby, ako je predaj alebo prenájom reklamného priestoru alebo času, plánovanie, tvorba a 
umiestňovanie reklamy, vonkajšia reklama, letecká reklama, dodávanie vzoriek a iných reklamných 
materiálov. 

- Marketing. Patrí sem propagácia, služby zákazníkom, zákaznícky prieskum, prieskum spokojnosti 
zákazníkov, služby poskytovania automobilov zákazníkom, programy lojálnosti zákazníkov. 



 56 

Skupina 794: Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské 
poradenstvo) 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Rešerše v systémoch spracovania údajov pre manažment. Uvedené v skupine 721. 

- Poradenstvo v oblasti správy krátkodobých portfólií. Uvedené v skupine 661. 

- Reklama. Uvedené v kategórii 79341. 

- Zastupovanie strán pri sporoch a poradenstvo v oblasti pracovných vzťahov. Uvedené v triede 9811. 

Trieda 7941: Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 

Do tejto triedy patria položky: 

- Všeobecné poradenstvo pre manažment. Patria sem tieto položky: poradenstvo, usmerňovanie, 
prevádzková pomoc v súvislosti s obchodnou politikou a stratégiou, celkové plánovanie, štruktúrovanie a 
riadenie organizácie. 

- Poradenstvo pre finančný manažment (okrem daní právnických osôb). Patria sem tieto položky: 
poradenstvo, usmerňovanie, prevádzková pomoc v súvislosti s rozhodovaním finančnej povahy (analýza 
návrhov kapitálových investícií, vyhodnotenie podniku pred zlúčením či splynutím atď.). 

- Poradenstvo pre marketingový manažment. Patria sem tieto položky: poradenstvo, usmerňovanie a 
prevádzková pomoc v súvislosti s marketingovou stratégiou a marketingovou prevádzkou spoločnosti. 

- Poradenstvo pre riadenie ľudských zdrojov. Patria sem tieto položky: poradenstvo, usmerňovanie a 
prevádzková pomoc v súvislosti s riadením ľudských zdrojov v organizácii. 

- Poradenstvo pre riadenie výroby. Patria sem tieto položky: poradenstvo, usmerňovanie a prevádzková 
pomoc v súvislosti s metódami zvyšovania produktivity, znižovania výrobných nákladov a zlepšovania 
kvality výroby. Úlohy v oblasti poradenstva pre riadenie výroby sa môžu týkať noriem riadenia kvality, 
dizajnu, výkonu atď. 

- Služby pre vzťahy s verejnosťou. Patria sem tieto položky: poradenstvo, usmerňovanie a prevádzková 
pomoc v súvislosti s metódami zlepšovania imidžu a vzťahov právnickej alebo fyzickej osoby so širokou 
verejnosťou, štátnou správou, voličmi, akcionármi a inými. 

- Iné poradenstvo pre manažment, týkajúce sa iných vecí, ako je napríklad bezpečnosť, obstarávanie, či 
dopad na životné prostredie. 

Trieda 7942: Služby súvisiace s riadením 

Do tejto triedy patria položky: 

- Riadenie projektov. Patria sem tieto položky: koordinácia a dozor nad zdrojmi pri príprave, prevádzke a 
dokončievaní projektu v mene klienta (súčasťou riadenia projektov môžu byť tieto položky: 
rozpočtovanie, účtovníctvo, riadenie nákladov, obstarávanie, plánovanie harmonogramov a iných 
prevádzkových podmienok, koordinovanie práce subdodávateľov, inšpekcia, kontrola kvality atď.). 

- Arbitrážne a zmierovacie služby. Patria sem tieto položky: pomoc v súvislosti s arbitrážou a 
sprostredkovaním urovnania sporov medzi pracovníkmi a manažmentom a medzi podnikom a fyzickými 
osobami. 

- Patrí sem aj riadenie projektov v súvislosti s výstavbou a inžinierskymi stavbami. 

Skupina 796: Náborové služby 

Do tejto skupiny nepatria položky: 
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- Špecializované domáce služby poskytované zamestnancami platenými dodávateľom. Tieto sa zaradia 
podľa druhu poskytovanej služby, napríklad upratovacie služby možno nájsť v skupine 909. 

