
 NICESKÉ TRIEDENIE - 11. vydanie, verzia 2017 

 
Medzinárodné triedenie tovarov a služieb na zápis ochranných známok 

 

Zoznam tried s vysvetlivkami 

 
 

Trieda 1 
 

Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; 

nespracované umelé živice, nespracované plasty; 

pôdne hnojivá; 

hasiace zmesi; 

prípravky na kalenie a zváranie kovov; 

chemikálie na konzervovanie potravín; 

triesloviny; 

lepidlá pre priemysel. 

 

Vysvetlivky 

 

Trieda 1 zahŕňa predovšetkým chemické výrobky používané v priemysle, vede a poľnohospodárstve, 

vrátane výrobkov, ktoré slúžia na výrobu tovarov patriacich do iných tried. 

 

Patrí sem najmä: 

- kompost; 

- soľ na konzervovanie okrem soli na konzervovanie potravín; 

- niektoré prísady pre potravinársky priemysel (pozri zoznam výrobkov). 

 

Nepatria sem najmä: 

- surové prírodné živice (tr. 2); 

- chemické výrobky určené pre lekársku vedu (tr. 5); 

- fungicídy, herbicídy a prípravky na hubenie škodcov (tr. 5); 

- lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť (tr. 16); 

- soľ na konzervovanie potravín (tr. 30); 

- slama na mulčovanie (tr. 31). 

 

 

 

Trieda 2 
 

Farby, fermeže, laky; 

prípravky proti hrdzi a poškodeniu dreva; 

farbivá; 

moridlá; 

surové prírodné živice; 

kovové fólie a práškové kovy na maľby, dekorácie, tlačoviny alebo výtvarné práce. 

 

Vysvetlivky 

 

Trieda 2 zahŕňa hlavne farby, farbivá a prípravky na ochranu proti korózii. 

 

Patria sem najmä: 



- farby, fermeže a laky pre priemysel, remeselnú a umeleckú výrobu; 

- farbivá na farbenie odevov; 

- potravinárske farbivá. 

Nepatria sem najmä: 

- nespracované umelé živice (tr. 1); 

- modridlá na bielizeň a šatstvo (tr. 3); 

- kozmetické farby (tr. 3); 

- školské farby (tr. 16); 

- izolačné farby a fermeže (tr. 17). 

 

 

 

Trieda 3 
 

Bieliace prípravky a pracie prostriedky; 

prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; 

mydlá (neliečivé); 

voňavkárske výrobky, esenciálne oleje, kozmetické prípravky (neliečivé), vlasové vody 

(neliečivé); 

prípravky na čistenie zubov (neliečivé). 

 

Vysvetlivky 

 

Trieda 3 zahŕňa hlavne prípravky na čistenie a neliečivé toaletné prípravky. 

 

Patria sem najmä: 

- dezodoranty (parfumérske výrobky); 

- osviežovače vzduchu; 

- hygienické výrobky, ak sú to toaletné potreby. 

 

Nepatria sem najmä: 

- chemické prípravky na čistenie komínov (tr. 1); 

- odmasťovacie prípravky používané vo výrobnom procese (tr. 1); 

- dezodoranty (tr. 5); 

- šampóny s liečivými účinkami, mydlá s liečivými účinkami, vlasové vody s liečivými účinkami, 

prípravky na čistenie zubov s liečivými účinkami (tr. 5);brúsne kamene alebo ručné brúsky (tr. 8). 

 

 

 

Trieda 4 
 

Priemyselné oleje a tuky; 

mazadlá; 

prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu; 

palivá (vrátane pohonných hmôt do motorových vozidiel) a materiály na svietenie; 

sviečky a knôty na svietenie. 
 

Vysvetlivky 

 

Trieda 4 zahŕňa hlavne priemyselné oleje a tuky, palivá a materiály na svietenie. 

 

Nepatria sem najmä: 

- niektoré špeciálne priemyselné oleje a tuky (pozri zoznam výrobkov). 

 



 

 

Trieda 5 
 

Farmaceutické, lekárske a zverolekárske prípravky; 

hygienické výrobky na lekárske použitie; 

diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá; 

výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; 

náplasti, obväzový materiál; 

materiály na plombovanie zubov a na zubné odtlačky; 

dezinfekčné prípravky; 

prípravky na ničenie škodcov; 

fungicídy, herbicídy. 

 

Vysvetlivky 

 

Trieda 5 zahŕňa hlavne farmaceutické výrobky a iné výrobky na lekárske a zverolekárske použitie. 

 

Patria sem najmä: 

- hygienické výrobky na osobnú hygienu okrem toaletných potrieb; 

- detské plienky a plienky pre osoby postihnuté inkontinenciou; 

- dezodoranty; 

- šampóny s liečivými účinkami, mydlá s liečivými účinkami, vlasové vody s liečivými účinkami 

a prípravky na čistenie zubov s liečivými účinkami; 

- výživové doplnky na doplnenie normálneho stravovaceho režimu alebo na podporu zdravia; 

- náhradky jedál, diétne potraviny a diétne nápoje na lekárske alebo zverolekárske použitie; 

- netabakové cigarety na lekárske použitie. 

 

Nepatria sem najmä: 

- hygienické prípravky, ak ide o toaletné prípravky bez liečivých účinkov (tr. 3); 

- dezodoranty (parfumérske výrobky) (tr. 3); 

- ortopedické obväzy a bandáže (tr. 10); 

- náhradky jedál, diétne potraviny a diétne nápoje, ktoré nie sú určené na lekárske a zverolekárske 

použitie (tr. 29, 30, 31, 32 alebo 33). 

 

 

 

Trieda 6 
 

Kovy a ich zliatiny, rudy; 

kovové stavebné materiály; 

prenosné kovové stavby; 

kovové káble a drôty okrem elektrických; 

drobný železiarsky tovar; 

kovové nádoby na skladovanie alebo prepravu tovarov; 

trezory. 

 

Vysvetlivky 

 

Trieda 6 zahŕňa hlavne nespracované a čiastočne spracované kovy vrátane rúd a niektoré kovové 

výrobky. 

 

Patria sem najmä: 

- kovové fólie a práškové kovy  určené na ďalšie použitie, napríklad v 3D tlačiarňach; 



- kovové stavebné materiály, napríklad kovové materiály na železničné trate, kovové potrubia 

a rúry; 

- drobný železiarsky tovar, napríklad skrutky, skrutky s maticou, klince, kolieska na nábytok, 

kovania na okná; 

- prenosné kovové stavby alebo konštrukcie, napríklad prefabrikované domy, bazény, klietky pre 

divú zver, kovové klziská; 

- určené kovové výrobky nezatriedené podľa svojho použitia alebo účelu do iných tried, napríklad 

rôzne kovové schránky, kovové sochy, busty a umelecké diela. 

