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Úvod 
 

Diplomatická konferencia členských štátov Parížskeho únijného dohovoru prijala 8.októbra 1968 vo 
švajčiarskom Locarne Dohodu o medzinárodnom triedení priemyselných dizajnov. Dohoda nadobudla 
platnosť dňa 27. apríla 1971 aj pre bývalú Československú socialistickú republiku. Slovenská 
republika je členom Locarnskej dohody od svojho vzniku. V súvislosti s Locarnskou dohodou platí 
v Slovenskej republike Vyhláška ministra zahraničných vecí o Locarnskej dohode o zriadení 
medzinárodného triedenia priemyselných vzorov a modelov číslo 28/1981 Zb. v znení zmien podľa 
vyhlášky číslo 85/1985 Zb. 
 
Zoznam tried a podtried medzinárodného triedenia priemyselných dizajnov bol Výborom znalcov 
Locarnskej únie viacnásobne upravovaný a dopĺňaný. Publikovaná I. časť medzinárodného triedenia – 
zoznam tried a zoznam tried a podtried s vysvetlivkami – je 10. verziou triedenia, ktoré vydala 
Svetová organizácia duševného vlastníctva v Ženeve v júni 2013, platná od 1. januára 2014. Na 
základe praktických potrieb je doplnená podrobnejším triedením. 
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Všeobecné informácie pre používateľov triedenia  
 

 
(a) Desiate vydanie Medzinárodného triedenia dizajnov v slovenskom jazyku obsahuje štyri úrovne 

zatrieďovania dizajnov. Najvyššou hierarchickou úrovňou sú triedy, ktoré sú reprezentované 
názvami uvádzanými veľkými písmenami, tučným písmom a dvojmiestnymi arabskými číslami 01 
až 32. Nižšou hierarchickou úrovňou sú podtriedy, ktoré sú reprezentované názvami uvádzanými 
veľkými písmenami, tučným písmom a dvojicou dvojmiestnych čísiel oddelených pomlčkou, 
napr. 03-01. Najnižšími hierarchickými úrovňami sú skupiny a podskupiny, ktoré sú 
reprezentované názvami uvádzanými malými písmenami, obyčajným písmom a trojicou, resp. 
štvoricou dvojmiestnych arabských čísiel, z ktorých prvé dve v poradí sú oddelené pomlčkou 
a druhé, tretie a príp. štvrté bodkou, napr. 03-01.08 alebo 07-01.03.02. Najnižšie hierarchické 
úrovne v tomto vydaní – skupiny a podskupiny – nie sú súčasťou triedenia, ktoré vydáva Svetová 
organizácia duševného vlastníctva (WIPO) podľa Locarnskej dohody o Medzinárodnom triedení 
dizajnov a slúžia len na účely zatrieďovania dizajnov zapísaných Úradom priemyselného 
vlastníctva Slovenskej republiky. S podobným systémom podrobnejšieho triedenia sa môže 
používateľ stretnúť aj pri vydaniach pochádzajúcich z iných úradov priemyselného vlastníctva 
alebo ich charakteru zodpovedajúcich inštitúcií. 

 
(b) Názvy tried a podtried poskytujú všeobecné označenie oblastí, do ktorých predmety patria. 

Niektorým výrobkom môžu zodpovedať viaceré takéto názvy.  
 
(c) Poznámky k triedam sa neopakujú v príslušných podtriedach. Preto sa odporúča porovnať ich s 

poznámkami predmetných podtried. 
 
(d) V prípadoch, v ktorých sa nevyžaduje samostatné zatriedenie predmetu, ktorý tvorí súčasť iného 

predmetu, zatrieďuje sa takýto predmet do tej istej triedy a podtriedy ako predmet, ktorého súčasť 
tvorí, s výnimkou prípadov, ak takýto predmet nemôže byť použitý na iný účel. 

 
(e) Predmety kombinované viacúčelovým použitím sa, s výnimkou kombinovaných viacúčelových 

kusov nábytku, zatrieďujú vo všetkých triedach a podtriedach, ktoré zodpovedajú ich každému 
predpokladanému/možnému použitiu. 

 
(f) Výrobky sa triedia prednostne podľa svojho účelu a až následne, ak je to možné/vhodné, podľa 

predmetu, ktorý predstavujú. Následné zatriedenie je fakultatívne. 
 
(g)  Zaniknuté a zrušené triedy v porovnaní s predchádzajúcimi vydaniami sa v tomto vydaní triedenia 

nenachádzajú. 
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Zoznam tried 
 
 
Trieda 01 – Potraviny 
Trieda 02 – Odevné výrobky a galantéria 
Trieda 03 – Cestovné potreby, puzdrá, slnečníky a predmety osobnej potreby   neobsiahnuté v iných 

triedach 
Trieda 04 – Kefové výrobky 
Trieda 05 – Textilné kusové výrobky, fólie z umelého a prírodného materiálu 
Trieda 06 – Nábytok 
Trieda 07 – Potreby pre domácnosť neobsiahnuté v iných triedach 
Trieda 08 – Náradie a železiarske výrobky, nástroje 
Trieda 09 – Obaly a kontajnery na dopravu alebo manipuláciu s tovarom 
Trieda 10 – Hodiny a hodinky a iné meracie prístroje, kontrolné prístroje a signalizačné prístroje 
Trieda 11 – Ozdobné výrobky 
Trieda 12 – Dopravné a zdvíhacie prostriedky 
Trieda 13 – Zariadenia na výrobu, rozvod alebo transformáciu elektrickej energie 
Trieda 14 – Zariadenia zaznamenávacie, komunikačné alebo na vyhľadávanie informácií 
Trieda 15 – Stroje neobsiahnuté v iných triedach 
Trieda 16 – Fotografické, kinematografické a optické prístroje 
Trieda 17 – Hudobné nástroje 
Trieda 18 – Tlačiarenské a kancelárske stroje 
Trieda 19 – Papierenské výrobky, kancelárske potreby, umelecké a vyučovacie potreby 
Trieda 20 – Zariadenia na predaj a propagáciu 
Trieda 21 – Hry, hračky, stany a športové potreby 
Trieda 22 – Zbrane, pyrotechnické výrobky, lovecké a rybárske potreby, potreby na ničenie škodcov 
Trieda 23 – Zariadenia na rozvod tekutín (plynov), zariadenia sanitárne, vykurovacie, ventilačné 

a vzduchotechnické, zariadenia na pevné palivá 
Trieda 24 – Lekárske a laboratórne zariadenia 
Trieda 25 – Stavebné jednotky a konštrukčné prvky 
Trieda 26 – Osvetľovacie zariadenia a telesá 
Trieda 27 – Tabakové výrobky, fajčiarske potreby 
Trieda 28 – Farmaceutické a kozmetické výrobky, toaletné potreby a prístroje 
Trieda 29 – Protipožiarne prístroje a vybavenie, prístroje na prevenciu havárií, záchranné prístroje 
Trieda 30 – Výrobky na chov a ošetrovanie zvierat 
Trieda 31 – Stroje a zariadenia na prípravu stravy a nápojov neobsiahnuté v iných triedach 
Trieda 32 – Grafické symboly a logá, kresby povrchu, zdobenie  
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Trieda 01 
POTRAVINY 

  
Poznámky: (a) zahŕňa potraviny pre človeka, potraviny pre zvieratá a diétne potraviny 
 (b) nezahŕňa obaly potravín (trieda 09) 
 
01-01 PEČIVO, SUCHÁRE, JEMNÉ PEČIVO 
 
01-01.01 cestoviny a iné obilninové výrobky, pizza 
01-01.02 čokoláda, cukrovinky, zmrzliny 
 
01-02 OVOCIE A ZELENINA 
 
01-03 SYRY, MASLO A NÁHRADKY MASLA, OSTATNÉ MLIEČNE VÝROBKY 
 
01-04 VÝROBKY MÄSIARSKE, ÚDENÁRSKE A RYBIE 
 
01-05 NEOBSADENÉ 
 
01-06 POTRAVA PRE ZVIERATÁ 
 
01-99 RÔZNE (čaj, kockový cukor, bujónové kocky a pod.) 
 
 
 

Trieda 02 
ODEVNÉ VÝROBKY A GALANTÉRIA 

 
Poznámka: nezahŕňa oblečenie bábik (podtrieda 21-01), zvláštny výstroj na protipožiarnu  

ochranu, na prevenciu havárií a na záchranu (trieda 29) a oblečenie pre  
zvieratá (podtrieda 30-01) 

 
 
02-01 SPODNÁ BIELIZEŇ, KORZETY A PODPRSENKY, NOČNÁ BIELIZEŇ 
  

Poznámky: (a) zahŕňa ortopedické korzety a osobnú bielizeň 
 (b) nezahŕňa bielizeň pre domácnosť (podtrieda 06-13) 

 
02-02 ODEVY 
  

Poznámky: (a) zahŕňa všetky druhy oblečenia vrátane kožušín, kúpacích oblekov,  
  športových oblekov a ortopedických oblekov s výnimkou uvedenou  
  pod písmenom (b) 
 (b) nezahŕňa spodnú bielizeň (podtrieda 02-01) alebo oblečenie zaradené v 

podtriedach 02-03, 02-04, 02-05 alebo 02-06 
 
02-02.01 konfekcia pánska 
02-02.02 konfekcia dámska 
02-02.03 konfekcia detská 
02-02.04 pracovné odevy, uniformy 
02-02.05 rôzne  
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02-03 POKRÝVKY HLAVY (vrátane prílb a ich častí) 
  

Poznámka: zahŕňa všetky druhy prikrývok hlavy pre mužov, ženy a deti 
 

02-04 OBUV, PANČUCHY A PONOŽKY 
 

Poznámka: vrátane zvláštnej obuvi na šport, ako je futbal, lyžovanie a ľadový hokej,  
ortopedická obuv a ponožky, ako aj trikoty, gamaše a iné pančuchové  
oblečenie 

 
02-04.01 obuv pánska 
02-04.02 obuv dámska 
02-04.03 obuv detská 
02-04.04 obuv domáca 
02-04.05 obuv športová 
02-04.06 obuv pracovná 
02-04.07 návleky na obuv 
02-04.08 pančuchy a ponožky 
02-04.09 rôzne 
 
02-05 KRAVATY, ŠÁLY, ŠERPY, ŠATKY A VRECKOVKY 
 

Poznámka: zahŕňa všetky ploché odevné doplnky 
 
02-06 RUKAVIČKÁRSKE VÝROBKY 
 

Poznámka: vrátane lekárskych rukavíc a gumových alebo ochranných rukavíc z plastov pre 
domácnosť alebo rôzne zamestnania a športy 