- Služby poskytované zástupcami a agentúrami v mene jednotlivcov, ktorí zvyčajne hľadajú uplatnenie vo 
filme, divadelných produkciách alebo inej oblasti zábavného priemyslu alebo pri športových atrakciách. 
Uvedené v skupine 799. 

Trieda 7961: Umiestňovanie zamestnancov 

Do tejto triedy patrí umiestňovanie zamestnancov. Patrí sem vyhľadávanie, výber a odporúčanie riadiacich 
pracovníkov na zamestnanie inými subjektmi. 

Trieda 7962: Služby v oblasti zabezpečovania personálu, vrátane zabezpečovania pracovníkov na čas určitý 

Do tejto triedy patrí zabezpečovanie personálu klientom, pri čom tento personál najal i platí dodávateľ. 

Skupina 797: Pátracie a bezpečnostné služby 

Trieda 7971: Bezpečnostné služby 

Do tejto triedy patria položky: 

- Monitorovanie poplachov. Patrí sem monitorovanie zariadení bezpečnostných systémov. 

- Strážne služby. Patrí sem poskytovanie ochranných služieb pomocou prenajatého personálu za účelom 
zabezpečenia bezpečnosti ľudí a súkromného, priemyselného alebo obchodného majetku formou ich 
stráženia pred požiarom, zlodejmi, vandalmi a neoprávneným vstupom. 

- Dozorné služby, ako napríklad služby stopovacích systémov. 

- Hliadkové služby. 

Trieda 7972: Vyšetrovacie služby 

Do tejto triedy patria položky: 

- Služby pozostávajúce z vyšetrovania prípadov, ktoré predložil klient, a to v súvislosti s trestnými činmi, 
krádežami, podvodmi, krádežami v obchodoch, nezvestnými osobami a inými zákonnými či 
nezákonnými postupmi. 

- Interné a tajné vyšetrovanie. 

- Ochrana pred krádežami v obchodoch. 

- Služby detektívnej agentúry. 

Skupina 799: Rôzne obchodné služby a súvisiace služby 

Trieda 7991: Spravovanie majetku 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Riadenie finančných holdingových podnikov. Uvedené v oddiele  66. 

Trieda 7992: Balenie a súvisiace služby 

Do tejto triedy patria služby balenia tovaru pre iných. Patria sem napríklad tieto položky: potravinové produkty, 
farmaceutické produkty, čistiace potreby pre domácnosť, toaletné prípravky a zariadenia. Pri balení sa používajú 
rôzne postupy automatizovaného i ručného balenia. Patrí sem aj balenie balíkov a darčekové balenie. 

Do tejto triedy nepatria položky: 
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- Balenie a ukladanie do prepraviek v súvislosti s prepravou. Uvedené v oddiele  63. 

- Navrhovanie  obalov. Uvedené v triede 7993. 

V prípade, ak je súčasťou balenia aj spracovanie materiálov vo vlastníctve klienta na iný výrobok (napr. zmiešanie 
vody a koncentrátu na výrobu nealkoholických nápojov, varenie rýb pred plnením do konzerv, zmiešanie krémov a 
farbív v prípade kozmetických prípravkov), sa zaradí do príslušného oddielu. 

Trieda 7993: Služby špecializovaných návrhárov (dizajnérov) 

Patrí sem tvorba návrhov (dizajnov), príprava vzoriek pre rôzne produkty so zosúladením estetických aspektov s 
technickými a inými požiadavkami, ako napríklad: 

- Výzdoba interiérov. 

- Návrhy interiérov. 

- Podporné dizajnérske služby. 

- Návrhy nábytku. 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Technický dizajn priemyselných výrobkov. Uvedené v triede 7132. 

- Grafický dizajn. Uvedené v triede 7982. 

- Návrh grafického usporiadania reklamy. Uvedené pod číslom 7934. 

Trieda 7994: Služby inkasných agentúr 

Do tejto triedy patria tieto položky: Inkaso účtov, šekov, zmlúv alebo zmeniek a poukázanie peňazí klientovi. 
Inkasné služby pre účty a pohľadávky dlhov a následné vymáhanie oneskorených platieb. Priame odkúpenie 
nesplatených účtov a pohľadávok a následné vymáhanie. 

Trieda 7995: Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov 

Patrí sem organizovanie podujatí (obchodné veľtrhy alebo výstavy), vedeckých a kultúrnych stretnutí a kongresov, 
dodávka a zostavenie výstavného zariadenia súvisiaceho s organizovaním výstavy. 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Prevádzka umeleckých zariadení. Uvedené v triede 9232. 