 

Nepatrí sem najmä: 

- kovy a rudy používané ako chemikálie pre priemysel alebo na vedecký výskum ich chemických 

vlastností, napríklad bauxit, ortuť, antimón, alkalické kovy a kovy alkalických zemín (tr. 1); 

-  

- kovové fólie a práškové kovy na maľby, dekorácie, tlačoviny alebo výtvarné práce (tr. 2); 

- elektrické káble (tr. 9), nekovové káble a laná, nie elektrické (tr. 22); 

- rúrky ako časti sanitárnych zariadení (tr. 11), nekovové ohybné rúrky (tr. 17) a pevné kovové 

rúrky (tr. 19); 

- klietky pre zvieratá chované v domácnosti (tr. 21); 

- presne určené kovové výrobky zatriedené podľa svojho použitia alebo účelu, napríklad ručné 

nástroje a náradie na ručný pohon (tr. 8), kancelárske sponky, (tr. 16), nábytok (tr. 20), kuchynský 

riad (tr. 21), nádoby pre domácnosť (tr. 21). 

 

 

 

Trieda 7 
 

Stroje a obrábacie stroje; 

motory (okrem motorov do pozemných vozidiel); 

spojky a prevodovky (okrem spojok a prevodoviek do pozemných vozidiel); 

poľnohospodárske náradie (okrem náradia na ručný pohon); 

liahne; 

predajné automaty. 

 

Vysvetlivky 

 

Trieda 7 zahŕňa hlavne stroje, obrábacie stroje a motory. 

 

Patria sem najmä: 

- časti motorov všetkých druhov; 

- elektrické čistiace stroje a prístroje. 

 

Nepatria sem najmä: 

- niektoré špeciálne stroje a špeciálne obrábacie stroje (pozri zoznam výrobkov); 

- ručné nástroje a náradie (tr. 8); 

- motory do pozemných vozidiel (tr. 12). 

 

 

 

Trieda 8 
 

Ručné nástroje a ručné náradie (na ručný pohon); 

nožiarsky tovar a príbory; 

bodné a sečné zbrane; 

holiace nástroje. 



 

Vysvetlivky 

 

Trieda 8 zahŕňa hlavne ručné nástroje a náradie na ručný pohon používané v rôznych odboroch 

činnosti. 

 

Patrí sem najmä: 

- nožiarsky tovar a príbory z drahých kovov; 

- britvy, žiletky, holiace strojčeky, ručné strihacie strojčeky, elektrické kliešte na nechty. 

 

Nepatria sem najmä: 

- niektoré špeciálne nástroje (pozri zoznam výrobkov); 

- motorové náradie a nástroje (tr. 7); 

- chirurgické nožiarske výrobky (tr. 10); 

-  

- nože na papier (tr. 16); 

- šermiarske zbrane (tr. 28). 

 

 

 

Trieda 9 
 

Vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, 

záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; 

prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo 

ovládanie elektrického prúdu; 

prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; 

magnetické nosiče údajov, gramofónové platne; 

kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; 

mechanizmy mincových prístrojov; 

registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače; 

počítačové programy; 

hasiace prístroje. 

 

Vysvetlivky 

 

Patria sem najmä: 

- prístroje a nástroje na vedecké laboratórne výskumy; 

- prístroje a nástroje na riadenie lodí, ako sú meracie prístroje a prístroje na prenos riadiacich 

pokynov; 

- uhlomery; 

- kancelárske stroje na dierovanie štítkov; 

- počítačové programy a softvér všetkých druhov bez ohľadu na typ záznamového média a spôsob 

rozširovania, počítačový softvér zapísaný na magnetických nosičoch alebo stiahnutý z externej 

počítačovej siete. 

 

Nepatria sem najmä: 

- tieto elektrické prístroje a nástroje: 

a) elektromechanické kuchynské prístroje (mlynčeky a mixéry na potraviny, odšťavovače, 

elektrické mlynčeky na kávu a ďalšie elektrické prístroje a nástroje zaradené do tr. 7; 

b) zariadenia na čerpanie a distribúciu pohonných hmôt (tr. 7); 

c) elektrické holiace strojčeky, ručné strihacie strojčeky, elektrické kliešte na nechty, žehličky (tr. 

8); 

d) elektrické prístroje na vyhrievanie miestností, na ohrievanie tekutín, na varenie, na vetranie, 

atď. (tr. 11); 



e) elektrické zubné kefky a hrebene (tr. 21); 

- hodinárske výrobky a iné chronometrické prístroje (tr. 14); 

- regulačné hodiny (tr. 14); 

- zariadenia na zábavu a hry fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor (tr. 28). 

 

 

 

Trieda 10 
 

Chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske prístroje a nástroje; 

umelé končatiny, umelé oči a umelé zuby; 

ortopedické pomôcky; 

chirurgické šijacie potreby; 

zariadenia na liečbu a starostlivosť o zdravotne postihnuté osoby; 

masážne prístroje; 

prístroje, pomôcky a potreby používané pri starostlivosti o deti; 

erotické pomôcky, potreby a prístroje. 

 

Vysvetlivky 

 

Trieda 10 zahŕňa hlavne chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske prístroje, nástroje a pomôcky 

používané najmä na určenie diagnózy, liečenie a zlepšovanie zdravotného stavu a zdravotnej 

spôsobilosti osôb a zvierat. 

 

Patrí sem najmä: 

- ortopedické obväzy a bandáže, špeciálne odevy na lekárske použitie, napríklad sťahovacie 

oblečenie, pančuchy na kŕčové žily, zvieracie kazajky, ortopedické topánky; 

- pomôcky, nástroje a zariadenia na menštruáciu, antikoncepciu a pôrod, napríklad menštruačné 

poháriky, pesary, prezervatívy, pôrodnícke matrace, pôrodnícke kliešte; 

- liečebné a protetické pomôcky a zariadenia z nepravých a syntetických materiálov na implantáciu, 

napríklad chirurgické implantáty zo syntetických materiálov, umelé prsníky, mozgové stimulátory, 

biologicky rozložiteľné implantáty na fixáciu kostí; 

- nábytok špeciálne vyvinutý na lekárske použitie, napríklad lekárske alebo zubárske kreslá, 

nafukovacie matrace na lekárske použitie, operačné stoly. 