 
02-07 GALANTÉRIA A ODEVNÉ DOPLNKY 
 

Poznámky: (a) vrátane gombíkov, uzáverov na oblečenie, pokrývky hlavy, na obuv,  
  čipky, špendlíky, prípravky na šitie, pletenie, vyšívanie, odevné doplnky 

ako napr. opasky, vešiaky, čelenky, vypchávky 
 (b) nezahŕňa priadze alebo iné nite (podtrieda 05-01), stuhy z kovu a hodvábu 

(podtrieda 05-04), šijacie, pletacia a vyšívacie stroje (podtrieda 15-06) 
alebo kufríky na šijacie potreby (obaly) (podtrieda 03-01) 

 
02-07.01 opasky 
 
02-99 RÔZNE 
 
 
 

Trieda 03 
 

CESTOVNÉ POTREBY, PUZDRÁ, SLNEČNÍKY A PREDMETY OSOBNEJ 
POTREBY NEOBSIAHNUTÉ V NÝCH PODTRIEDACH 

 
 
03-01 KUFRE, AKTOVKY, PUZDRÁ, NÁPRSNÉ TAŠKY A OBDOBNÉ VÝROBKY 
 
Poznámka: nezahŕňa výrobky na prepravu tovaru (trieda 09) alebo cigaretové a cigarové puzdrá 

(podtrieda 27-06) 
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03-01.01 kufre 
03-01.02 cestovné tašky kufrového typu 
03-01.03 ochranné cestovné vaky 
03-01.04 športové vaky, batohy 
03-01.05 kabely všetkých druhov 
03-01.06 aktovky 
03-01.07 kabelky denné všetkých druhov 
03-01.08 kabelky večerné 
03-01.09 kabelky a kabely z lyka a iných materiálov 
03-01.10 nákupné sieťovky a vrecká 
03-01.11 peňaženky a puzdrá 
03-01.12 rôzne (napr. pokladničky, batožinové schránky a košíky pre bicykle a motocykle, 

puzdrá na prenosné PC a pod.) 
 
03-02 NEOBSADENÉ 
 
03-03 DÁŽDNIKY, SLNEČNÍKY, TIENIDLÁ PROTI SLNKU, VYCHÁDZKOVÉ PALICE 
 
03-04 VEJÁRE 
 
03-99 RÔZNE (detské nosiče, adresové štítky na batožinu, rúčky, kolieska na batožinu a pod.) 
 
 
 

Trieda 04 
KEFOVÉ VÝROBKY 

 
04-01 KEFY, ŠTETCE A METLY NA ČISTENIE 
 

Poznámka: nezahŕňa kefy na oblečenie (podtrieda 04-02) 
 
04-02 TOALETNÉ ŠTETCE A KEFY, KEFY NA ODEVY A OBUV 
 

Poznámka: „toaletné kefky“ znamená, že sú na osobnú potrebu napr. na vlasy, nechty, 
 zuby 

 
04-02.01 zubné kefky, časti zubných kefiek 
04-02.02 rôzne 
 
04-03 KEFY AKO SÚČASŤ STROJOV 
 

Poznámka: „kefy na stroje“ znamená, že sú súčasťou strojov alebo vozidla 
 
04-04 MALIARSKE KEFY A ŠTETCE, KUCHYNSKÉ KEFY A ŠTETCE 
 
04-99 RÔZNE 
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Trieda 05 
TEXTILNÉ KUSOVÉ VÝROBKY, FÓLIE Z UMELÉHO A PRÍRODNÉHO 

MATERIÁLU 
 

Poznámky: (a) zahŕňa všetky textílie alebo podobné výrobky predávané na mieru a ne- 
  spracované 
 (b) nezahŕňa hotové výrobky (trieda 02 alebo 06) 
 
05-01 PRADENÉ VÝROBKY 
 

Poznámky: (a) vrátane priadzí a nití 
 (b) nezahŕňa napr. laná, povrazy, motúzy (podtrieda 09-06) 
 

05-02 ČIPKY 
 
05-03 VÝŠIVKY 
 
05-04 STUHY, STUŽKY A INÉ DEKORATÍVNE VÝROBKY 
 
05-05 TEXTILNÉ TKANINY, LÁTKY 
 

Poznámka: vrátane textilných látok tkaných, pletených alebo inak vyrobených, nepre- 
mokavých plachiet plstí a cielt  

 
05-05.01 látky oblekové 
05-05.02 šatovky 
05-05.03 poťahové látky 
05-05.04 dekoračné tkaniny 
05-05.05 úplety 
05-05.06 plyše 
05-05.07 rôzne 
 
05-06 FÓLIE Z UMELÝCH ALEBO PRÍRODNÝCH MATERIÁLOV 
 

Poznámky: (a) zahŕňa fólie, ktorých jedinou charakteristickou vlastnosťou je ich povr- 
  chové zdobenie alebo ich vzhľad, hlavne krycia potreba ako nástenné 

papiere (tapety), linoleá, samolepiace fólie, baliace papiere v hárkoch a 
rolkách, brúsne papiere atď. s výnimkou uvedenou podľa písmena (b) 

 (b) nezahŕňa ani rolovaný písací papier (trieda 19-01) alebo fólie používané 
ako stavebné komponenty, ako sú panely stien a drevené obloženie stien 
(trieda 25-01) 

 
05-99 RÔZNE 
 
 

Trieda 06 
NÁBYTOK 

 
Poznámky: (a) kombinovaný nábytok pozostávajúci z komponentov, zahrnutý do niekoľkých 

podtried, sa zatriedi do podtriedy 06-05 
 (b) súpravy nábytku, pokiaľ majú jednotný dizajn, zatriedia sa do podtriedy 
  06-05 
 (c) nezahŕňa textilné kusové výrobky (trieda 05) 
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06-01 SEDADLÁ 
 

Poznámky: (a) zahŕňa všetky sedačky vrátane tých, ktoré sú vhodné aj na ležanie, ako  
  napr. lavice, gauče, divány, otomany, sedadlá do sáun, kreslá 
 (b) zahŕňa sedadlá v dopravných prostriedkoch 

 
06-01.01 stoličky klasické 
06-01.02 stoličkové kreslá 
06-01.03 stoličky otáčacie (aj pracovné) 
06-01.04 detské stoličky, detské autosedačky, detské sedačky na motocykle a bicykle  
06-01.05 sedadlá do dopravných prostriedkov 
06-01.06 kreslá (aj TV- kreslá) 
06-01.07 špeciálne kreslá (kadernícke, zubárske, pre chorých, a pod.) 
06-01.08 kreslá hojdacie  
06-01.09 gauče, pohovky, lavice 
06-01.10 časti stoličiek, kresiel, pohoviek a sedadiel v dopravných prostriedkoch (operadlá, 

opierky na hlavu, ruky, nohy a pod.) 
06-01.11 rôzne (taburetky, stolčeky, lavičky, sedadlá, stoličky skladacie, sklápacie, papierové, 

nafukovacie, záhradné, školské, masážne a pod.) 
06-01.12 rôzne kreslá (kadernícke, zubárske, pre chorých, a pod.) 
06-01.13 gauče, pohovky 
06-01.14 rôzne (kreslá, pohovky) 
 
06-02 POSTELE 
 

Poznámky: (a) zahŕňa rošty 
 (b) nezahŕňa sedadlá vhodné aj na ležanie (podtrieda 06-01), ako napr. lavice, 

gauče, divány, pohovky, sedadlá do sáun 
 
06-02.01  lôžkové komplety, dvojpostele 
06-02.02 postele (pre jedného), poschodové postele, detské postieľky, kolísky 
06-02.03 špeciálne postele (ležadlá pre chorých, skladacie, visuté, prútené lôžka a pod.) 
06-02.04 rôzne (rošty (postelí), prenosné tašky pre deti a pod.) 
 
06-03 STOLY A PODOBNÝ NÁBYTOK 
 
06-03.01 stoly klasického typu 
06-03.02 stolíky konferenčné 
06-03.03 stolíky servírovacie 
06-03.04 stolíky pod televízory 
06-03.05 stolíky hobby - pracovné, toaletné 
06-03.06 rôzne (z papiera, výlisky a pod.) 
 
06-04 SEKTOROVÝ NÁBYTOK 
 

Poznámka: vrátane skríň, nábytku so zásuvkami alebo priehradkami a poličkami 
 
06-04.01 skriňové zostavy (skrine klasické) 
06-04.02 skrinky malé všetkých druhov, aj barové, na kolieskach 
06-04.03 kúpeľňový nábytok 
06-04.04 police, regály, knižnice (aj záhradné) 
06-04.05 predsieňové steny 
06-04.06 rôzne (z papiera, z látky a pod.) 
06-04.07 obývacie komplety (skrinky) 
06-04.08 kuchynský sektorový nábytok 
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06-04.09 spálňové skrine 
06-04.10 rôzne (trezory, šuplíkové kontajnery, CD stojany, rakvy, pohrebné urny, výstelky 

rakví a pod.)  
 
06-05 KOMBINOVANÝ NÁBYTOK 
 
06-05.01 súprava - stôl a stoličky 
06-05.02 súprava - kreslá a pohovky 
06-05.03 súprava - kreslá a stolík 
06-05.04 súprava - sedačky a stolíky, stoly 
06-05.05 prútený nábytok 
06-05.06 záhradný nábytok a nábytok do chát a na terasy 
06-05.07 kancelársky a laboratórny nábytok, školský nábytok, nábytok do obchodov, detský 

nábytok 
06-05.08 rôzne 
 
06-06 OSTATNÉ ČASTI NÁBYTKU 
 
06-06.01 kvetinové stolíky 
06-06.02 vešiaky na odevy 
06-06.03 stojany na obuv 
06-06.04 rôzne 
 
06-07 ZRKADLÁ A RÁMY 
 

Poznámka: nezahŕňa zrkadlá zaradené v iných triedach 
 

06-08 RAMIENKA NA ŠATY 
 
06-09 MATRACE A VANKÚŠE 
 
06-10 ZÁCLONY, VNÚTORNÉ ŽALÚZIE, ROLETY 
 
06-11 KOBERCE, ROHOŽE, PREDLOŽKY 
 
06-12 TAPISÉRIE, GOBELÍNY 
 
06-13 PRIKRÝVKY, BIELIZEŇ PRE DOMÁCNOSŤ A STOLOVÁ BIELIZEŇ 
 

Poznámka: vrátane pokrývok nábytku, prikrývok na postele a prikrývok stolov 
 

06-99 RÔZNE 
 
 
 

Trieda 07 
POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ NEOBSIAHNUTÉ V INÝCH TRIEDACH 

 
Poznámky: (a) vrátane náradia pre domácnosť, ručných prístrojov i na motorový pohon 
 (b) nezahŕňa stroje a náradie na prípravu stravy a nápojov (trieda 31) 
 
