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I. VYSVETĽUJÚCE POZNÁMKY K ODDIELOM A AŽ M TÝKAJÚCIM 
SA DODÁVOK A STAVEBNÝCH PRÁC  

 
Doplnkový slovník pozostáva z 19 častí (a 42 skupín). Niektoré časti sú použité najmä na rozšírenie opisov 
produktov  a stavebníctva/prác ako sú časti A až M a služieb ako časti P až U.  
 
Časť, ako je časť M, „Zvyškové atribúty pre dopravu“ sa môže použiť na doplňujúci opis pre kódy 
dodávok alebo  služieb.   
  
Doplňujúce kódy sú všeobecné a nie sú určené na to, aby odpovedali konkrétnemu kódu v hlavnom 
slovníku. Používateľom sa odporúča použiť čo najbližšiu charakteristiku v doplnkovom slovníku tak, aby 
odpovedala ich potrebe, za prepodkladu, že patrí do časti súvisiacej s významom kódu hlavného slovníka. 
  
 
ČASŤ A — MATERIÁLY 
 
Skupina A – Kovy a zliatiny 

Táto skupina obsahuje: 
- základné kovy ako hliník, nikel a zlato 
- kovové zliatiny ako oceľ, mosadz 

 
Skupina B - Nekovy 

Táto skupina obsahuje atribúty pre nekovové materially ako sú: 
- plasty ako  polyester, polyetylén a PVC 
- kameň ako mramor, bridlica 
- drevo ako bambus, korok a ihličnaté drevo 
- prírodné vlákna ako je hodváb a vlna 

 
Ďalšie definície: 

- sklené výplne: malé kusy skla, často zaoblené, na vloženie do akéhokoľvek prístroja na izoláciu, 
napríklad pre vákuové nádoby alebo príslušenstvo pre elektrické vedenia. 

 
ČASŤ B — FORMA, TVAR, BALENIE A ÚPRAVA 
 
Skupina A - Forma 

Táto skupina obsahuje: 
- stav a fyzické vlastnosti ako horúci, studený, tekutina, pevný, tvrdý a mäkký. 
- formu, ako prach/prášok, ingoty a tyče. 
- osobitnú prípravu základného materiálu,  ako pokovovaný, neopracovaný a vulkanizovaný. 
 

Ďalšie definície: 
- neopracovaný: výrobok alebo materiál, ktorý prešiel prvou etapou (prvými etapami) transformačného 
procesu   
- spracovaný: výrobok alebo materiál, ktorý prešiel transformačným procesom  
- rafinovaný: výrobok alebo materiál, ktorý prešiel kompletným transformačným procesom tak, aby bol 

bez nečistôt  
 
Skupina B - Tvar 

Táto skupina zahŕňa všetky geometrické tvary ako okrúhly alebo štvorcový. 
 
Skupina C — Balenie a úprava 

Táto skupina obsahuje: 
- Balenie, napríklad vo vreciach, v kartónoch, vo fľašiach. Tieto atribúty opisujú spôsob, akým sa  

výrobok dostane ku konečnému používateľovi.  
- Úpravu, napríklad v náleve, voľne ložené.  Tieto atribúty opisujú stav, v akom výrobok dostane 

konečný používateľ v obale.  
 

Táto skupina neobsahuje: 
- zvyškové atribúty pre potraviny, nápoje a jedlo, ktoré možno nájsť v časti H.   

 
 
ČASŤ C  — MATERIÁLY/VÝROBKY S OSOBITNÝMI VLASTNOSŤAMI A OSOBITNÝM 

PREVÁDZKOVÝM REŽIMOM  
Táto časť nezahŕňa: 
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- environmentálne atribúty ako recyklácia a úprava, ktoré sú klasifikované v časti D   
 
Skupina A — Materiály/výrobky s osobitnými vlastnosťami 

Táto skupina obsahuje atribúty týkajúce sa: 
- charakteristík rezistencie ako vodotesný, protipožiarny, vystužený a posilnený 
- charakteristík týkajúcich sa vhodného prostredia/zdravia, ako ergonomický tvar, bez obsahu azbestu a 

sterilný  
- osobitného použitia ako ponorný a prenosný 
- poľnohospodárstva , ako organický, obrábaný a pestovaný 

 
Ďalšie definície: 

- na jednorazové použitie: výrobok je určený na jedno použitie a potom sa zahodí, ale ktorý môže byť 
znova použitý 

- na jedno použitie: výrobok určený na použitie iba raz a prvé  použitie ho poškodzuje takým spôsobom, 
že nie je znova použiteľný   

- Znovupoužiteľné: výrobok je určený, aby bol znova použitý 
 
Skupina B — Prevádzkový režim 

Táto skupina zahŕňa: 
- atribúty týkajúce sa tlaku a napätia 
- druh energie použitej pre vozidlo, strojové zariadene a iný prístroj  
- iné charakteristiky  vozidiel, motorov, strojového zariadenia a prístroja, napríklad 4-kolesový pohon,  

automatický, jednofázový 
 
ČASŤ D — VŠEOBECNÉ, SPRÁVNE 
 
Skupina A — Všeobecné  a  správne atribúty 

Táto skupina zahŕňa: 
- osobitný stav, hlavne pre služby ako sú národné/medzinárodné, verejné/súkromné atď.  
- riadenie, správu, atď. 
- sociálne atribúty ako je sociálna práca, vedenie, atď. 
- environmentálne atribúty ako je recyklácia, úprava atď. 