 

Nepatria sem najmä: 

- zdravotnícke obväzy a zdravotnícke nasiakavé pomôcky, napríklad náplasti, ovínadlá a obväzová 

gáza, tampóny na materské mlieko, detské plienky a plienky pre osoby postihnuté inkontinenciou, 

hygienické tampóny (tr. 5); 

- chirurgické implantáty zo živých tkanív (tr. 5);; 

- netabakové cigarety na lekárske použitie (tr. 5) a elektronické cigarety (tr. 34); 

- invalidné vozíky a skútre pre invalidov (tr. 12); 

- masážne stoly a nemocničné postele (tr. 20). 

 

 

 

Trieda 11 
 

Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, prípravu jedál, chladenie, sušenie, 

vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia. 

 

Vysvetlivky 

 

Patria sem najmä: 



- klimatizačné zariadenia; 

- elektrické a neelektrické zariadenia na vyhrievanie postelí, vyhrievacie fľaše a vyhrievacie 

nádoby; 

- elektrické ohrievacie vankúše a prikrývky okrem vankúšov a prikrývok na lekárske použitie; 

- elektricky vyhrievané odevy; 

- elektrické kanvice; 

- elektrický kuchynský riad. 

 

Nepatria sem najmä: 

- prístroje na výrobu pary (časti strojov) (tr. 7). 

 

 

Trieda 12 
 

Vozidlá; 

zariadenia na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode. 

 

Vysvetlivky 

 

Patria sem najmä: 

- motory do pozemných vozidiel; 

- spojky a prevodovky do pozemných vozidiel; 

- vznášadlá. 

 

Nepatria sem najmä: 

- niektoré špeciálne vozidlá iné ako dopravné (pozri zoznam výrobkov); 

- niektoré časti vozidiel (pozri zoznam výrobkov); 

- kovové materiály na železničné trate (tr. 6); 

- motory, spojky a prevodovky do iných ako pozemných vozidiel (tr. 7); 

- časti motorov (tr. 7). 

 

 

 

Trieda 13 
 

Strelné zbrane; 

strelivo a strely; 

výbušniny; 

ohňostroje (pyrotechnické výrobky). 
 

Vysvetlivky 

 

Trieda 13 zahŕňa hlavne strelné zbrane a pyrotechnické výrobky. 

 

Nepatria sem najmä: 

- zápalky (tr. 34). 

 

 

 

Trieda 14 
 

Drahé kovy a ich zliatiny; 

šperky, klenotnícke výrobky, drahokamy a polodrahokamy; 

hodinárske výrobky a chronometre. 



 

Vysvetlivky 

 

Trieda 14 zahŕňa najmä drahé kovy, niektoré výrobky z drahých kovov alebo nimi pokovované, ako aj 

šperky, bižutériu, hodinárske výrobky a ich hlavné súčiastky. 

 

Patria sem najmä: 

- klenotnícke výrobky vrátane bižutérie, napríklad štras; 

- manžetové gombíky, kravatové ihlice, spony na kravaty; 

- krúžky na kľúče a prívesky na krúžky na kľúče; 

- prívesky (klenotnícke výrobky); 

- šperkovnice; 

- hlavné súčiastky šperkov, bižutérie a hodinárskych výrobkov, napríklad šperkárske uzávery a 

korálky na výrobu šperkov, mechanizmy hodín a hodiniek, hodinové a hodinkové ručičky, 

hodinkové perá, hodinkové sklíčka. 

 

Nepatria sem najmä: 

- inteligentné hodinky (tr. 9); 

- prívesky okrem klenotníckych výrobkov a krúžkov na kľúče (tr. 26); 

- umelecké predmety z iných ako drahých kovov alebo nimi pokovované, ktoré sú zatriedené podľa 

materiálu, z ktorého sú vyrobené, napríklad kovové umelecké predmety (tr. 6), kamenné, betónové 

alebo mramorové umelecké predmety (tr. 19), drevené, voskové, sadrové alebo plastové umelecké 

predmety (tr. 20), porcelánové, keramické alebo sklenené umelecké predmety (tr. 21); 

- presne určené výrobky z drahých kovov alebo nimi pokovované zatriedené podľa svojho použitia 

alebo účelu, napríklad kovové fólie a práškové kovy na maľby, dekorácie, tlačoviny alebo 

výtvarné práce (tr. 2); zubné amalgámy zo zlata (tr. 5); nožiarsky tovar a príbory (tr. 8); elektrické 

kontakty (tr. 9); zlaté hroty pier (tr. 16); čajníky (tr. 21); zlaté a strieborné výšivky (tr. 26); skrinky 

na cigary (tr. 34). 

 

 

 

Trieda 15 
 

Hudobné nástroje. 

 

Vysvetlivky 

 

Patria sem najmä: 

- mechanické klavíry a ich príslušenstvo; 

- hracie skrinky; 

- elektrické a elektronické hudobné nástroje. 

 

Nepatria sem najmä: 

- zariadenia na záznam, prenos, zosilňovanie a reprodukciu zvuku (tr. 9). 

 

 

 

Trieda 16 
 

Papier a lepenka; 

tlačoviny; 

knihárske potreby; 

fotografie; 

papiernický tovar, písacie a kancelárske potreby (okrem nábytku); 



lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; 

potreby pre výtvarníkov a návrhárov; 

štetce; 

učebné a vyučovacie pomôcky; 

plastové fólie a vrecká na balenie; 

typy (tlačové písmo), štočky. 

 

Vysvetlivky 

 

Trieda 16 zahŕňa hlavne papier, lepenku presne určené výrobky z týchto materiálov a kancelárske 

potreby. 

 

Patria sem najmä: 

- nože na papier; 

- puzdrá, poťahy a výrobky na úschovu alebo ochranu papierových predmetov, napríklad spisové 

obaly, sponky na bankovky, puzdrá na šekové knižky, kancelárske sponky, puzdrá na pasy, 

albumy; 

- presne určené kancelárske stroje, napríklad písacie stroje, kopírovacie zariadenia, frankovacie 

stroje na kancelárske použitie, strojčeky na orezávanie ceruziek; 

- maliarske potreby pre umeleckých maliarov ako aj pre remeselných maliarov, napríklad misky na 

farby, maliarske stojany a palety, valčeky a vedrá na maľovanie; 

- presne určené jednorazové papierové výrobky, napríklad papierové podbradníky, vreckovky 

a stolová bielizeň; 

- papierové alebo kartónové výrobky nezatriedené podľa svojho použitia alebo účelu, napríklad 

papierové vrecká, obaly a nádoby na balenie, sochy, figuríny a papierové alebo kartónové 

umelecké predmety, ako sú figuríny z papierovej hmoty, litografie, zarámované alebo 

nezarámované obrazy a akvarely.  