07-01 PORCELÁN, SKLO, TANIERE A OBDOBNÉ VÝROBKY 
 

Poznámky: (a) zahŕňa misy a nádoby zo všetkých materiálov, aj papierové a lepenkové 
taniere 
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 (b) nezahŕňa náradie na varenie, ani nádoby ako sklenené, kameninové 
  hrnčeky (podtrieda 07-02) alebo kvetinové vázy, kvetináče, porcelán a  
  sklo čisto ornamentálnej povahy (podtrieda 11-02) 

 
07-01.01 nádoby porcelánové 
07-01.02 nádoby zo skla a iných materiálov 
07-01.02.01  šálky, kávové (čajové) servisy 
07-01.02.02  taniere, súpravy tanierov, misy, misky 
07-01.02.03  rôzne 
07-01.03 úžitkové sklo 
07-01.03.01  poháre na vodu a pivo 
07-01.03.02  poháre na víno 
07-01.03.03  dekorácie 
07-01.03.04  rôzne 
07-01.04 keramika a plasty 
07-01.05 termosky a iné nádoby udržujúce teplo 
07-01.06 príslušenstvo 
07-01.07 rôzne 
 
07-02 KUCHYNSKÉ POTREBY, NÁRADIE, NÁDOBY 
 
07-02.01 sporáky, variče 
07-02.02 rúry na pečenie, mikrovlnné rúry 
07-02.03 kávovary, kanvice (aj elektrické) 
07-02.04 grilovacie zariadenia 
07-02.05 hriankovače 
07-02.06 panvice, hrnce (aj tlakové a elektrické, fondu, woky) 
07-02.07 kuchynské roboty, miešače  
07-02.08 ručné mixéry 
07-02.09 lisy a odsávače na ovocie, zeleninu, med 
07-02.10 krájače elektrické 
07-02.11 ohrievače fliaš 
07-02.12 rôzne 
 
07-03 PRÍBOROVÉ NOŽE, VIDLIČKY A LYŽICE 
 
07-03.01 príbory, súpravy príborov 
07-03.02 rukoväti stolných príborov 
07-03.03 rôzne (paličky) 
 
07-04 POTREBY A NÁRADIE RUČNE OVLÁDANÉ NA PRÍPRAVU STRAVY 

A NÁPOJOV 
 

Poznámka: nezahŕňa potreby a náradie zatriedené do podtriedy 07-02 a triedy 31 
 
07-04.01 krájače (ručné) 
07-04.02 odšťavovače (ručné) 
07-04.03 luskáčiky na orechy, odkôstkovače, kliešte 
07-04.04 tĺčiky (na mäso) 
07-04.05 formy na pečenie a pod. 
07-04.06 mlynčeky 
07-04.07 šľahače mechanické  
07-04.08 strúhadlá všetkých druhov 
07-04.09 rôzne 
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07-05 ŽEHLIČKY, PRÍSTROJE NA UMÝVANIE, ČISTENIE A SUŠENIE 
 

Poznámka: nezahŕňa elektrické domáce spotrebiče na pranie, čistenie a sušenie (podtrieda 15-
05) 

 
07-05.01 žehličky, mangle 
07-05.02 žehliace dosky 
07-05.03 stojany na sušenie bielizne 
07-05.04 prostriedky na čistenie (handry, prachovky, špongie a pod.) 
07-05.05 rôzne (taštičky, balíčky obsahujúce výrobky na čistenie) 
 
07-06 OSTATNÉ STOLOVÉ POTREBY 
 
07-06.01 soľničky, koreničky 
07-06.02 podnosy, podložky 
07-06.03 rôzne - stojany, otvárače fliaš, podstavce na fľaše (stolné) 
 
07-07 OSTATNÉ NÁDOBY PRE DOMÁCNOSŤ (koše na bielizeň, nádoby na chlieb, zásobníky 

(boxy) na príbory, koreničky, ľad, vedrá, sudy 
a pod.) 

 
07-08 PRÍSLUŠENSTVO BYTOVÝCH KOZUBOV 
 
07-99 RÔZNE (držiaky na kuchynské utierky, nože, fľaše a pod., zapaľovače plynu, otvárače na 

plechovky a pod.)  
 
 
 

Trieda 08 
NÁRADIE A ŽELEZIARSKE VÝROBKY, NÁSTROJE 

 
Poznámky: (a) zahŕňa ručné náradie, aj keď mechanická sila nahrádza silu svalovú, 
  napr. elektrické píly a vŕtačky 
 (b) nezahŕňa stroje a strojové náradie (trieda 15 alebo 31) 
 
08-01 NÁRADIE A NÁSTROJE NA VŔTANIE, FRÉZOVANIE A KOPANIE 
 
08-01.01 vŕtačky (ručné i elektrické), vrtáky 
08-01.02 frézy ručné, frézovacie hlavy, sústružnícke nože 
08-01.03 zbíjačky 
08-01.04 rôzne 
 
08-02 KLADIVÁ, NÁRADIE A OBDOBNÉ NÁSTROJE 
 
08-02.01 kladivá 
08-02.02 sekery 
08-02.03 násady všetkých druhov 
08-02.04 rôzne 
 
08-03 NÁRADIE A NÁSTROJE NA REZANIE 

 
Poznámky: (a) zahŕňa náradie a nástroje na pílenie 
 (b) okrem stolových nožov (podtrieda 07-03), kuchynské náradie a nástroje 

na rezanie (trieda 31) alebo chirurgické nástroje (podtrieda 24-02) 
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08-03.01 píly, pílky všetkých druhov 
08-03.02 nožnice, nože všetkých druhov 
08-03.03 rezačky závitov a pod. 
08-03.04 hoblíky, dláta 
08-03.05 rôzne 
 
08-04 SKRUTKOVAČE A INÉ OBDOBNÉ NÁRADIE A NÁSTROJE 
 
08-05 OSTATNÉ NÁRADIE A NÁSTROJE 
 

Poznámka: zahŕňa náradie, ktoré nie je zatriedené alebo zaradené v iných triedach a 
podtriedach 

 
08-05.01 kliešte, kľúče na matice, rúrkové kliešte 
08-05.02 brúsky, brúsne kotúče, ostriče nožov, nástrojov 
08-05.03 pištole striekacie, nastreľovacie 
08-05.04 zveráky, čeľuste 
08-05.05 pilníky, rašple 
08-05.06 ostatné náradie a nástroje na opracovanie materiálu 
08-05.07 zváračky, zváracie súpravy, kovacie zariadenia 
08-05.08 kufríkové súpravy 
08-05.09 rôzne (škrabky na ľad, odstraňovanie náterov a pod.) 
 
08-06 KĽUČKY, PÁNTY, ZÁVESY DVERÍ  
 
08-07 ZARIADENIA NA BLOKOVANIE ALEBO NA ZATVÁRANIE 
 
08-07.01 kľúče 
08-07.02 zámky, západy, uzávery (aj bezpečnostné) 
08-07.03 rôzne 
 
08-08 PROSTRIEDKY NA UPEVŇOVANIE, NA PODOPIERANIE ALEBO NA MONTÁŽ 

NEOBSIAHNUTÉ V INÝCH PODTRIEDACH 
 

Poznámky: (a) klince, skrutky, matice a svorníky 
 (b) nezahŕňa upevňovacie zariadenia na odevy (podtrieda 02-07), ozdoby 
  (podtrieda 11-01) alebo kancelárske potreby (podtrieda 19-02) 
 

08-08.01 klince, skrutky, matice, nity, svorníky a pod. 
08-08.02 držiaky, konzoly, svorky, bežce 
08-08.03 rôzne (kotviace bóje, podstavce pod poštové schránky a kvety, kolíky ku kvetom, 

držiaky vlajkových stožiarov a pod.) 
 
08-09 KOVANIE A OZDOBNÉ ZARIADENIA, MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO K 

DVERÁM, OKNÁM A NÁBYTKU 
 
08-10 STOJANY NA BICYKLE 
 
08-99 RÔZNE 
 

Poznámka:  zahŕňa neelektrické káble bez ohľadu na materiál, z ktorého sú vyrobené 
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Trieda 09 
OBALY A KONTAJNERY NA DOPRAVU ALEBO MANIPULÁCIU S TOVAROM 

 
09-01 FĽAŠE, DŽBÁNY, DEMIŽÓNY, NÁDOBY PLNENÉ POD TLAKOM 
 

Poznámky: (a) zahŕňa nádoby, ktoré slúžia ako obaly 
 (b) nezahŕňa hrnčeky, ktoré slúžia ako stolové nádoby (podtrieda 07-01) 

alebo kvetináče (podtrieda 11-02) 
 

09-01.01 fľaše sklenené a z iných materiálov 
09-01.02 opletené fľaše 
09-01.03 tégliky z rôznych materiálov a rôznych druhov, rôzne nádobky zo skla a iných  
  materiálov 
09-01.04 rozprašovače 
09-01.05 demižónové nádoby 
09-01.06 džbány 
09-01.07 rôzne 
 
09-02 PLECHOVKY A SUDY 
 
09-02.01 kade, nádrže (nadzemné) 
09-02.02 kanistry, bandasky 
09-02.03 sudy, barely 
09-02.04 nádoby malé na čaj, kávu a pod. 
09-02.05 rôzne 
 
09-03 ŠKATULE, DEBNY, KONTAJNERY, KONZERVÁRENSKÉ ŠKATULE 
 

Poznámka: zahŕňa nákladné kontajnery 
 
09-03.01 škatule, kartóny 
09-03.02 debny 
09-03.03 kontajnery a veľkoobjemové nádoby (prepravné) 
09-03.04 konzervárenské škatule 
09-03.05 plechovky 
09-03.06 rôzne (volebné urny, prepravky na kvety, pokladničky na náboženské účely a  
  pod.)  
 