- Organizovanie športových podujatí. Uvedené v triede 9262. 

Trieda 7996: Fotografické a doplnkové služby 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Fotogrammetrické záznamy a zber údajov pomocou satelitu. Uvedené v triede 7135. 

ODDIEL 80: VZDELÁVACIE A ŠKOLIACE (VÝCVIKOVÉ) SLUŽBY 

Skupina 801: Základné vzdelávanie (základné školstvo) 

Do tejto skupiny patria položky: 

- Predškolské vzdelávanie, ktoré poskytujú obyčajne škôlky, materské školy alebo špecializované sekcie 
pripojené k základným školám. Ich prvotným cieľom je uviesť veľmi malé deti do prostredia, ktoré 
môžu očakávať v škole. 
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- Iné základné vzdelávanie na prvej úrovni. Účelom tohto vzdelávania je poskytnúť žiakom základné 
vzdelanie v rôznych predmetoch. Tento druh vzdelávania je charakteristický relatívne nízkou úrovňou 
špecializácie. 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Celodenná starostlivosť o deti. Uvedené v triede 8531. 

Skupina 802: Stredné vzdelávanie (stredné školstvo) 

Do tejto skupiny patria položky: 

- Poskytovanie stredného technického a odborného vzdelávania (okrem vzdelávania špecificky určeného 
pre postihnutých). Patrí sem technické a odborné vzdelávanie na úrovni nižšej než vysokoškolská. Tieto 
služby sa skladajú z programov, pri ktorých sa kladie dôraz na špecializáciu a vyučovanie teoretických i 
praktických zručností. Obyčajne je tu zameranie na aplikácie, ktoré sú špecifické pre danú profesiu. 

Skupina 803: Vyššie vzdelávanie (vyššie školstvo) 

Do tejto skupiny patria položky: 

- Poststredoškolské technické a odborné vzdelávanie na úrovni nižšej než je potrebné na dosiahnutie 
akademickej hodnosti. Pokiaľ ide o predmet, toto vyučovanie sa skladá zo širokého spektra programov s 
dôrazom na vyučovanie praktických zručností, no patrí sem aj podstatné teoretické vzdelávanie 
(napríklad zdravotnícke vzdelanie, vzdelanie v oblasti bezpečnosti, či osobitné vzdelanie). 

- Iné vyššie vzdelávanie, ktoré sa skladá zo vzdelávania zameraného na dosiahnutie akademickej hodnosti 
alebo rovnocennej hodnosti. Toto vzdelávanie poskytujú univerzity alebo špecializované profesijné 
inštitúcie. Tieto programy sa zameriavajú nielen na teoretické vzdelávanie, ale aj na prípravu študentov 
na účasť na pôvodnom výskume. 

Skupina 804: Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby 

Trieda 8043: Vzdelávanie dospelých na univerzitnej úrovni 

Do tejto triedy patria položky: 

- Vzdelávanie dospelých mimo normálneho školského alebo univerzitného systému. Toto vzdelávanie sa 
môže poskytovať v dennom alebo večernom štúdiu. Môžu ho poskytovať školy alebo inštitúcie 
špecializované na vzdelávanie dospelých. 

- Vzdelávanie pomocou rozhlasového alebo televízneho vysielania alebo korešpondenčnou formou, 
vzdelávanie podporované počítačom. Programy môžu byť zamerané na všeobecné vzdelanie alebo na 
prípravu na povolanie. 

ODDIEL 85: ZDRAVOTNÍCKA A SOCIÁLNA POMOC 

Skupina 851: Zdravotnícke služby 

Trieda 8511: Nemocničné a súvisiace služby 

 Do tejto triedy patria nemocničné služby, ktoré sa poskytujú pod vedením lekárov najmä hospitalizovaným 
pacientom. Tieto služby sú zamerané na vyliečenie pacienta, jeho rehabilitáciu alebo na udržanie jeho zdravia. 
Patria sem tieto položky: 

- Lekárske služby a služby stredného zdravotníckeho personálu. 

- Laboratórne technické služby. 

- Rádiologické a anestéziologické služby atď. 
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Do tejto triedy nepatria položky: 

- Služby, ktoré poskytujú nemocnice klinikám pre ambulantných pacientov. Uvedené v triede 8512. 