 

Nepatria sem najmä: 

- farby (tr. 2); 

- ručné nástroje pre umelcov, napr. sochárske špachtle a dláta (tr. 8); 

- vyučovacie prístroje, napríklad audiovizuálne vyučovacie prístroje, figuríny na vyučovanie 

resuscitácie (tr. 9), hračkárske modely (tr. 28); 

- presne určené papierové alebo kartónové výrobky zatriedené podľa svojho použitia alebo účelu, 

napríklad fotografický papier (tr. 1), brúsny papier (tr. 3), papierové tienidlá (tr. 20), papierové 

poháre a taniere (tr. 21), papierová posteľná bielizeň (tr. 24), papierové oblečenie (tr. 25), 

cigaretový papier (tr. 34). 

 

 

 

Trieda 17 
 

Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda (suroviny alebo polotovary) a náhradky týchto 

materiálov; 

plasty a živice (polotovary); 

tesniace, výplňové a izolačné materiály; 

nekovové ohybné rúry a hadice. 

 

Vysvetlivky 

 

Trieda 17 zahŕňa hlavne elektrické, tepelné a akustické izolačné materiály a plastové polotovary vo 

forme fólií, tabúľ a tyčí ako aj presne určené výrobky z kaučuku, gutaperče, gumy, azbestu, sľudy 

alebo z ich náhradiek. 

 

Patria sem najmä: 



- gumené materiály na protektorovanie pneumatík; 

- plávajúce bariéry proti znečisteniu; 

- lepiace pásky (nie na lekárske a kancelárske použitie a pre domácnosť); 

- plastové fólie, nie na balenie výrobkov alebo ochranné obaly, napríklad antireflexné fólie na okná; 

- elastické vlákna a kaučukové alebo plastové vlákna nie na textilné použitie; 

- presne určené výrobky vyrobené z materiálov zaradených do tejto triedy nezatriedené podľa 

svojho použitia alebo účelu, napríklad penové hmoty na aranžovanie kvetov, gumené alebo 

plastové čalúnnické a výplňové materiály, gumové zátky, gumové tlmiče nárazov, gumové vrecká 

alebo obaly na balenie výrobkov. 

 

Nepatria sem najmä: 

- požiarnické hadice (tr. 9); 

- hadice, ktoré sú súčasťou sanitárnych zariadení (tr. 11), kovové rúrky (tr. 6) a nekovové rúrky (tr. 

19); 

- izolačné sklo pre stavebníctvo (tr. 19);  

- presne určené výrobky z materiálov patriacich do tejto triedy zatriedené podľa svojho použitia 

alebo účelu, napríklad glejové živice (tr. 2), kaučuk pre zubné lekárstvo (tr. 5), požiarnické 

azbestové ochranné zásteny (tr. 9), priľnavé gumené záplaty na opravu duší (tr. 12), gumy na 

gumovanie (tr. 16). 

 

 

 

 

Trieda 18 
 

Koža a koženka; 

kožušiny, surové kože; 

kufre a cestovné tašky; 

dáždniky a slnečníky; 

vychádzkové palice; 

biče, postroje a sedlárske výrobky; 

obojky, vôdzky a oblečenie pre zvieratá. 

 

Vysvetlivky 

 

Trieda 18 zahŕňa hlavne kožu, koženku a presne určené výrobky z týchto materiálov. 

 

Patria sem najmä: 

- batožina a prepravné vrecia, napríklad kufre, kufríky, cestovné tašky, vaky na nosenie dojčiat, 

puzdrá na výkresy; 

- menovky na batožinu; 

- puzdrá na vizitky, náprsné tašky; 

- kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá. 

 

Nepatria sem najmä: 

- oblečenie, obuv a prikrývky hlavy (pánske, dámske, detské) (tr. 25); 

- tašky a puzdrá prispôsobené tvaru výrobkov, na ktoré su určené, napríklad tašky na prenosné 

počítače (tr. 9), tašky a puzdrá na fotografické prístroje a fotografický výstroj (tr.9), puzdrá na 

hudobné nástroje (tr. 15), tašky na golfové palice (kolieskové alebo bez koliesok), obaly na lyže 

a surfovacie dosky (tr. 28); 

- presne určené výrobky z kože, koženky a kožušiny zatriedené podľa svojho použitia alebo účelu 

do iných tried, napríklad obťahovacie remene (tr. 8), usne na leštenie (tr. 21), jelenica na čistenie 

(tr. 21), kožené opasky (súčasť odevov) (tr. 25). 

 

 



 

Trieda 19 
 

Nekovové stavebné materiály; 

nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; 

asfalt, smola a bitúmeny; 

nekovové prenosné stavby; 

nekovové pomníky. 

 

Vysvetlivky 

 

Trieda 19 zahŕňa hlavne nekovové stavebné materiály. 

 

Patrí sem najmä: 

- drevo ako polotovar (napríklad trámy, fošne a dosky); 

- preglejkové drevo; 

- stavebné sklo (napríklad sklené dlaždice a obkladačky); 

- granulované sklo na dopravné značky; 

- murované poštové schránky. 

 

Nepatria sem najmä: 

- prostriedky na konzerváciu a vodotesnosť betónu (tr. 1); 

- ohňovzdorné prípravky (tr. 1); 

- obuvnícka smola (tr. 3). 

 

 

 

Trieda 20 
 

Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; 

nekovové nádoby na skladovanie alebo prepravu tovarov; 

kosť, rohovina, veľrybie kostice, perleť (suroviny alebo polotovary); 

mušle; 

sepiolit; 

jantár. 

 

Vysvetlivky 

 

Trieda 20 zahŕňa hlavne nábytok a jeho časti, ako aj presne určené výrobky z dreva, korku, trstiny, 

bambusu, prútia, rohoviny, kostí, slonoviny, veľrybích kostíc, korytnačiny, jantáru, perlete, sepiolitu, z 

náhradiek týchto materiálov alebo z plastov. 

 

Patrí sem najmä: 

- kovový, kempingový nábytok, stojany na pušky, novinové stojany; 

- okenné interiérové rolety; 

- lôžkoviny, napríklad matrace, pružinové matrace, vankúše); 

- zrkadlá, nábytkové a kúpeľňové zrkadlá; 

- nekovové tabuľky na registračné značky; 

- nekovový drobný železiarsky tovar, napríklad skrutky, skrutky s maticou, kolíky, kolieska na 

nábytok, spojovacie objímky na potrubia; 

- poštové schránky okrem murovaných a kovových. 