09-04 NOŠE, DREVENÉ DEBNY, KOŠE  
 
09-04.01 prepravky 
09-04.02 ohradové a prepravné palety 
09-04.03 prepravky na ovocie a zeleninu 
09-04.04 vložky do škatúľ 
09-04.05 košíky 
09-04.06 noše 
09-04.07 koše na ovocie a zeleninu  
09-04.08 rôzne (rukoväti na koše, prepravky a pod.) 
09-04.09 rôzne 
 
09-05 VRECIA, VRECÚŠKA, TUBY A KAPSIČKY 
 

Poznámky: (a) zahŕňa vrecia a vrecká plastické, s rukoväťou alebo bez rukoväti alebo 
uzáveru 

 (b) “puzdrá“ – rozumie sa tie, ktoré sú používané na balenie 
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09-05.01 tuby 
09-05.02 blistre 
09-05.03 vrecúška všetkých druhov, mešce na vyberanie príspevkov na náboženské účely 
09-05.04 škatule z plastických hmôt a iných hmôt 
09-05.05 puzdrá (ako obal) predajné (-na CD disky) 
09-05.06 obaly, tašky na balenie 
09-05.07 vrecia, vrecká (na odpadky, poštu, mince...) 
09-05.08 obaly na potraviny a pod. (vrátane vaničiek na predaj v samoobsluhách a pod.), obaly 

na mrazené výrobky 
09-05.09 rôzne 
 
09-06 POVRAZY, LANÁ A OBRUBOVÉ MATERIÁLY, VIAZACIE PROSTRIEDKY 
 
09-07 PROSTRIEDKY NA ZAVIERANIE A PRIPOJENIE 
 

Poznámky: (a) zahŕňa len uzávery na obaly 
 (b) „pripojenie“ – rozumejú sa napr. rozstrekovacie, dávkovacie zariadenia, 

ktoré sú súčasťou kontajnerov a odnímateľné aerosóly 
 
09-08 PALETY A RAMPY NA VIDLICOVÉ VOZÍKY 
 
09-09 KONTAJNERY NA ODPADKY A STOJANY NA NE 
 
09-99 RÔZNE 
 
 
 

Trieda 10 
HODINY A HODINKY A INÉ MERACIE PRÍSTROJE, KONTROLNÉ 

PRÍSTROJE A SIGNALIZAČNÉ PRÍSTROJE 
 
Poznámka: zahŕňa aj prístroje na elektrický pohon 
 
10-01 HODINY, KYVADLOVÉ HODINY A BUDÍKY 
 
10-01.02 hodiny, kyvadlové hodiny 
10-01.03 budíky 
10-01.04 hodiny spínacie (k elektrickým sporákom) 
10-01.05 rôzne 
 
10-02 HODINKY A NÁRAMKOVÉ HODINKY 
 
10-02.01 hodinky vreckové 
10-02.02 hodinky náramkové 
10-02.03 rôzne 
 
10-03 OSTATNÉ PRÍSTROJE NA MERANIE ČASU 
 

Poznámka: zahŕňa časomerné prístroje ako parkovacie automaty, kuchynské a podobné 
časovacie prístroje 

 
10-04 OSTATNÉ PRÍSTROJE, ZARIADENIA A PROSTRIEDKY NA MERANIE 
 

Poznámky: (a) zahŕňa prístroje, aparáty a zariadenia na meranie teploty, hmotnosti, tlaku, 
dĺžky, objemu a elektriny 
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 (b) nezahŕňa expozimetre (podtrieda 16-05) 
 
10-04.01 prístroje na meranie fyzikálnych veličín (dĺžka, tlak...) 
10-04.02 prístroje na meranie teploty, barometre 
10-04.03 prístroje na meranie elektrických veličín 
10-04.04 váhy (priemyselné, obchodné, kuchynské, osobné)  
10-04.05 rôzne (cyklometre a pod.) 
 
10-05 PRÍSTROJE A ZARIADENIA KONTROLNÉ, BEZPEČNOSTNÉ ALEBO 

SKÚŠOBNÉ 
 

Poznámka: zahŕňa prístroje poplachové, požiarne a pri vlámaní a detektory rôznych typov 
 
10-05.01 meradlá na náradie 
10-05.02 skúšačky všetkých druhov 
10-05.03 zisťovacie prístroje všetkých druhov 
10-05.04 rôzne 
 
10-06 SIGNALIZAČNÉ PRÍSTROJE A ZARIADENIA 
 

Poznámka: nezahŕňa osvetľovacie alebo signalizačné zariadenia do vozidiel (podtrieda 26-
06) 

 
10-07 PLÁŠTE, PUZDRÁ, CIFERNÍKY, RUČIČKY A OSTATNÉ ČASTI A 

PRÍSLUŠENSTVO MERACÍCH, KONTROLNÝCH A ORGANIZAČNÝCH 
ZARIADENÍ 

 
Poznámka: „plášte“ – rozumie sa plášť hodín a hodiniek a všetky plášte, ktoré sú 

podstatnou súčasťou prístrojov, ktorých mechanizmy chránia s výnimkou 
plášťov zvlášť spracovaných s ohľadom na ich obsah (podtrieda 03-01) alebo 
balenie (podtrieda 09-03) 

 
10-07.01 ciferníky, ručičky a pod. 
10-07.02 remienky náramkových hodiniek 
10-07.03 rôzne 
 
10-99 RÔZNE 
 
 
 

Trieda 11 
OZDOBNÉ VÝROBKY 

 
11-01 BIŽUTÉRIA A KLENOTY 
 

Poznámky:  (a) zahŕňa bižutériu 
 (b) nezahŕňa hodinky (podtrieda 10-02) 

 
11-01.01 náramky 
11-01.02 náušnice 
11-01.03 náhrdelníky 
11-01.04 čelenky 
11-01.05 prstene 
11-01.06 iné ozdoby 
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11-02 OZDOBNÉ PREDMETY NA STOLY, KOZUBOVÉ RÍMSY, STENY, VÁZY A 
NÁDOBY NA KVETY 
 

Poznámka: vrátane sôch, sošiek 
 
11-02.01 umelecké sklo 
11-02.02 keramiky 
11-02.03 vázy, kvetináče 
11-02.04 misy, dózy, ozdobné taniere 
11-02.05 figúrky zo skla a iného materiálu (záhradní trpaslíci) 
11-02.06 výrobky z prútia, dreva a kovu 
11-02.07 intarzie 
11-02.08 závesné ozdoby (obrazy, plastiky, figúrky...) 
11-02.09 rôzne (kadidlá, sväteničky) 
 
11-03 MEDAILY, ODZNAKY 
 
11-04 UMELÉ KVETY, RASTLINY A OVOCIE 
 
11-05 VLAJKY, SVIATOČNÉ OZDOBY 
 

Poznámky: (a) vrátane girlánd, zástav a ozdôb na vianočné stromčeky 
 (b) nezahŕňa sviečky (podtrieda 26-04) 

 
11-05.01 vianočné ozdoby 
11-05.02 veľkonočné ozdoby 
11-05.03 rôzne (vlajky, erby a pod.) 
 
11-99 RÔZNE 
 
 
 

Trieda 12 
DOPRAVNÉ A ZDVÍHACIE PROSTRIEDKY 

 
Poznámky: (a) zahŕňa všetky dopravné prostriedky, pozemné, námorné, vzdušné, vesmírne, a iné 
 (b) zahŕňa časti, komponenty a príslušenstvo, ktoré existuje len v spojení s 

dopravným prostriedkom a nemôže byť zaradené do inej triedy, tieto časti, 
komponenty a príslušenstvo sa zaraďujú do triedy podľa príslušného dopravného 
prostriedku alebo do podtriedy 12-16, keď sú spoločné s niekoľkými dopravnými 
prostriedkami zaradenými do rôznych tried 

 (c) nezahŕňa v zásade časti, komponenty a príslušenstvo dopravných prostriedkov, 
ktoré môžu byť zaradené do inej triedy, tieto časti, komponenty a príslušenstvo sa 
zaraďujú do tej istej skupiny ako výrobky rovnakého typu alebo ak majú rovnakú 
funkciu. Takže koberce a rohožky do automobilov sa zaraďujú ako koberce 
(podtrieda 06-11), elektrické motory do dopravných prostriedkov sa zaraďujú do 
podtriedy 13-01 a neelektrické motory do dopravných prostriedkov do podtriedy 
15-01 (to isté sa vzťahuje na komponenty tlakových motorov), automobilové 
svetlomety sa zaraďujú k osvetľovacím telesám 

 (d) nezahŕňa zmenšené modely dopravných prostriedkov (podtrieda 21-01) 
 
12-01 VOZIDLÁ ŤAHANÉ ZVIERATAMI (bričky) 
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12-02 RUČNÉ VOZÍKY, FÚRIKY 
 
12-02.01 fúriky 
12-02.02 vozíky pre samoobsluhy 
12-02.03 vozíky pracovné, dielenské 
12-02.04 vozíky ručne ťahané, tlačené 
12-02.05 rôzne (pojazdné plošiny) 
 
12-03 ŽELEZNIČNÉ LOKOMOTÍVY A VAGÓNY A OSTATNÉ KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ 
 
12-03.01 vagóny železničnej a podzemnej dráhy osobné i nákladné 
12-03.02 lokomotívy 
12-03.03 električky 
12-03.04 rôzne 
 
12-04 LANOVKY, SEDAČKOVÉ A LYŽIARSKE VLEKY 
 
12-04.01 sedačkové lanovky 
12-04.02 kabíny lanoviek 
12-04.03 kotvy a rôzne zariadenia na lyžiarske vleky 
12-04.04 rôzne 
 
12-05 VÝŤAHY, PRÍSTROJE NA ZDVÍHANIE DO ZÁSOBÁRNÍ 
 

Poznámka: zahŕňa osobné výťahy, nákladné výťahy, žeriavy, vidlicové ťahače a do- 
 pravníkové pásy 
 

12-05.01 výťahy (osobné, nákladné, kabíny výťahov) 
12-05.02 pohyblivé schody 
12-05.03 žeriavy, zdviháky všetkých druhov, dopravníky, vysokozdvižné vozíky 
12-05.04 rôzne 
 
12-06 LODE A ČLNY 
 
12-06.01 lode, ponorky 
12-06.02 člny 
12-06.03 lodné príslušenstvo 
12-06.04 rôzne 
 
12-07 LIETADLÁ A OSTATNÉ VZDUŠNÉ A VESMÍRNE DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY 
 
12-08 AUTOMOBILY, AUTOBUSY A NÁKLADNÉ VOZIDLÁ 
 

Poznámka: zahŕňa ambulancie a chladiarenské nákladné vozidlá (cestné) 
 
12-08.01 osobné automobily, pretekárske vozidlá 
12-08.02 vozidlá na elektrický pohon 
12-08.03 autobusy, trolejbusy 
12-08.04 nákladné automobily (cisternové, dodávkové, chladiarenské...) 
12-08.05 plošiny nákladných automobilov 
12-08.06 ambulancie, pohrebné vozy 
12-08.07 malokapacitné nákladné automobily a mikrobusy 
12-08.08 karosérie automobilov 
12-08.09 rôzne 
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12-09 TRAKTORY 
 
12-10 CESTNÉ A OBYTNÉ PRÍVESY 
 

Poznámka: zahŕňa karavany 
 
12-10.01 obytné prívesy 
12-10.02 prívesy a návesy všetkých druhov 
12-10.03 rôzne 
 
12-11 BICYKLE A MOTOCYKLE 
 
12-11.01 bicykle, prívesné vozíky na bicykle 
12-11.02 motocykle, skútre, mopedy 
12-11.03 trojkolky ako dopravný prostriedok 
12-11.04 príslušenstvo k bicyklom, motocyklom a pod. 
12-11.05 rôzne 
 
12-12 DETSKÉ VOZÍKY, SANITNÉ VOZÍKY, NOSIDLÁ 
 

Poznámky: (a) „kočíky“ – rozumie sa ručné vozíky pre deti 
 (b) nezahŕňa kočíky – hračky (podtrieda 21-01) 

 
12-12.01 detské kočíky 
12-12.02 vozíky pre chorých, oporné rámy (na chodenie) 
12-12.03 detské chodúle 
12-12.04 rôzne (rúčky a iné časti kočíkov, vozíkov a pod.)  
 