- Služby zubnej lekárskej praxe a súvisiace služby. Uvedené v triede 8513. 

- Služby sanitárnych vozidiel. Uvedené v triede 8514. 

Trieda 8512: Praktické lekárstvo a súvisiace služby 

Do tejto triedy patria položky: 

- Konzultácia a liečba, poskytovaná praktickými lekármi. Patrí sem prevencia, diagnostika a liečba 
fyzických alebo duševných porúch všeobecnej povahy, poskytovaná lekármi. Tieto služby nie sú 
obmedzené na stanovené podmienky, choroby, ani anatomické oblasti. Možno ich poskytovať v 
ambulanciách praktických lekárov i na klinikách pre ambulantných pacientov, závodných klinikách, 
školských klinikách a podobne. 

- Konzultácia a liečba, poskytovaná odbornými lekármi a chirurgmi v oblasti pediatrie, gynekológie, 
pôrodníctva, neurológie atď., chirurgická konzultácia, liečenie na klinikách pre ambulantných pacientov, 
funkčné vyšetrenie a interpretácia lekárskych snímkov. 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Služby poskytované zdravotníckymi laboratóriami. Uvedené v triede 8514. 

Trieda 8513: Služby zubnej lekárskej praxe a súvisiace služby 

Do tejto triedy patria položky: 

- Ortodontické služby, napríklad liečenie vyčnievajúcich zubov, skríženého zhryzu atď., a to aj pre 
hospitalizovaných pacientov, služby v oblasti ústnej chirurgie a iné špecializované služby zubnej 
lekárskej praxe, napríklad v oblasti parodontológie, endodontológie atď. 

- Iné služby zubnej lekárskej praxe, ako je prevencia, diagnostika a liečba zubných chorôb ovplyvňujúcich 
pacienta. Tieto služby zubnej lekárskej praxe možno poskytovať v školských a závodných 
zdravotníckych klinikách atď., ale aj v zubárovej vlastnej ambulancii. Patria sem služby v oblasti 
všeobecného zubného lekárstva, ako sú rutinné zubné prehliadky, preventívna starostlivosť o zuby, 
liečba kazov atď. 

Trieda 8514: Rôzne zdravotnícke služby 

Do tejto triedy patria položky: 

- Služby poskytované lekárskym personálom, ako napríklad služby poskytované pôrodnými asistentkami, 
ako je dohľad v tehotenstve a pri pôrode a dohľad na matku po pôrode, služby sestier, ako je 
poskytovanie sesterskej starostlivosti u pacienta doma alebo vo vlastných poradniach, poskytovanie 
materskej starostlivosti, hygiena detí atď. 

- Služby stredného zdravotníckeho personálu, ako sú fyzioterapeutické služby, homeopatické služby, 
hygienické služby, donáška produktov pre inkontinenciu do domu. 

- Služby sanitárnych vozidiel. Patria sem všeobecné a špecializované lekárske služby poskytované v 
sanitke. 

- Služby pobytových zdravotníckych zariadení iných než nemocnice, vrátane kombinácie ubytovacích a 
lekárskych služieb, poskytované bez resuscitačného zariadenia a bez lekárskeho personálu. 

- Služby poskytované zdravotníckymi laboratóriami. 

- Služby poskytované krvnými bankami, spermiobankami a bankami orgánov na transplantáciu. 
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- Podnikové zdravotné služby. 

- Lekárske rozbory. 

- Lekárnické služby. 

Skupina 852: Veterinárne služby 

Do tejto skupiny patria položky: 

- Veterinárne služby pre spoločenské a iné zvieratá (vrátane zvierat v zoologických záhradách a zvierat 
chovaných pre kožušinu a iné produkty). Patria sem nemocničné a iné než nemocničné služby, chirurgia 
a zubné lekárstvo. Tieto služby sú zamerané na liečenie, rehabilitáciu a/alebo udržanie zdravia zvieraťa. 

- Laboratórne a technické služby, potravinárske a iné zariadenia a zdroje. 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Služby živočíšnej výroby, ako je umelé oplodnenie. Uvedené v skupine 775. 