 

Nepatria sem najmä: 

- špeciálny laboratórny nábytok (tr. 9) alebo špeciálny lekársky nábytok (tr. 10); 



- vonkajšie kovové rolety (tr. 6), vonkajšie nekovové, netextilné rolety (tr. 19), vonkajšie textilné 

rolety (tr. 22); 

- posteľná bielizeň, páperové prikrývky a spacie vaky (tr. 24); 

- presne určené zrkadlá na špeciálne použitie, napríklad zrkadlá do optických prístrojov (tr. 9), 

chirurgické a zubárske zrkadlá (tr. 10),; spätné zrkadlá (tr. 12), zameriavacie zrkadlá na pušky (tr. 

13); 

- presne určené výrobky z dreva, korku, trstiny, bambusu, prútia, rohoviny, kostí, slonoviny, 

veľrybích kostíc, korytnačiny, jantáru, perlete, sepiolitu, z náhradiek týchto materiálov alebo 

z plastov zatriedené podľa svojho použitia alebo účelu, napríklad korálky na výrobu šperkov (tr. 

14), drevené podlahové dosky (tr. 19), koše pre domácnosť (tr. 21), plastové poháre (tr. 21), 

trstinové rohože (tr. 27) 

 

 

 

Trieda 21 
 

Domáce a kuchynské potreby a nádoby; 

hrebene a špongie; 

kefy, štetky a štetce okrem štetcov pre výtvarníkov; 

materiály na výrobu kief; 

čistiace potreby; 

sklo okrem stavebného (surovina alebo polotovar); 

výrobky zo skla, porcelánu a keramiky. 

 

Vysvetlivky 

 

Trieda 21 zahŕňa hlavne drobné ručné kuchynské a domáce nástroje a prístroje, toaletné potreby, 

sklené výrobky a presne určené porcelánové, keramické, fajansové a sklené výrobky. 

 

Patria sem najmä: 

- náradie a nádoby pre domácnosť a na kuchynské použitie, napríklad lapačky na muchy, dosky na 

krájanie chleba, vývrtky, šejkre, pokladničky, vedrá,  hrnce a misy; 

- malé kuchynské prístroje na ručný pohon  na sekanie, mletie, lisovanie alebo drvenie, napríklad 

lisy na cesnak, luskáče na orechy, tĺčiky a mažiare; 

- servírovacie náradie, napríklad klieštiky na cukor, klieštiky na ľad, lopatky na zákusky 

a servírovacie naberačky; 

- hrebene a elektrické hrebene; 

- zubné kefky a elektrické zubné kefky; 

- podnosy a podložky pod riad a nádoby. 

 

Nepatria sem najmä: 

- čistiace prostriedky (tr. 3); 

- malé elektrické prístroje na sekanie, mletie, lisovanie alebo drvenie (tr. 7); 

- britvy, žiletky, holiace strojčeky, ručné strihacie strojčeky a kliešte na nechty, elektrické aj 

neelektrické nástroje a náradie na manikúru a pedikúru, napríklad manikúrové súpravy, papierové 

pilníky na nechty, klieštiky (tr. 8); 

- jedálenské príbory (tr. 8); 

- hrebene na vyčesávanie vší, škrabky na čistenie jazyka (tr. 10); 

- elektrický kuchynský riad (tr. 11); 

- kúpeľňové zrkadlá (tr. 20); 

- presne určené výrobky zo skla, porcelánu a keramiky zatriedené podľa svojho použitia alebo 

účelu, napríklad porcelán na zubné protézy (tr. 5), okuliarové šošovky (tr. 9), sklená vlna na 

izoláciu (tr. 17), keramické obkladačky (tr. 19), stavebné sklo (tr. 19), sklené vlákna na textilné 

použitie (tr. 22). 

 



 

 

Trieda 22 
 

Laná a špagáty; 

siete; 

stany a zakrývacie plachty; 

textilné ochranné striešky, markízy; 

lodné plachty; 

vrecia na skladovanie alebo prepravu sypkých hmôt; 

materiál na čalúnenie a vypchávanie (okrem papiera, lepenky, gumy a plastov); 

vláknité textilné suroviny a ich náhradky. 

 

Vysvetlivky 

 

Trieda 22 zahŕňa hlavne plachtovinu a ostatné materiály pre jachtárstvo, laná, materiály na čalúnenie 

a vypchávanie a vláknité textilné suroviny. 

 

Patria sem najmä: 

- laná a špagáty z prírodných alebo umelých textilných vlákien, papiera alebo plastov; 

- rybárske siete, visuté lôžka, povrazové rebríky; 

- plachty na vozidlá; 

- presne určené vrecia a vaky nezatriedené podľa svojho použitia alebo účelu, napríklad vrecia na 

pranie pletenín, vaky na mŕtvoly, poštové vrecia; 

- textilné vrecia na balenie výrobkov; 

- vlákna živočíšneho pôvodu a surové textilné vlákna, napríklad rúno, zámotky priadky morušovej, 

jutové plátno, surová alebo spracovaná vlna, surový hodváb. 

 

Nepatria sem najmä: 

- kovové laná (tr. 6); 

- struny hudobných nástrojov (tr. 15) a rakiet (športové potreby) (tr. 28); 

- papierové alebo lepenkové (tr. 16), gumené alebo plastové (tr. 17) výplňové materiály; 

- presne určené siete, vaky a tašky zatriedené podľa svojho použitia alebo účelu, napríklad 

záchranné siete (tr. 9), odkladacie batožinové siete na dopravné prostriedky (tr. 12), cestovné 

obaly na odevy (tr. 18), sieťky na vlasy (tr. 26), golfové vaky (tr. 28), siete (športové potreby) (tr. 

28); 

- vrecia na balenie výrobkov, nie textilné, zatriedené podľa materiálu, z ktorého sú vyrobené, 

napríklad papierové alebo plastové (tr. 16), gumené (tr. 17), kožené (tr. 18) vrecia na balenie 

tovaru; 

- závoje. 

 

 

 

Trieda 23 
 

Nite a priadze na textílie. 

 

 

 

Trieda 24 
 

Textílie a ich náhradky; 

bytový textil; 

textilné alebo plastové záclony a závesy. 



 

Vysvetlivky 

 

Trieda 24 zahŕňa hlavne textílie a plátenné poťahy pre domácnosť. 

 

Patrí sem najmä: 

- bytový textil, napríklad prešívané posteľné prikrývky, ozdobné obliečky na vankúše, textilné 

uteráky; 

- papierová posteľná bielizeň; 

- spacie vaky, vložky do spacích vakov; 

- ochranné siete proti komárom. 

 

Nepatria sem najmä: 

- elektricky vyhrievané prikrývky na lekárske použitie (trieda 10) a nie na lekárske použitie (tr. 11); 

- papierové obrusy (tr. 16); 

- ochranné azbestové clony (tr. 17), dekoračné bambusové a korálkové závesy (tr. 20); 

- konské deky (tr. 18); 

- presne určené textílie a tkaniny na špeciálne použitie, napríklad knihárske textílie (tr. 16), izolačné 

tkaniny (tr. 17), geotextílie (tr. 19). 