12-13 VOZIDLÁ NA ŠPECIÁLNU POTREBU 
 

Poznámky: (a) zahŕňa len vozidlá, ktoré nie sú výhradne určené na dopravu ako pouli- 
  čné čistiace vozidlá, kropiace, protipožiarne, snehové pluhy a havarijné 
  vozidlá 
 (b) nezahŕňa viacúčelové poľnohospodárske stroje (podtrieda 15-03), 

samohybné stroje na použitie v stavebníctve alebo inžinierskych stavbách 
(podtrieda 15-04) 

 
12-13.01 nakladače 
12-13.02 vykladacie vozy a dampery 
12-13.03 čistiace a kropiace vozidlá 
12-13.04 protipožiarne vozidlá 
12-13.05 automobily na odvoz odpadkov 
12-13.06 vozidlá nesúce zásobníky, kontajnery, montážne plošiny... 
12-13.07 vojenské vozidlá 
12-13.08 havarijné vozidlá 
12-13.09 špeciálne vozidlá (pluhy, snehové frézy, kropiace a čistiace vozidlá, golfové vozíky a 

pod.) 
12-13.10 rôzne 
 
12-14 OSTATNÉ VOZIDLÁ (SANE, SKIBOBY, SNEŽNÉ A VODNÉ SKÚTRE, 

VZNÁŠADLÁ) 
 

Poznámka: zahŕňa sane a vozidlá na vzduchovom vankúši 
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12-15 PNEUMATIKY A PROTIŠMYKOVÉ REŤAZE NA VOZIDLÁ 
 
12-15.01 pneumatiky 
12-15.02 disky 
12-15.03 snehové reťaze, príslušenstvo 
12-15.04 rôzne 
 
12-16 OSTATNÉ ČASTI A PRÍSLUŠENSTVO VOZIDIEL NEOBSIAHNUTÉ V INÝCH 

PODTRIEDACH 
 
12-16.01 sedadlá a podpery pod hlavu 
12-16.02 volanty 
12-16.03 prístrojové dosky 
12-16.04 kabíny  
12-16.05 bezpečnostné pásy 
12-16.06 blatníky, nárazníky 
12-16.07 pedále na bicykle 
12-16.08 spätné zrkadlá 
12-16.09 ťažné zariadenia 
12-16.10 antény na automobily 
12-16.11 ozdobné lišty, spojlery 
12-16.12 nosiče a záhradky na automobily 
12-16.13 rôzne 
 
12-99 RÔZNE 
 
 
 

Trieda 13 
ZARIADENIA NA VÝROBU, ROZVOD ALEBO TRANSFORMÁCIU 

ELEKTRICKEJ ENERGIE 
 
Poznámky: (a) zahŕňa len prístroje vyrábajúce, rozvážajúce a transformujúce elektrický prúd 
 (b) zahŕňa elektrické motory 
 (c) nezahŕňa prístroje na elektrický pohon ako elektrické hodinky (podtrieda 10-02) 

alebo prístroje na meranie elektrického prúdu (podtrieda 10-04) 
 
13-01 GENERÁTORY A MOTORY 
 

Poznámka: zahŕňa elektrické motory do vozidiel 
 
13-01.01 generátory 
13-01.02 motory 
13-01.03 kompresory 
13-01.04 rôzne 
 
13-02 TRANSFORMÁTORY, USMERŇOVAČE, BATÉRIE, AKUMULÁTORY 
 
13-02.01 transformátory 
13-02.02 usmerňovače 
13-02.03 regulátory napätia, indukčné cievky 
13-02.04 akumulátory (batérie) 
13-02.05 relé 
13-02.06 rôzne 
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13-03 ZARIADENIA NA ROZVOD A RIADENIE ELEKTRICKEJ ENERGIE 
 

Poznámka: zahŕňa vodiče, vypínače a panelové rozvádzače 
 
13-03.01 vypínače, rozvádzače, ističe, stykače 
13-03.02 elektroinštalačné skrinky a ovládacie panely 
13-03.03 zásuvky do steny, rozvodky 
13-03.04 drobné elektrické výrobky (odpory, kondenzátory, poistky...) 
13-03.05 reostaty 
13-03.06 elektrické vodiče, šnúry, koncovky 
13-03.07 rôzne 
 
13-99 RÔZNE 
 
 
 

Trieda 14 
ZARIADENIA ZAZNAMENÁVACIE, KOMUNIKAČNÉ ALEBO NA 

VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ 
 
14-01 PROSTRIEDKY NA ZÁZNAM ALEBO REPRODUKCIU ZVUKU ALEBO OBRAZU 
 

Poznámka: nezahŕňa fotografické a kinematografické prístroje (trieda 16) 
 
14-01.01 CD, DVD, MP3, MD prehrávače, videorekordéry, DVD rekordéry, kamery 

(analógové, digitálne) 
14-01.02 magnetofóny (samotné), gramofóny, hracie skrine, jukeboxy 
14-01.03 reproduktory, slúchadlá  
14-01.04 rôzne (diktafóny a pod.)  
 
14-02 PROSTRIEDKY NA SPRACOVÁVANIE INFORMÁCIÍ, NAJMÄ PERIFÉRNE 

PRÍSTROJE A ZARIADENIA 
 
14-02.01 počítače (aj prenosné), monitory, klávesnice, myši 
14-02.02 ostatné príslušenstvo k PC (okrem modemov) 
14-02.03 rôzne (čítacie zariadenia, pamäťové kľúče, mikrofóny, USB zariadenia, sieťové  
  spínače a pod.) 
 
14-03 TELEKOMUNIKAČNÉ PRÍSTROJE A ZOSILŇOVAČE 
 

Poznámka: zahŕňa telegrafné, telefónne a televízne prístroje, rovnako ako bezdrôtové 
prístroje a ďalekopisy 

 
14-03.01 telefóny, mobilné telefóny (aj podstavce pod -), pejdžre 
14-03.02 televízne prijímače, veľkoplošné televízory 
14-03.03 rozhlasové prijímače, autorádiá 
14-03.04 modemy, megafóny 
14-03.05 satelitné prijímače, dekodéry 
14-03.06 zosilňovače, frekvenčné konvertory, vlnové detektory 
14-03.07 krátkovlnné vysielačky 
14-03.08 antény 
14-03.09 rôzne (anténové stĺpy, stožiare, konzoly, anténne zásuvky, navigačné systémy  
  GPS a pod.) 
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14-04 DISPLEJE OBRAZOVIEK A IKONY (grafické rozhrania pre displeje (karty), počítačové 
ikonky) 

 
 Poznámka:    vrátane tých pre výrobky patriace do iných tried  
 
14-99 RÔZNE (CD/DVD disky (nenahrané), boxy na CD/DVD disky, pásky(audio, video, 

podstavce pod reproduktory, káble na dátový prenos, pamäťové karty, stojany na 
klávesnice a pod.)  

 
 
 

Trieda 15 
STROJE NEOBSIAHNUTÉ V INÝCH TRIEDACH 

 
15-01 NEELEKTRICKÉ MOTORY A ICH SÚČASTI 
 

Poznámky: (a) zahŕňa neelektrické motory vozidiel 
 (b) nezahŕňa elektrické motory (trieda 13) 

 
15-01.01 motory, prevodovky 
15-01.02 turbíny, rotory, statory (turbínové), valce, piesty 
15-01.03 rôzne 
 
15-02 ČERPADLÁ A KOMPRESORY 
 

Poznámka: nezahŕňa ručné a nožné hustilky (podtrieda 08-05) alebo hasiace čerpadlá  
 (podtrieda 29-01) 

 
15-02.01 čerpadlá 
15-02.02 poľné a záhradné zavlažovače 
15-02.03 kompresory 
15-02.04 rôzne (rozstrekovače chemikálií pre poľnohospodárstvo) 
 
15-03 POĽNOHOSPODÁRSKE STROJE 
 

Poznámky: (a) zahŕňa pluhy a kombinované mechanizmy, t.j. stroje a dopravné pro- 
  striedky, napr. žacie, riadkovacie a viazacie stroje 
 (b) nezahŕňa ručné náradie (trieda 08) 

 
15-03.01 zberacie stroje (kombajny) 
15-03.02 exkavátory (vyhlbovače) 
15-03.03 sekačky, kosačky (aj robotizované) 
15-03.04 nakladače 
15-03.05 vyorávače 
15-03.06 triedičky 
15-03.07 sadiace stroje 
15-03.08 samozbieracie prívesy 
15-03.09 stroje a zariadenia na oranie 
15-03.10 rôzne 
 
15-04 STAVEBNÉ STROJE 
 

Poznámky: (a) zahŕňa stroje používané v inžinierskom stavebníctve a samohybné stroje 
ako sú rýpadlá, miešačky betónu a bagre 

 (b) nezahŕňa zdvíhadlá a žeriavy (podtrieda 12-05) 
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15-04.01 valce 
15-04.02 buldozéry, rýpadlá 
15-04.03 miešačky na betón (samohybné) 
15-04.04 rôzne 
 
15-05 STROJE NA UMÝVANIE, ČISTENIE A SUŠENIE 
 

Poznámky: (a) zahŕňa zariadenia a stroje na ošetrenie bielizne a odevov ako sú žehliace 
stroje a žmýkačky 

 (b) zahŕňa umývačky riadu a priemyselné sušiace zariadenia 
 
15-05.01 umývacie boxy na priemyselné účely 
15-05.02 práčky na bielizeň všetkých druhov 
15-05.03 umývacie stroje a zariadenia statické 
15-05.04 vysávače pre domácnosť a iné 
15-05.05 žehliace stroje pre priemysel 
15-05.06 odstredivky bielizne 
15-05.07 sušiace stroje 
15-05.08 rôzne 
 
15-06 STROJE TEXTILNÉ, ŠIJACIE, PLETACIE A VYŠÍVACIE VRÁTANE ICH 

SÚČASTÍ 
 
15-06.01 šijacie stroje 
15-06.02 pletacie stroje 
15-06.03 textilné stroje 
15-06.04 rôzne 
 
15-07 CHLADIACE STROJE A ZARIADENIA 
 

Poznámky: (a) zahŕňa chladiace prístroje pre domácnosť 
 (b) nezahŕňa chladiace vagóny (železnice) (podtrieda 12-03) alebo chladiace 

nákladné vozidlá (cestné) (podtrieda 12-08) 
 