Skupina 853: Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby 

Trieda 8531: Služby sociálnej pomoci 

Do tejto triedy patria položky: 

- Služby sociálnej pomoci s ubytovaním, ako sú služby sociálnej pomoci pre starších občanov, pre telesne 
a duševne postihnutých, pre deti a mládež. Patrí sem celodenná ústavná starostlivosť. 

- Služby sociálnej pomoci bez ubytovania, ako sú služby dennej starostlivosti o deti (vrátane telesne a 
duševne postihnutých) a mládež, pomocné a poradenské služby, pomoc pri plánovaní rodičovstva, 
služby sociálnej pomoci, neposkytované ubytovacími inštitúciami, rehabilitačné služby. 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Vzdelávanie. Uvedené v oddiele  80. 

- Rehabilitačné služby pre choroby z povolania, v ktorých dominuje vzdelávacia zložka. Uvedené v 
oddiele  80. 

ODDIEL 90: KANALIZAČNÉ SLUŽBY, SLUŽBY NA ODSTRAŇOVANIE ODPADU, 
ČISTENIE A ENVIRONMENTÁLNE SLUŽBY 

Skupina 904: Kanalizačné služby 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Zber, čistenie a rozvod vody. Uvedené v oddiele  41 a v skupine 651. 

- Výstavba, opravy a úpravy kanalizácie. Uvedené v triede 4523. 

ODDIEL 92: REKREAČNÉ, KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ SLUŽBY 

Skupina 921: Filmové služby a videoslužby 

Trieda 9211: Tvorba (výroba) filmov a videozáznamov a súvisiace služby 

Do tejto triedy patria položky: 
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- Výroba filmov a videozáznamov. Patrí sem výroba školiacich filmov a videozáznamov, reklamných, 
propagandistických a informačných filmov a videozáznamov a zábavných filmov a videozáznamov. 

- Služby súvisiace s výrobou filmov a videozáznamov, ako je spracovanie filmov, dabovanie, titulkovanie, 
úprava, strihanie atď. 

Trieda 9212: Distribúcia filmov a videozáznamov 

Do tejto triedy patrí distribúcia filmov a videozáznamov pre iné odvetvia, nie však pre širokú verejnosť. Patrí sem 
predaj alebo prenájom filmov a videozáznamov pre iné odvetvia, služby súvisiace s distribúciou filmov a 
videozáznamov, ako je rezervovanie, uskladňovanie, dodávanie videozáznamov a filmov atď. 

Trieda 9213: Premietanie filmov 

Do tejto triedy patria položky: 

- Premietanie filmov v kinách, pod holým nebom alebo v súkromných a iných zariadeniach na 
premietanie. 

Trieda 9214: Premietanie videozáznamov 

Do tejto triedy patria položky: 

- Premietanie videozáznamov v kinách, pod holým nebom alebo v súkromných a iných zariadeniach na 
premietanie. 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Požičiavanie predmetov a zariadení (kamery, kulisy atď.) zábavnému priemyslu. Uvedené napríklad v 
oddiele „Dodávky“. Prenájom filmových kamier. Uvedené v triede 3865. Doplní sa kód doplnkového 
slovníka PA01-7 „Krátkodobý prenájom“. 

- Služby agentúr v mene jednotlivých účinkujúcich. Uvedené v skupine 799. 

- Služby kastingových a rezervačných agentúr. Uvedené v skupine 923. 

Skupina 922: Služby rozhlasového a televízneho vysielania 

Trieda 9221: Služby rozhlasového vysielania 

Do tejto triedy patria položky: 

- Rozhlasové produkčné služby, živé vysielanie alebo záznam na videu alebo inom médiu za účelom 
následného vysielania. Tieto programy môžu byť zábavné, propagačné, vzdelávacie, informačné atď. 

- Produkcia športových programov, predpovedí počasia, rozhovorov atď. 

- Kombinované služby zahŕňajúce produkciu aj vysielanie rozhlasových programov. 

Trieda 9222: Televízne služby 

Do tejto triedy patria položky: 

- Televízne produkčné služby, živé vysielanie alebo záznam na videu alebo inom médiu za účelom 
následného vysielania. Tieto programy môžu byť zábavné, propagačné, vzdelávacie, informačné atď. 

- Produkcia športových programov, predpovedí počasia, rozhovorov atď. 

- Kombinované služby zahŕňajúce produkciu aj vysielanie rozhlasových programov. 