 

 

 

Trieda 25 
 

Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 

 

Vysvetlivky 

 

Nepatria sem najmä: 

- špeciálne odevy a obuv (pozri zoznam výrobkov). 

 

 

 

Trieda 26 
 

Čipky a výšivky, stužky a šnúrky; 

gombíky, háčiky a očká, špendlíky a ihly; 

umelé kvety; 

ozdoby do vlasov; 

umelé vlasy. 

 

Vysvetlivky 

 

Trieda 26 zahŕňa hlavne krajčírske potreby a galantérny tovar, prírodné alebo umelé vlasy a ozdoby do 

vlasov ako aj výrobky na ozdobu rôznych predmetov nezatriedené do iných tried. 

 

Patria sem najmä: 

- parochne, príčesky a umelé brady; 

- štipce a stuhy do vlasov; 

- sieťky na vlasy; 

- pracky a zipsy; 

- prívesky okrem klenotníckych a príveskov na kľúče.  

 

Nepatria sem najmä: 



- špeciálne háčiky (pozri zoznam výrobkov); 

- špeciálne ihly (pozri zoznam výrobkov); 

- umelé mihalnice (tr. 3); 

- vlasové protézy (tr. 10); 

- prívesky na krúžky na kľúče (tr. 14); 

- prívesky na klenotnícke výrobky (tr. 14); 

- nite a priadze na textílie (tr. 23). 

 

 

 

Trieda 27 
 

Koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné podlahové krytiny; 

závesné nástenné dekorácie okrem textilných. 

 

Vysvetlivky 

 

Trieda 27 zahŕňa hlavne výrobky určené na zakrytie alebo obloženie dlážok a stien pri zariaďovaní. 

 

Nepatria sem najmä: 

- drevené podlahy (tr. 19). 

 

 

 

Trieda 28 
 

Hry, hračky; 

videohry; 

telocvičné a športové potreby; 

ozdoby na vianočné stromčeky. 
 

Vysvetlivky 

 

Trieda 28 zahŕňa hlavne hračky, prístroje na hranie, športový výstroj, potreby na rozptýlenie a zábavu, 

atrapy, napodobeniny tovarov ako aj presne určené výrobky na vianočné stromčeky. 

 

Patrí sem najmä: 

- zariadenia na zábavu a hry, vrátane ich ovládačov; 

- potreby na rozptýlenie a zábavu, atrapy, napodobeniny tovarov, napríklad karnevalové masky, 

papierové čiapky na spoločenské zábavy, konfety, žartovné predmety a drobné darčeky pre hostí 

na spoločenských zábavách a posedeniach;   

- poľovnícke a rybárske náradie, napríklad rybárske palice, podberáky, návnady a poľovnícke 

vábničky; 

- športové náradie a náradie na rôzne hry. 

 

Nepatria sem najmä: 

- sviečky na vianočné stromčeky (tr. 4), elektrické svetlá na vianočné stromčeky (tr. 11), cukrárske 

a čokoládové ozdoby na vianočné stromčeky (tr. 30); 

- potápačský výstroj (tr. 9); 

- erotické pomôcky a nafukovacie panny (tr. 10);; 

- gymnastické dresy a športové odevy (tr. 25); 

- presne určené gymnastické a športové potreby, napríklad ochranné prilby, okuliare a chrániče 

zubov na športovanie (tr. 9), športové zbrane (tr. 13), gymnastické žinenky (tr. 27) ako aj presne 



určený poľovnícky a rybársky výstroj, napríklad poľovnícke nože, harpúny (tr. 8), lovecké zbrane 

(tr. 13), rybárske siete (tr. 22), zatriedené podľa svojho použitia alebo účelu. 

 

 

 

Trieda 29 
 

Mäso, ryby, hydina a zverina; 

mäsové výťažky; 

konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; 

ovocné rôsoly, džemy, kompóty; 

vajcia; 

mlieko a mliečne výrobky; 

potravinárske oleje a tuky. 

 

Vysvetlivky 

 

Trieda 29 zahŕňa hlavne potraviny živočíšneho pôvodu, zeleninu a iné záhradnícke produkty upravené 

na priamu konzumáciu alebo konzervovanie. 

 

Patria sem najmä: 

- mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); 

- lúpané semená (potraviny) okrem korenín a príchutí. 

 

Nepatria sem najmä: 

- niektoré rastlinné potraviny (pozri zoznam výrobkov); 

- potraviny pre dojčatá (tr. 5); 

- diétne potraviny a diétne látky na lekárske použitie (tr. 5); 

- potravinové doplnky (tr. 5); 

- semená spracované na koreniny (tr. 30); 

- dresingy do šalátov (tr. 30); 

- násadové vajcia (na liahnutie) (tr. 31); 

- krmivo pre zvieratá (tr. 31); 

- živé zvieratá (tr. 31) 

- osivá (tr. 31). 

 

 

 

Trieda 30 
 

Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; 

ryža; 

tapioka a ságo; 

múka a obilninové výrobky; 

chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; 

zmrzliny; 

cukor, med, melasový sirup; 

droždie, prášky do pečiva; 

soľ; 

horčica; 

ocot, omáčky (chuťové prísady); 

koreniny; 

konzumný ľad. 

 



Vysvetlivky 

 

Trieda 30 zahŕňa hlavne potraviny rastlinného pôvodu upravené na priamu konzumáciu alebo 

konzervovanie a prídavné látky na zvýraznenie chuti potravín. 

 

Patria sem najmä: 

- kávové, kakaové, čokoládové alebo čajové nápoje; 

- obilniny upravené na konzumáciu (napríklad ovsené vločky alebo vločky z iných obilnín). 

 

Nepatria sem najmä: 

- niektoré potraviny rastlinného pôvodu (pozri zoznam výrobkov); 

- konzervačná soľ, nie na konzervovanie potravín (tr. 1); 

- liečivé čaje a diétne potraviny a diétne látky na lekárske použitie (tr. 5); 

- potraviny pre dojčatá (tr. 5); 

- potravinové doplnky (tr. 05); 

- droždie na farmaceutické použitie (tr. 5), droždie do krmív (tr. 31); 

- nespracované obilniny (tr. 31); 

- krmivo pre zvieratá (tr. 31). 

 

 

 

Trieda 31 
 

Poľnohospodárske a záhradnícke výrobky, výrobky lesného a rybného hospodárstva (surové, 

nespracované); 

zrná a semená (surové, nespracované); 

čerstvé ovocie a zelenina čerstvé bylinky; 

živé rastliny a kvety; 

osivá, sadenice a hľuzy plodín; 

živé zvieratá; 

krmivo a nápoje pre zvieratá; 

slad.  