15-07.01 mraziace systémy 
15-07.02 mraziace pulty 
15-07.03 chladničky pre domácnosť 
15-07.04 rôzne 
 
15-08 NEOBSADENÉ 
 
15-09 STROJE A NÁRADIE NA BRÚSENIE, ZLIEVARENSKÉ STROJE 
 

Poznámka: nezahŕňa zemné stroje a triedičky materiálov (podtrieda 15-99) 
 

15-09.01 brúsky 
15-09.02 drviče a ich časti 
15-09.03 frézy 
15-09.04 vŕtačky 
15-09.05 baliace stroje, etiketovacie stroje 
15-09.06 plniace stroje 
15-09.07 sústruhy 
15-09.08 lisy 
15-09.09 rezacie stroje 
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15-09.10 vyvrtávačky 
15-09.11 zveráky 
15-09.12 hýbačky 
15-09.13 stroje na skúšanie materiálov 
15-09.14 stroje a strojčeky na termoplastické uzatváranie vriec 
15-09.15 zarovnávačky 
15-09.16 NC stroje 
15-09.17 rôzne 
 
15-99 RÔZNE  
 
 

Trieda 16 
FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ A OPTICKÉ PRÍSTROJE 

 
Poznámka: nezahŕňa fotografické a filmovacie lampy (podtrieda 26-05) 
 
16-01 FOTOGRAFICKÉ ALEBO FILMOVACIE PRÍSTROJE 
 

Poznámka: nezahŕňa televízne kamery (podtrieda 14-03) 
 
16-01.01 fotoaparáty (aj digitálne) 
16-01.02 filmovacie a bezpečnostné kamery 
16-01.03 videokamery 
16-01.04 rôzne 
 
16-02 PROJEKČNÉ PRÍSTROJE 
 
16-02.01 projekčné prístroje 
16-02.02 prehliadačky diapozitívov 
16-02.03 rôzne 
 
16-03 PRÍSTROJE NA FOTOKÓPIE ALEBO ZVÄČŠOVANIE 
 

Poznámka: zahŕňa prostriedky na mikrofilmovanie a prístroje na prehliadanie mikrofilmov, 
rovnako aj kancelárske stroje označované ako „fotokopírovacie“prístroje, ktoré 
používajú iné postupy ako fotografické (predovšetkým tepelné alebo 
magnetické postupy) 

 
16-03.01 fotokopírovacie prístroje (fotografií)  
16-03.02 faxy 
16-03.03 mikrofilmovacie prístroje, zväčšováky 
16-03.04 rôzne (tonery do kancelárskych kopírovacích prístrojov a pod.) 
 
16-04 PRÍSTROJE A POTREBY NA VYVOLÁVANIE 
 
16-04.01 prístroje na vyvolávanie 
16-04.02 rámčeky 
16-04.03 vaničky, nádoby na vyvolávanie a pod. 
16-04.04 rôzne 
 
16-05 PRÍSLUŠENSTVO 
 

Poznámka: zahŕňa filtre k fotografickým kamerám, expozimetre, trojnožky a fotografický 
bleskový prístroj 



 26 

 
16-05.01 expozimetre 
16-05.02 orezávačky filmu - filmový papier 
16-05.03 diarámčeky 
16-05.04 fotoblesky 
16-05.05 kazety na diapozitívy, fotografie 
16-05.06 stojany na fotoaparáty, kamery (trojnožky a pod.) 
16-05.07 rôzne 
 
16-06 OPTICKÉ PRÍSTROJE, LUPY 
 

Poznámky: (a) zahŕňa okuliare a mikroskopy 
 (b) nezahŕňa meracie prístroje, ktoré sú súčasťou optických prístrojov(pod-

trieda 10-04) 
 
16-06.01 okuliare 
16-06.02 ďalekohľady, divadelné ďalekohľady 
16-06.03 mikroskopy 
16-06.04 rôzne 
 
16-99 RÔZNE 
 
 

Trieda 17 
HUDOBNÉ NÁSTROJE 

 
Poznámka: nezahŕňa puzdrá hudobných nástrojov (podtrieda 03-01) alebo zariadenia na 

zaznamenávanie alebo reprodukciu zvukov (podtrieda 14-01) 
 
17-01 KLÁVESOVÉ NÁSTROJE 
 

Poznámka: zahŕňa elektronické a iné organy, akordeóny a mechanické a iné klavíre 
 
17-02 FÚKACIE NÁSTROJE 
 

Poznámka: nezahŕňa organy, harmóniá a akordeóny (podtrieda 17-01) 
 
17-03 STRUNOVÉ NÁSTROJE 
 
17-04 BICIE NÁSTROJE 
 
17-05 MECHANICKÉ NÁSTROJE 
 

Poznámky: (a) zahŕňa hudobné skrine 
 (b) nezahŕňa mechanické klávesové nástroje (podtrieda 17-01) 
 

17-99 RÔZNE 
 
 
 

Trieda 18 
TLAČIARENSKÉ A KANCELÁRSKE STROJE 

 
18-01 PÍSACIE ALEBO POČÍTACIE STROJE 
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Poznámka: nezahŕňa počítače a iné prístroje zaradené do podtriedy 14-02 

 
18-01.01 písacie stroje 
18-01.02 kalkulačky 
18-01.03 stenografické stroje 
18-01.04 rôzne 
 
18-02 TYPOGRAFICKÉ STROJE 
 

Poznámky: (a) zahŕňa sadziarenské stroje, štočkovacie stroje a prístroje, typografické 
  stroje a iné reprodukčné stroje ako kopírovacie a ofsetové zariadenia,  
  rovnako ako adresovacie, známkovacie, frankovacie a prepisovacie 
  stroje 
 (b) nezahŕňa fotokopírovacie stroje (trieda 16-03) a tlačiarne k počítačom 

(trieda 14-02) 
 

18-02.01 adresovacie stroje 
18-02.02 tlačiarenské stroje 
18-02.03 kopírovacie prístroje - aj kancelárske 
18-02.04 rôzne 
 
18-03 TYPOGRAFICKÉ PÍSMA A ZNAKY 
 
18-04 STROJE NA VIAZANIE KNÍH, VALCOVACIE A OREZÁVACIE STROJE 
 

Poznámka: zahŕňa stroje a podobné zariadenia na rezanie papiera podobné skracovacím 
strojom a formátovým rezačkám 

 
18-04.01 stroje na viazanie kníh 
18-04.02 valcovacie stroje 
18-04.03 orezávacie stroje 
18-04.04 rôzne 
 
18-99 RÔZNE 
 
 
 

Trieda 19 
PAPIERNICKÉ VÝROBKY, KANCELÁRSKE POTREBY, UMELECKÉ A 

VYUČOVACIE POTREBY 
 
19-01 PÍSACÍ PAPIER, POHĽADNICE 
 

Poznámky: (a) zahŕňa všetky druhy papiera v najširšom zmysle, ktorý sa používa na  
  písanie, kreslenie, maľovanie alebo tlač, ako pauzovací papier, kopíro-

vací papier, novinový papier a obálky, blahoželania, ilustrované blaho- 
  želania aj v prípade, ak majú zvukový záznam 

 (b) nezahŕňa predtlačené hárky a karty, ak je na nich pred použitím v ak- 
  tuálnej komunikácii čiastočne alebo celkovo vytlačená podstatná infor- 
  mácia (podtrieda 19-05) 

 
19-02 KANCELÁRSKE POTREBY 
 

Poznámky: (a) zahŕňa vybavenie používané v pokladnici ako priehradky na drobné 
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 (b) niektoré kancelárske vybavenie sa zaraďuje do iných tried alebo  
  podtried, napr. kancelársky nábytok do triedy 06, kancelárske stroje 

a zariadenia do podtried 14-02, 16-03, 18-01, 18-02 alebo 18-04 a písacie 
potreby do podtriedy 19-01 alebo 19-06 (pozri abecedný zoznam)  

19-02.01 pečiatky 
19-02.02 zošívačky 
19-02.03 dierovacie stroje 
19-02.04 zakladacie stroje 
19-02.05 strojčeky na oddeľovanie lepiacej pásky 
19-02.06 zakladače a ich mechanizmy 
19-02.07 kancelárske spinky, spony 
19-02.08 rôzne 
 
19-03 KALENDÁRE 
 

Poznámka: nezahŕňa diáre (podtrieda 19-04) 
 
19-03.01 kalendáre 
19-03.02 kalendátory 
19-03.03 rôzne 
 
19-04 KNIHY, ZOŠITY A OBDOBNÉ PREDMETY 
 

Poznámka: zahŕňa obálky kníh, väzby, albumy, diáre a podobné predmety 
 
19-04.01 knihy, brožúry, telefónne zoznamy 
19-04.02 zošity 
19-04.03 albumy 
19-04.04 jedálne lístky obrazové a iné 
19-04.05 zakladacie mapy kancelárske 
19-04.06 rôzne 
 
19-05 NEOBSADENÉ 
 
19-06 MATERIÁL A POTREBY NA RUČNÉ PÍSANIE, KRESLENIE, MAĽOVANIE, 

SOCHÁRSTVO, RYTIE A INÉ UMELECKÉ TECHNIKY 
 
Poznámka: nezahŕňa štetce na maľovanie (podtrieda 04-04), kancelárske stoly 

a príslušenstvo (podtrieda 06-03) alebo listový papier (podtrieda 19-01) 
 

19-06.01 ceruzky a perá všetkých druhov 
19-06.02 fixky 
19-06.03 kružidlá 
19-06.04 pravítka a trojuholníky 
19-06.05 plniace perá 
19-06.06 strúhadlá na ceruzky, gumy, kriedy a pod. 
19-06.07 zásobníky na tuše, farby, papier, lepiace pásky, podstavce a pod. 
19-06.08 rôzne 
 
19-07 UČEBNÉ POMÔCKY 
 

Poznámky: (a) zahŕňa mapy všetkých druhov, glóbusy, planetáriá 
 (b) nezahŕňa audiovizuálnu vyučovaciu techniku (podtrieda 14-01) 

 
19-07.01 učebné prístroje (okrem audiovizuálnych pomôcok) 
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19-07.02 mapy zemepisné, atlasy 
19-07.03 glóbusy 
19-07.04 rôzne 
 
19-08 OSTATNÉ TLAČENÉ PREDMETY 
 

Poznámka: zahŕňa tlačené reklamné materiály 
 
19-08.01 tlačivá, formuláre, evidenčné karty, prospekty 
19-08.02 odtlačky 
19-08.03 etikety, nálepky 
19-08.04 šablóny 
19-08.05 rôzne 
 
19-99 RÔZNE 
 

Trieda 20 
ZARIADENIA NA PREDAJ A PROPAGÁCIU 

 
20-01 AUTOMATY NA MINCE (OKREM HRACÍCH) 
 
20-01.01 automaty na čistenie obuvi 
20-01.02 automaty na predaj nápojov, automaty na vodu 
20-01.03 automaty pokladničné 
20-01.04 automaty na predaj benzínu 
20-01.05 automaty na predaj cukroviniek 
20-01.06 automaty na predaj zmrzliny 
20-01.07 automaty na predaj cigariet 
20-01.08 rôzne (ovládacie panely automatov a pod.) 
 