 
ČASŤ E — POUŽÍVATELIA /PRÍJEMCOVIA 
 
Skupina A — Používatelia alebo príjemcovia 

 Táto skupina zahŕňa: 
- akýkoľvek druh používateľov alebo príjemcov s uvedením vekového rozmedzia (dojčatá, deti, 

mládež…), pohlavia, osobitných používateľov (nezamestnaní, používatela liečiva, cestujúci, atď.) 
- zoznam zdravotných postihnutí pre zdravotne postihnutých používateľov alebo príjemcov 

 
ČASŤ G — MIERKA  A  ROZMERY 
 
Skupina A — Označenie rozmeru a výkonu 

Táto skupina obsahuje atribúty uvádzajúce, že sa požaduje špecifická hmotnosť, rozmer/veľkosť, objem, 
výkon alebo tlak. Pre uvedenie špecifickej hmotnosti, rozmeru/veľkosti, objemu, výkonu alebo tlaku sú ďalšie 
atribúty k dispozícii v časti G, skupine C.    

 
Skupina B — Frekvencia 

Táto skupina zahŕňa: 
- denne, týždenne, atď. 

 
Skupina C — Iné označenia 

Táto skupina obsahuje ďalšie atribúty uvádzajúce špecifickú hmotnosť, rozmer/veľkosť, objem, výkon alebo 
tlak, špecifické alebo referenčné údaje a množstvá.   

 
ČASŤ H — ZVYŠKOVÉ ATRIBÚTY PRE POTRAVINY, NÁPOJE A JEDLO 
 
Skupina A – Atribúty pre potraviny, nápoje a jedlo 
 

Táto skupina obsahuje: 
- zvyškové atribúty opisujúce osobitnú prípravu potravín. 
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- attibúty opisujúce potraviny pre spotrebiteľov, ktoré majú osobitné požiadavky (bez hovädzieho mäsa, 
vegetariánske jedlá, jedlá bez obsahu lepku). 
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ČASŤ I — ZVYŠKOVÉ ATRIBÚTY PRE STAVEBNÉ PRÁCE/DIELA 
 
Táto časť neobsahuje: 
- Použitie na všeobecný účel, ktoré je klasifikované v časti F.  
 
Skupina A — Atribúty pre stavebné práce/diela 

Táto skupina obsahuje: 
- Atribúty opisujúce druh prác alebo osobitné charakteristiky prác 
- Atribúty opisujúce určený účel prác 

 
ČASŤ J - ZVYŠKOVÉ ATRIBÚTY PRE VÝPOČTOVÚ TECHNIKU, INFORMAČNÚ 

TECHNOLÓGIU ALEBO KOMUNIKÁCIU 
 
Táto časť neobsahuje: 
-  Použitie na všeobecný účel, ktoré je klasifikované v časti F.  
 
Skupina A — Atribúty pre výpočtovú techniku, informačnú technológiu alebo komunikáciu 

Táto skupina obsahuje: 
- Atribúty opisujúce sieť na osobitný účel (Internet, intranet, atď.) 
- Zvyškové atribúty na definovanie určitých charakteristík hardvéru a softvéru 

 
ČASŤ K — ZVYŠKOVÉ ATRIBÚTY PRE DODÁVKU ENERGIE A VODY 
 
Táto časť neobsahuje: 
-  Použitie na všeobecný účel, ktoré je klasifikované v časti F.  
 
Skupina A – Atribúty pre  dodávku energie a vody 

Táto skupina obsahuje: 
- Atribúty v oblasti vykurovania, dodávky vody, elektrickej energie, ropy a plynu 
- Zvyškové atribúty popisujúce osobitných používateľov v oblasti dodávky energie a  vody 

 
ČASŤ L — ZVYŠKOVÉ LEKÁRSKE A LABORATÓRNE ATRIBÚTY 
 
Táto časť neobsahuje: 
-  Použitie na všeobecný účel, ktoré je klasifikované v časti F.  
 
 
Skupina A — Atribúty pre lekársku  a laboratórnu oblasť 

Táto skupina obsahuje použitie na osobitný účel v oblasti: 
- chirurgie 
- opatrovníctva 
- lekárskeho vyšetrenia a liečby 
- nemocničného pobytu  alebo laboratórneho použitia 
- dodávok liečiv 
- súdneho lekárstva 
- veterinárneho použitia 

. 
 
 