 

Vysvetlivky 

 

Trieda 31 zahŕňa hlavne plodiny a plody mora, ktoré nie sú upravené na priamu konzumáciu, živé 

zvieratá, živé rastliny a krmivo pre zvieratá. 

 

Patrí sem najmä: 

- nespracované obilniny; 

- rastlinné zvyšky; 

- nespracované riasy; 

- drevo neočistené od kôry; násadové vajcia (na liahnutie); 

- hľuzovky a čerstvé huby; 

- podstielky pre zvieratá, napríklad aromatizovaný piesok, pieskovaný papier pre zvieratá chované 

v domácnosti. 

-  

 

Nepatria sem najmä: 

- kultúry mikroorganizmov a pijavice na lekárske použitie (tr. 5); 

- doplnky potravy pre zvieratá a krmivá s liečivými účinkami; 

- drevo ako polotovar (tr. 19); 

- umelé rybárske návnady (tr. 28); 

- ryža (tr. 30); 

- tabak (tr. 34). 



 

 

 

Trieda 32 
 

Pivo; 

minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; 

ovocné nápoje a ovocné džúsy; 

sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 

 

Vysvetlivky 

 

Trieda 32 zahŕňa hlavne nealkoholické nápoje a pivo. 

 

Patria sem najmä: 

- odalkoholizované nápoje. 

 

Nepatria sem najmä: 

- nápoje na lekárske použitie (tr. 5); 

- mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka) (tr. 29); 

- kávové, kakaové, čokoládové alebo čajové nápoje (tr. 30). 

 

 

 

Trieda 33 
 

Alkoholické nápoje (okrem piva). 

 

Vysvetlivky 

 

Nepatria sem najmä: 

- liečivé nápoje (tr. 5); 

- odalkoholizované nápoje (tr. 32). 

 

 

 

Trieda 34 
 

Tabak; 

fajčiarske potreby; 

zápalky. 

 

Vysvetlivky 

 

Patria sem najmä: 

- tabakové náhradky (nie na lekárske použitie). 

Nepatria sem najmä: 

- netabakové cigarety na lekárske použitie (tr. 5). 

 

 

 

 

S L U Ž B Y 
 



Trieda 35 
 

Reklama; 

obchodný manažment; 

obchodná administratíva; 

kancelárske práce. 

 

Vysvetlivky 

 

Trieda 35 zahŕňa hlavne služby poskytované jednotlivcami alebo organizáciami, ktorých cieľom je 

najmä: 

1. pomoc pri riadení alebo riadenie obchodných podnikov alebo 

2. pomoc pri riadení obchodovania alebo obchodných činností priemyselných alebo obchodných 

podnikov, 

ako aj služby reklamných kancelárií poskytované predovšetkým komunikáciou s verejnosťou  

a inzerciou prostredníctvom všetkých komunikačných prostriedkov a týkajúce sa všetkých druhov 

výrobkov alebo služieb. 

 

Patria sem najmä: 

- zhromažďovanie rozličných výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy) tak, aby si zákazníci 

mohli tieto výrobky pohodlne prezerať a nakupovať; tieto služby môžu byť poskytované 

maloobchodnými predajňami, veľkoobchodnými predajňami, prostredníctvom predajných 

automatov, katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, napr. prostredníctvom 

webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; 

- služby ako záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia (zhromažďovanie dokumentov) alebo 

systematizácia písomných oznamov a záznamov, ako aj kompilácia matematických alebo 

štatistických údajov; 

- služby reklamných agentúr a služby ako rozširovanie prospektov, priamo alebo poštou, alebo 

rozširovanie vzoriek. Táto trieda môže zahŕňať aj reklamu súvisiacu s inými službami, ako napr. 

reklama na bankové pôžičky alebo rozhlasová reklama. 

 

Nepatrí sem najmä: 

- služby ako oceňovanie a inžinierske posudky, ktoré priamo nesúvisia s prevádzkou alebo riadením 

obchodných činností priemyselných alebo obchodných podnikov (pozri zoznam služieb). 

 

 

 

Trieda 36 
 

Poisťovníctvo; 

finančníctvo; 

peňažníctvo; 

nehnuteľnosti (služby). 

 

Vysvetlivky 

 

Trieda 36 zahŕňa hlavne služby poskytované v oblasti finančníctva a peňažníctva a služby týkajúce sa 

všetkých druhov poistenia. 

 

Patria sem najmä: 

- služby v oblasti finančníctva a peňažníctva: 

a) služby bankových ústavov alebo im podobných inštitúcií, ako zmenárne alebo klíringové 

služby; 



b) služby úverových ústavov, ktoré nie sú bankami, ako svojpomocné úverové združenia, 

samostatné finančné spoločnosti, veritelia; 

c) služby investičných trustov a holdingových spoločností; 

d) služby burzových maklérov na trhu s nehnuteľnosťami a cennými papiermi; 

e) služby v oblasti peňažníctva spojené s poskytovaním záruk; 

f) služby poskytované v súvislosti s vydávaním cestovných šekov a akreditívov; 

- finančný lízing; 

- služby poskytované správcami nehnuteľností, ako prenájom nehnuteľností, odhad nehnuteľností 

alebo financovanie nehnuteľností; 

- služby týkajúce sa poistenia ako sú služby poisťovacích agentov, služby poskytované poistencom 

a predplácanie poistenia. 

 

 

 

Trieda 37 
 

Stavebníctvo; 

opravy; 

inštalačné služby. 

 

Vysvetlivky 

 

Trieda 37 zahŕňa hlavne služby poskytované dodávateľmi a subdodávateľmi v stavebníctve a služby 

poskytované jednotlivcami alebo organizáciami zaoberajúcimi sa reštaurovaním objektov a ich 

uvádzaním do pôvodného stavu alebo ich konzervovaním bez porušenia ich fyzikálnych alebo 

chemických vlastností. 

 

Patria sem najmä: 

- stavba budov, ciest, mostov, priehrad alebo diaľkových vedení a špeciálne služby v stavebníctve, 

ktorými sú maliarske, klampiarske, inštalatérske, kúrenárske a pokrývačské služby; 

- pomocné služby v stavebníctve, ako napr. kontrola stavebných projektov a stavebný dozor; 

- stavba lodí; 

- prenájom náradia a stavebných materiálov; 

- opravárske služby, t. j. opravy akýchkoľvek použitých, poškodených, čiastočne zničených alebo 

zničených predmetov alebo objektov (reštaurovanie predmetov alebo budov, ktoré majú byť 

uvedené do pôvodného stavu); 

- rozličné opravárske služby, ako opravy elektrických zariadení, nábytku, náradia, nástrojov, atď.; 

- údržbárske služby na zachovanie predmetov v pôvodnom stave bez zmeny ich vlastností (porovnaj 

s vysvetlivkami pri triede 40). 