20-02 POTREBY NA VÝSTAVY A PREDAJ 
 

Poznámka: nezahŕňa nábytkárske výrobky (trieda 06) 
 

20-02.01 výdajné stojany pohonných hmôt 
20-02.02 stojany na predaj, regály 
20-02.03 rôzne 
 
20-03 REKLAMNÉ ŠTÍTY 
 

Poznámky: (a) zahŕňa svetelné reklamné zariadenia a pohyblivé reklamné zariadenia 
 (b) nezahŕňa balenia (trieda 09) alebo signalizačné zariadenia (podtrieda  
  10-06) 

 
20-03.01 svetelné pútače (aj na vozidlách (napr. taxíkoch)) 
20-03.02 reklamné figúrky, pútače, stolové pútače 
20-03.03 reklamné tabule všetkých druhov, informačné tabule, vývesné štíty 
20-03.04 rôzne (holografické znaky) 
 
20-99 RÔZNE 
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Trieda 21 

HRY, HRAČKY, STANY A ŠPORTOVÉ POTREBY 
 
21-01 HRY A HRAČKY 

 
Poznámky: (a) zahŕňa zmenšené modely 
 (b) nezahŕňa hračky pre zvieratá 
 

21-01.01 hry doskové a iné všetkých druhov, hracie plány 
21-01.02 hracie automaty 
21-01.03 hracie karty všetkých druhov 
21-01.04 hracie kocky, hracie figúrky 
21-01.05 kočíky pre bábiky 
21-01.06 hračky z plyšu a iných textilných materiálov 
21-01.06.01 bábiky 
21-01.06.02 zvieratá 
21-01.06.03 rôzne 
21-01.07 hračky z ostatných materiálov (drevo, kov, plasty) 
21-01.07.01 bábiky 
21-01.07.02 zvieratá 
21-01.07.03 dopravné prostriedky 
21-01.07.04 rôzne 
21-01.08 stavebnice a ich časti, autodráhy, železničné stavebnice, vystrihovačky 
21-01.09 športové hračky 
21-01.10 hračky - hudobné nástroje 
21-01.11 hračky - nábytok a príslušenstvo 
21-01.12 rôzne 
 
21-02 NÁRADIE A PREDMETY NA GYMNASTIKU ALEBO ŠPORT 
 

Poznámky: (a) zahŕňa športové vybavenie ako prístroje na rozličné športy, ak nemajú 
 iný špecifický účel, lopty, lyže a tenisové rakety okrem ostatných pred- 
 metov, ktoré tiež môžu slúžiť pri výkone daného športu 
 (b) zahŕňa s výhradou uvedenou pod písmenom (a) tréningové prístroje 

a vybavenie na hry v plenéri 
 (c) nezahŕňa športové oblečenie (trieda 02), tobogány alebo sane (podtrieda 

12-14) 
 

21-02.01 trampolíny 
21-02.02 lyže, trenažéry 
21-02.03 taniere na lyžiarske palice 
21-02.04 lyžiarske palice 
21-02.05 viazanie na lyže 
21-02.06 plávanie (pomôcky na plávanie) 
21-02.07 golf (pomôcky na golf) 
21-02.08 tenis (pomôcky na tenis) 
21-02.09 hokejové puky 
21-02.10 prístroje na rozvoj svalov 
21-02.11 bazény (nafukovacie, skladacie) 
21-02.12 posilňovacie zariadenia 
21-02.13 gymnastika (pomôcky pre gymnastiku) 
21-02.14 korčule 
21-02.15 lopty všetkých druhov 
21-02.16 hokejky 
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21-02.17 rôzne 
 
21-03 OSTATNÉ PREDMETY NA ZÁBAVU A OBVESELENIE 
 

Poznámky: (a) zahŕňa púťové kolotoče a automaty na hry pre šťastie 
 (b) nezahŕňa hry a hračky (podtrieda 21-01) alebo iné výrobky zaradené do  
  podtriedy 21-01 alebo 21-02 

 
21-03.01 hlavolamy 
21-03.02 kolotoče, kĺzačky, hojdačky, preliezačky a pod. 
21-03.03 rôzne (automaty na hry pre šťastie) 
 
21-04 STANY A PRÍSLUŠENSTVO 
 

Poznámky: (a) zahŕňa stožiare, kolíky a iné podobné predmety 
 (b) nezahŕňa iné kempingové predmety zaradené v iných triedach podľa ich 

povahy, ako sú stoličky (podtrieda 06-01), taniere (podtrieda 07-01) 
a karavany (podtrieda 12-10) 

 
21-04.01 stany - pripevnené na zem 
21-04.02 stany - pripevnené na dopravných prostriedkoch 
21-04.03 príslušenstvo (stožiare, kolíky a iné pod. predmety) 
21-04.04 rôzne 
 
21-99 RÔZNE 
 
 
 

Trieda 22 
ZBRANE, PYROTECHNICKÉ VÝROBKY, LOVECKÉ A RYBÁRSKE POTREBY, 

POTREBY NA NIČENIE ŠKODCOV 
 
22-01 STRELNÉ ZBRANE 
 
22-02 OSTATNÉ ZBRANE 
 
22-03 MUNÍCIA, RAKETY A PYROTECHNICKÝ TOVAR 
 
22-04 TERČE A PRÍSLUŠENSTVO 
 

Poznámka: zahŕňa zvláštne zariadenia na vypúšťanie pohyblivých terčov 
 
22-05 POTREBY NA LOV A RYBOLOV 
 

Poznámka: nezahŕňa oblečenie (trieda 02) alebo zbrane (podtrieda 22-01 alebo  
 22-02) 

 
22-05.01 rybárske prúty 
22-05.02 navijaky 
22-05.03 návnady 
22-05.04 podberáky 
22-05.05 držiaky na prúty 
22-05.06 rôzne 
 
22-06 PASCE A POTREBY NA NIČENIE ŠKODLIVÝCH ZVIERAT 
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22-99 RÔZNE (maskovacie siete) 
 
 
 

Trieda 23 
ZARIADENIA NA ROZVOD TEKUTÍN (PLYNOV), ZARIADENIA 

SANITÁRNE,VYKUROVACIE, VENTILAČNÉ A VZDUCHOTECHNICKÉ, 
ZARIADENIA NA PEVNÉ PALIVÁ 

 
23-01 PRÍSTROJE NA ROZVOD VODY A PLYNU 
 

Poznámka: zahŕňa rúrky a spojovacie súčasti potrubia 
 

23-01.01 armatúry kompletné 
23-01.02 diely (koncovky, ružice, rozprašovače, hadice a pod.) 
23-01.03 rúrky 
23-01.04 kolená, prípojky 
23-01.05 ventily, regulátory 
23-01.06 filtre vodné, na plyn a pod. 
23-01.07 rôzne 
 
23-02 SANITÁRNE ZARIADENIA 
 

Poznámky: (a) zahŕňa vane, sprchy, umývadlá, sauny, splachovacie záchody, sanitárne 
  jednotky a sanitárne príslušenstvo nezaradené v iných podtriedach 
 (b) nezahŕňa rúrky a spojovacie súčasti potrubia 
 

23-02.01 vane 
23-02.02 sprchovacie kúty 
23-02.03 sprchy ručné 
23-02.04 umývadlá 
23-02.05 WC 
23-02.06 kúpeľňové komplety 
23-02.07 kúpeľňové automaty 
23-02.08 misy pre kaderníkov 
23-02.09 sanitárne bloky, kúpeľňové bloky 
23-02.10 vodovodné batérie 
23-02.11 rôzne (dávkovače na mydlo, toaletný papier, držiaky na mydlo, toaletný papier a pod.) 
 
23-03 TEPELNÉ ZARIADENIA 
 
23-03.01 pece (naftové, olejové, plynové a pod., pece na ústredné kúrenie) a ich príslušenstvo 
23-03.02 radiátory a príslušenstvo 
23-03.03 kozuby (bytové) (príslušenstvo ku kozubom - tr.07-08) 
23-03.04 elektrické pece, žiariče, teplomety, osušovače rúk 
23-03.05 elektrické podušky na osobné použitie  
23-03.06 kryty ústredného kúrenia 
23-03.07 zariadenia na spaľovanie odpadu 
23-03.08 ohrievače vody všetkých druhov 
23-03.09 rôzne (výmenníky tepla, ohrievače potravín, mazutové a iné horáky, sušiace telesá, 

vyvíjače pary, pece (pre priemysel) a pod.) 
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23-04 VENTILAČNÉ A KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIA 
 
23-04.01 čističe vzduchu 
23-04.02 ventilátory 
23-04.03 zvlhčovače vzduchu 
23-04.04 odparovače ústredného kúrenia 
23-04.05 strešné vetráky, ventilácia 
23-04.06 ventilačné a klimatizačné zariadenia všetkých druhov, odlučovače 
23-04.07 rôzne  
 
23-05 PEVNÉ PALIVÁ 
 
23-99 RÔZNE 
 
 
 

Trieda 24 
LEKÁRSKE A LABORATÓRNE ZARIADENIA 

 
Poznámka: termín „lekárske zariadenia“ zahŕňa aj chirurgické, zubárske a veterinárne 
 zariadenia 
 
24-01 PRÍSTROJE A ZARIADENIA PRE LEKÁRSTVO, NEMOCNICE A LABORATÓRIÁ 
 
24-01.01 vyšetrovacie a operačné stoly a iné 
24-01.02 zubárske zariadenia a prístroje 
24-01.03 lekárske prístroje 
24-01.04 narkotizačné a resuscitačné prístroje 
24-01.05 ožarovacie prístroje, biolampy 
24-01.06 rôzne 
 
24-02 LEKÁRSKE PRÍSTROJE, LABORATÓRNE PRÍSTROJE A ZARIADENIA 
 

Poznámka: zahŕňa len ručné nástroje 
 
24-02.01 lekárske nástroje 
24-02.02 zubárske nástroje 
24-02.03 laboratórne sklo 
24-02.04 röntgeny, kobaltové bomby, injekčné striekačky 
24-02.05 laboratórne prístroje a pomôcky (ručné) 
24-02.06 rôzne 
 
24-03 PROTÉZY 
 
24-03 OBVÄZY, BANDÁŽE A PROSTRIEDKY NA LIEČEBNÚ STAROSTLIVOSŤ 
 

Poznámka: zahŕňa absorpčné obväzy 
 
24-04.01 antikoncepčné telieska 
24-04.02 obväzy, bandáže, dlahy 
24-04.03 rehabilitačné náradie, vozíky 
24-04.04 dojčenské fľaše 
24-04.05 prostriedky a zariadenia na liečebnú starostlivosť 
24-04.06 inhalátory 
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24-04.07 rôzne (strojčeky na zuby a pod.) 
 