Do tejto skupiny nepatria položky: 
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- Prenos rozhlasových a televíznych programov vyrobených inými subjektmi. Uvedené v triede 6422. 

Skupina 923: Služby v oblasti zábavy 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Služby osobných divadelných a umeleckých agentov. Uvedené v skupine 799. 

- Služby súvisiace so športom. Uvedené v skupine 926. 

Skupina 924: Služby spravodajských agentúr 

Do tejto skupiny patria položky: 

- Dodávanie spravodajstva (ústne, písomne alebo v obraze) médiám (napríklad rozhlas, televízia, noviny, 
časopisy alebo iní klienti). 

- Služby poskytované nezávislými novinármi a novinovými fotografmi. 

Skupina 925: Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne služby 

Trieda 9251: Služby knižníc a archívov 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Krátkodobý prenájom videopások a kníh. Uvedené v triede 3925 a v skupine 221. Doplní sa kód 
doplnkového slovníka PA01-7 „Krátkodobý prenájom“. 

Trieda 9253: Služby botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií 

Do tejto triedy patria položky: 

- Konzervovanie a údržba pre botanické a zoologické záhrady. 

- Dohľad, konzervovanie a údržba pre národné parky a prírodné rezervácie. 

- Návštevnícke služby pre botanické a zoologické záhrady. 

- Ochrana voľne žijúcej zveri. 

Skupina 926: Športové služby 

Do tejto skupiny patria položky: 

- Prevádzka športovísk, na ktorých sa organizujú všetky druhy športových podujatí. Môžu to byť arény 
alebo štadióny, uzavreté alebo kryté, s priestorom na sedenie alebo sledovanie podujatí pre návštevníkov 
alebo bez neho. 

- Služby súvisiace so športom, ako je organizovanie a propagovanie športových podujatí. 

Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Prenájom športového zariadenia. Uvedené v skupine 374. Doplní sa kód doplnkového slovníka PA01-7 
„Krátkodobý prenájom“. 

ODDIEL 98: INÉ SLUŽBY PRE VEREJNOSŤ, SOCIÁLNE SLUŽBY A SLUŽBY 
JEDNOTLIVCOM 

Skupina 981: Služby členských organizácií 
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Do tejto skupiny nepatria položky: 

- Vzdelávanie. Uvedené v triede 80. 

- Zdravotnícke služby. Uvedené v skupine 851. 

- Služby sociálnej pomoci. Uvedené v skupine 853. 

- Športové služby. Uvedené v skupine 926. 

- Služby pre vzťahy s verejnosťou, poskytované iným v mene združenia. Uvedené v triede 7941. 

Trieda 9811: Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými a odbornými organizáciami 

Do tejto triedy patria položky: 

- Služby poskytované podnikateľskými organizáciami (rozširovanie informácií, zastupovanie pred 
vládnymi agentúrami, služby pre vzťahy s verejnosťou a iné služby dodávané takými združeniami, u 
ktorých záujem ich členov sa sústreďuje na rozvoj a prosperitu podnikania alebo obchodovania vo 
všeobecnosti alebo v istom odvetví). 

- Služby poskytované profesijnými organizáciami (rozširovanie informácií, vývoj noriem (a dozor nad 
nimi) pre isté profesie, zastupovanie pred vládnymi agentúrami, služby pre vzťahy s verejnosťou a iné 
služby dodávané takými združeniami, u ktorých záujem ich členov sa sústreďuje na vedné disciplíny, 
profesijnú prax alebo na technickú oblasť vo všeobecnosti alebo v istej oblasti). 

- Služby poskytované špecializovanými organizáciami (napr. v oblasti jadrovej bezpečnosti). 

Trieda 9812: Služby poskytované odborovými zväzmi 

Do tejto triedy patria služby poskytované zástupcami názorov členov v súvislosti s pracovnými podmienkami a 
organizačné služby pre kolektívne akcie poskytované združeniami, ktorých členmi sú najmä zamestnanci. 

Trieda 9813: Rôzne služby členských organizácií 

Do tejto skupiny patria položky: 

- Náboženské služby (bohoslužby, služby súvisiace so školením a štúdiom, poskytované priamo veriacim 
cirkvami, mešitami, kostolmi, synagógami atď., špecializované náboženské služby, ako je krst, 
konfirmácia, sobáš, služby za mŕtvych atď., náboženské služby vrátane poskytovania ústrania, 
poskytované domami náboženských rádov). 