24-99 RÔZNE 
 
 
 

Trieda 25 
STAVEBNÉ JEDNOTKY A KONŠTRUKČNÉ PRVKY 

 
25-01 STAVEBNÝ MATERIÁL 
 

Poznámka: zahŕňa tehly, trámy, prefabrikáty, dlaždice, bridlice a panely 
 

25-01.01 tehly klasické i sklenené, tvárnice 
25-01.02 trámy 
25-01.03 škridly strešné a krytina všetkých druhov 
25-01.04 bridlice, obklady, mozaiky, dlažba, parkety 
25-01.05 panely 
25-01.06 železničné podvaly 
25-01.07 výrobky z betónu (tvárnice, žľaby a pod.) 
25-01.08 profily 
25-01.09 armovacie železo 
25-01.10 nosníky 
25-01.11 rôzne 
 
25-02 STAVEBNÉ ČASTI PREFABRIKOVANÉ ALEBO PREDBEŽNE MONTOVANÉ 
 

Poznámky: (a) zahŕňa okná, dvere, vnútorné okenice, priečky a mreže 
 (b) nezahŕňa schodištia (podtrieda 25-04) 
 

25-02.01 okná 
25-02.02 dvere, vráta 
25-02.03 rolety 
25-02.04 poklopy strešné a pod., kryty všetkých druhov 
25-02.05 zábradlie 
25-02.06 rúrkové a iné konštrukcie v interiéri 
25-02.07 bytové jadro 
25-02.08 podhľady, strechy 
25-02.09 rôzne (zatrávňovacie pláty a pod.) 
 
25-03 DOMY, GARÁŽE A OSTATNÉ STAVBY 
 
25-03.01 obytné domy 
25-03.02 chaty 
25-03.03 priemyselné haly  
25-03.04 garáže 
25-03.05 športové haly, tiež nafukovacie 
25-03.06 predajné stánky 
25-03.07 silá, halové senníky 
25-03.08 televízne veže 
25-03.09 čakárne, prístrešky 
25-03.10 telefónne búdky 
25-03.11 rôzne (domčeky pre deti, poštové schránky, záhradnícke zvony a pod.) 
 
25-04 SCHODIŠTIA, REBRÍKY, LEŠENIA 
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25-99 RÔZNE 
 
 
 

Trieda 26 
OSVETĽOVACIE ZARIADENIA A TELESÁ 

 
26-01 SVIETNIKY A KANDELÁBRE 
 
26-02 POCHODNE, LAMPY A PRENOSNÉ SVIETIDLÁ 
 
26-02.01 svietidlá (baterky) 
26-02.02 lampy ručné 
26-02.03 pochodne 
26-02.04 lucerny 
26-02.05 rôzne 
 
26-03 PRÍSTROJE VEREJNÉHO OSVETLENIA 
 

Poznámka: zahŕňa vonkajšie osvetlenie, vnútorné osvetlenie, hľadacie svetlomety 
 

26-03.01 pouličné lampy 
26-03.02 svetlomety 
26-03.03 osvetľovacie zariadenia do divadla, kina a iné verejné miestnosti, priemyselné 

svietidlá 
26-03.04 rôzne 
 
26-04 SVETELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ALEBO NEELEKTRICKÉ 
 

Poznámka: zahŕňa žiarovky elektrických lámp, svetelné dosky, trubice a sviečky 
 

26-04.01 žiarivky všetkých druhov 
26-04.02 sviečky na vianočný stromček 
26-04.03 žiarovky 
26-04.04 sviečky, petrolejové lampy 
26-04.05 rôzne 
 
26-05 LAMPY, LAMPIČKY, NÁSTENNÉ ALEBO STROPNÉ SVIETIDLÁ, TIENIDLÁ, 

REFLEKTORY, FOTOGRAFICKÉ ALEBO KINEMATOGRAFICKÉ PROJEKČNÉ 
LAMPY 

 
26-05.01 svietidlá stropné 
26-05.02 svietidlá nástenné 
26-05.03 svietidlá stolové 
26-05.04 svietidlá stojanové 
26-05.05 tienidlá 
26-05.06 reflektory lámp 
26-05.07 fotografické a kinematografické projekčné lampy 
26-05.08 svietidlá na lekárske účely 
26-05.09 rôzne 
 
26-06 SVETELNÉ VYBAVENIE VOZIDIEL 
 
26-99 RÔZNE 
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Trieda 27 
TABAKOVÉ VÝROBKY, FAJČIARSKE POTREBY 

 
27-01 TABAK, CIGARY A CIGARETY 
 
27-02 FAJKY, ŠPIČKY NA CIGARY A ŠPIČKY NA CIGARETY 
 
27-03 POPOLNÍKY 
 
27-04 ZÁPALKY 
 
27-05 ZAPAĽOVAČE 
 
27-06 PÚZDRA NA CIGARY A NA CIGARETY, TABATIERKY, DÓZY 
 

Poznámka: nezahŕňa obaly (trieda 09) 
 
27-99 RÔZNE 
 
 
 

Trieda 28 
FARMACEUTICKÉ A KOZMETICKÉ VÝROBKY, TOALETNÉ POTREBY A 

PRÍSTROJE 
 
28-01 FARMACEUTICKÉ VÝROBKY 
 

Poznámky: (a) zahŕňa aj výrobky pre zvieratá 
 (b) nezahŕňa obväzové materiály a pomôcky na ošetrovateľskú a lekársku 
 starostlivosť (podtrieda 24-04) 
 (c) vrátane chemikálií v kapsulách, tobolkách, pastilkách, pilulkách a tab- 
 letách, taktiež pre rastliny 

 
28-02 KOZMETICKÉ VÝROBKY 
 

Poznámka: zahŕňa výrobky pre zvieratá 
 
28-03 TOALETNÉ PREDMETY A PROSTRIEDKY NA PESTOVANIE KRÁSY 
 

Poznámky: (a) zahŕňa holiace strojčeky, prístroje a zariadenia na masáže, depiláciu a 
  česanie 
 (b) nezahŕňa toaletné kefky a štetce na líčenie (podtrieda 04-02) alebo 

výrobky a zariadenia pre zvieratá (podtrieda 30-99) 
 

28-03.01 masážne zariadenia a prístroje 
28-03.02 holiace strojčeky elektrické 
28-03.03 holiace strojčeky neelektrické 
28-03.04 natáčky na vlasy, ondulovacie zariadenia 
28-03.05 hrebene 
28-03.06 spony, sponky, pinetky 
28-03.07 manikúry 
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28-03.08 horské slnká  
28-03.09 sušiče vlasov 
28-03.10 rôzne (prístroje na ušný piercing, vymeniteľné držiaky na zubné kefky a pod.)  
 
28-04 VLASY, CHLPY A UMELÉ FÚZY 
 
28-04.01 riasy umelé, umelé nechty 
28-04.02 parochne, príčesky 
28-04.03 rôzne (falošné fúzy) 
 
28-99 RÔZNE ( škrabky na chrbát, osviežovače vzduchu(okrem prístrojov), deodoranty v tabletách 

a pod.) 
 
 
 

Trieda 29 
PROTIPOŽIARNE PRÍSTROJE A VYBAVENIE, PRÍSTROJE NA PREVENCIU 

HAVÁRIÍ, ZÁCHRANNÉ PRÍSTROJE 
 
29-01 PROTIPOŽIARNE ZARIADENIA A VÝSTROJ 
 

Poznámky: (a) zahŕňa hasiace prístroje 
 (b) nezahŕňa protipožiarne vozidlá (podtrieda 12-13), protipožiarne hadice  
 a hubice k protipožiarnym hadiciam (podtrieda 23-01) 
 

29-02 ZARIADENIA NA PREVENCIU NEHÔD A ZÁCHRANU ĽUDÍ NEOBSIAHNUTÉ V 
INÝCH PODTRIEDACH 

 
Poznámky: (a) zahŕňa prístroje a vybavenie pre zvieratá 
 (b) nezahŕňa helmy (podtrieda 02-03) a ochranné oblečenie proti haváriám 
  (podtrieda 02-02, 02-04 alebo 02-06) 
 

29-02.01 bezpečnostné pásy 
29-02.02 bezpečnostné prilby 
29-02.03 rôzne (ochranné štíty, plávajúce alebo prenosné bariéry a pod.) 
 
29-99 RÔZNE 
 
 
 

Trieda 30 
VÝROBKY NA CHOV A OŠETROVANIE ZVIERAT 

 
Poznámka: nezahŕňa potravu pre zvieratá (trieda 01) alebo farmaceutické a kozme- 

tické výrobky pre zvieratá (trieda 28) 
 
30-01 ODEVY PRE ZVIERATÁ 
 
30-02 OHRADY, KLIETKY, BÚDY, VÝKLENKY A OBDOBNÉ PRÍSTREŠKY (na prenos) 
 

Poznámka: nezahŕňa budovy (trieda 25) 
 
30-03 KŔMIDLÁ A NAPÁJADLÁ 
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30-04 SEDLÁRSKE VÝROBKY 
 

Poznámka: zahŕňa goliere pre zvieratá (obojky, chomúty) 
 
30-05 BIČE A BODÁKY 
 
30-06 STELIVO, HNIEZDA, KOŠE PRE DOMÁCE ZVIERATÁ 
 
30-07 HRADY A INÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE KLIETKY 
 
30-08 ZNAČKOVAČE, ZNAČKY A PUTÁ 
 
30-09 KOLY NA UVÄZOVANIE 
 
30-99 RÔZNE (hračky pre zvieratá) 
 
 
 

Trieda 31 
STROJE A ZARIADENIA NA PRÍPRAVU STRAVY A NÁPOJOV NEOBSIAHNUTÉ 

V INÝCH TRIEDACH 
 
31-01 STROJE A ZARIADENIA NA PRÍPRAVU STRAVY A NÁPOJOV 

NEŠPECIFIKOVANÉ V INÝCH TRIEDACH 
 

Poznámka: nezahŕňa ručné náradie, prístroje a zariadenia na podávanie alebo prípravu 
potravy alebo nápojov (trieda 07) 

 
 
 

Trieda 32 
GRAFICKÉ SYMBOLY A LOGÁ, KRESBY POVRCHU, ZDOBENIE 

(2D grafiky, logá, povrchové kresby, úprava, zdobenie, grafické symboly-komické postavičky a 
pod.) 
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