- Služby poskytované politickými organizáciami (rozširovanie informácií, služby pre vzťahy s 
verejnosťou, získavanie fondov a podobné služby poskytované politickými stranami a podobnými 
organizáciami spojenými s politickou stranou alebo kandidátmi, ktorých hlavným cieľom je umiestňovať 
svojich členov a sympatizantov do politických úradov). 

- Služby poskytované spoločenskými členskými organizáciami (služby na podporu občianskej a 
spoločenskej vybavenosti, skladajúce sa zo služieb združení na podporu občianskej vybavenosti a 
podobných organizácií, ktoré väčšinou pozostávajú z jednotlivcov, ktorí sa spojili za účelom 
presadzovania niektorej verejnej veci alebo otázky pomocou verejnej osvety, politického vplyvu atď., 
alebo služby poskytované združeniami na podporu obecných, spoločenských a vzdelávacích zariadení, 
alebo služby poskytované environmentálnymi a ekologickými organizáciami a hnutiami). 

- Služby poskytované inými spoločenskými členskými organizáciami, ako sú služby na ochranu 
špeciálnych skupín, služby poskytované mládežníckymi združeniami, služby spoločenských komunít, 
služby kultúrnych a nešportových rekreačných klubov. 

Skupina 983: Rôzne služby 

Trieda 9831: Pranie a chemické čistenie 
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Do tejto triedy patria položky: 

- Zber bielizne (vrátane služieb práčovní zahŕňajúcich prijímanie a dodávanie odevov bez poskytovania 
prania alebo čistenia, riadenia a prevádzky práčovní). 

- Čistenie textílií (pranie, chemické čistenie a iné čistenie textílií, impregnovanie textilu). 

- Čistenie kožušín (pranie, chemické čistenie a iné čistenie výrobkov z kožušín). 

- Farbenie (farbenie odevov a textilu nesúvisiace s výrobou týchto výrobkov). 

- Žehlenie (žehlenie odevov a textilu, vrátane posteľnej bielizne a obrusov, po čistení). 

- Prefarbovanie (prefarbovanie odevov a textilu nesúvisiace s výrobou týchto výrobkov). 

Trieda 9832: Kadernícke služby a služby salónov krásy 

Do tejto triedy patria položky: 

- Kadernícke služby (umývanie vlasov, zostrihávanie, strihanie, úprava, farbenie, ondulácia, vyrovnávanie 
a podobné služby pre mužov, chlapcov, ženy a dievčatá, holenie). 

- Služby salónov krásy (úprava tváre a skrášľovanie, kozmetická úprava, manikúra a pedikúra). 

Trieda 9834: Ubytovacie a kancelárske služby 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Čistenie pre ubytovacie, kancelárske, bytové a iné budovy. Uvedené v triede 9061. 

Trieda 9836: Námorné služby 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa námorného loďstva a iných zariadení. Uvedené v triede 
5024. 

- Námorný výskum. Uvedené v triede 7311. 

- Morský prieskum. Uvedené v triede 7135. 

Trieda 9837: Pohrebné a súvisiace služby 

Do tejto triedy patria položky: 

- Služby cintorínov, vrátane predaja a prenajímania hrobových miest, údržby cintorínov a starostlivosti o 
hroby a pohrebiská. 

- Kremačné služby. 

- Služby pohrebných ústavov. Patrí sem usporadúvanie pohrebných a kremačných obradov a preprava tiel. 

Do tejto triedy nepatria položky: 

- Záhradnícke služby pre cintoríny. Uvedené v triede 7731. 

Skupina 989: Služby poskytované organizáciami a orgánmi v zahraničí (exteritoriálne) 

Trieda 9891: Služby charakteristické pre medzinárodné organizácie a orgány 

Do tejto triedy patria položky: 
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- Služby poskytované Organizáciou spojených národov, jej špecializovanými agentúrami, regionálnymi 
orgánmi atď., Európskou úniou, Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Svetovou 
obchodnou organizáciou, Svetovou colnou organizáciou, Organizáciou krajín vyvážajúcich ropu a inými 
medzinárodnými organizáciami alebo exteritoriálnymi jednotkami. 

- Služby poskytované veľvyslanectvami a zastúpeniami iných krajín. 
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