 

Nepatria sem najmä: 

- skladovanie tovarov, napr. odevov alebo vozidiel (tr. 39); 

- farbenie textílií alebo odevov (tr. 40). 

 

 

 

Trieda 38 
 

Telekomunikačné služby. 

 

Vysvetlivky 

 

Trieda 38 zahŕňa hlavne služby umožňujúce vzájomnú komunikáciu aspoň dvoch osôb 

prostredníctvom ich zmyslov. Tieto služby umožňujú 



1) konverzácie osôb; 

2) prenos správ medzi osobami; 

3) zapojenie osôb do verbálnej alebo vizuálnej komunikácie iných osôb (rádio, televízia). 

 

Patria sem najmä: 

- šírenie televíznych a rozhlasových programov. 

 

Nepatria sem najmä: 

- reklamné služby prostredníctvom rádia (tr. 35); 

- marketingové telefonické služby (telemarketing) (tr. 35). 

 

 

 

Trieda 39 
 

Doprava; 

balenie a skladovanie tovaru; 

organizovanie ciest. 

 

Vysvetlivky 

 

Trieda 39 zahŕňa hlavne služby poskytované pri doprave osôb a tovarov z jedného miesta na druhé 

(železničná, cestná, vodná, letecká alebo potrubná doprava) a služby spojené s týmito druhmi dopravy 

ako aj služby súvisiace so skladovaním tovarov v skladiskách alebo iných budovách s cieľom ich 

ochrany a stráženia. 

 

Patria sem najmä: 

- služby spoločností prevádzkujúcich stanice, mosty, prekladacie stanice, atď. poskytované dopravcom; 

- služby spojené s prenájmom dopravných vozidiel; 

- služby spojené s vlečením po vode, vykladaním, prevádzkovaním prístavov a záchranou 

stroskotaných lodí a ich nákladu; 

- služby spojené s balením tovaru pred jeho expedovaním; 

- služby týkajúce sa poskytovania informácií o cestovaní alebo o doprave tovaru poskytovaných 

sprostredkovateľmi alebo turistickými kanceláriami a informácií o tarifách, cestovných 

poriadkoch a možnostiach dopravy; 

- služby týkajúce sa kontroly dopravných prostriedkov alebo tovaru pred začiatkom dopravy. 

 

Nepatria sem najmä: 

- služby týkajúce sa propagovania dopravných možností, ako napr. rozširovanie prospektov alebo 

reklama v rádiu (tr. 35); 

- služby týkajúce sa vydávania cestovných šekov a akreditívov sprostredkovateľmi alebo 

cestovnými kanceláriami (tr. 36); 

- služby týkajúce sa poistenia počas dopravy osôb alebo tovaru (tr. 36); 

- služby spojené s údržbou alebo opravou dopravných prostriedkov, prípadne údržbou alebo 

opravou predmetov spojených s prepravou osôb alebo tovaru (tr. 37); 

- služby týkajúce sa rezervácie hotelových izieb prostredníctvom cestovných kancelárií alebo 

sprostredkovateľov (tr. 43). 

 

 

 

Trieda 40 
 

Spracovanie a úprava materiálov. 

 



Vysvetlivky 

 

Trieda 40 zahŕňa hlavne služby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, poskytované pri mechanickom 

alebo chemickom spracovaní, pretváraní alebo výrobe predmetov alebo organických alebo 

anorganických materiálov vrátane zákazkovej výroby. 

 

Na účely triedenia sa za spracovanie alebo výrobu tovarov považujú iba služby poskytované tretím 

osobám podľa ich objednávok a požiadaviek. 

 

V prípade, že spracovanie alebo výroba nie sú vykonávané v rámci objednávky výrobkov podľa 

potrieb, požiadaviek a špecifikácie zákazníka, ide o bežnú doplnkovú službu výrobcu k hlavnej 

obchodnej činnosti alebo k výrobkom uvedeným na trh. 

 

Ak budú materiály alebo predmety uvedené na trh (pre tretie osoby) subjektom, ktorý ich spracoval, 

upravil alebo vyrobil, potom činnosť tohto subjektu nebude možné považovať za služby (v zmysle 

triedenia). 

 

Patria sem najmä: 

 

- služby týkajúce sa premeny predmetov alebo látok a akékoľvek procesy, ktorých výsledkom je 

zmena ich základných vlastností (napríklad farbenie odevov); 

- údržbárske služby, ktorých výsledkom bude zmena základných vlastností udržiavaných predmetov 

(napr. pochrómovanie nárazníkov) a inak by mali byť zaradené do triedy 37; 

- služby spojené so zaobchádzaním s materiálmi počas výroby materiálov alebo predmetov (okrem 

budov), ako napríklad rezanie, tvarovanie, leštenie obrusovaním alebo pokovovanie; 

- zákazková výroba výrobkov podľa objednávky a podľa požiadaviek tretích osôb (niektoré úrady 

vyžadujú uvedenie konkrétneho výrobku), napríklad výroba automobilov na zákazku. 

 

Nepatria sem najmä: 

 

- opravárske služby (tr. 37); 

- presne určené služby robené na zákazku, napríklad lakovanie automobilov na zákazku (podľa 

požiadaviek zákazníka) (tr. 37). 

 

 

 

Trieda 41 
 

Výchova; 

vzdelávanie; 

zábava; 

športová a kultúrna činnosť. 

 

Vysvetlivky 

 

Trieda 41 zahŕňa hlavne služby poskytované jednotlivcami alebo inštitúciami, ktoré rozvíjajú duševné 

schopnosti ľudí alebo zvierat, a služby poskytované s cieľom poskytnúť zábavu alebo upútať 

pozornosť. 

 

Patria sem najmä: 

- všetky formy vzdelávania osôb alebo cvičenia zvierat; 

- služby, ktorých zámerom je pobavenie, rozptýlenie alebo rekreácia osôb; 

- verejná prezentácia umeleckých a literárnych diel na kultúrne alebo vzdelávacie účely. 

 

 



 

Trieda 42 
 

Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; 

priemyselné analýzy a priemyselný výskum; 

navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru. 

 

Vysvetlivky 

 

Trieda 42 zahŕňa hlavne služby poskytované osobami, individuálne alebo kolektívne, vo vzťahu  

k teoretickým alebo praktickým aspektom komplexu odborov činností; tieto služby sú poskytované 

odborníkmi ako sú fyzici, chemici, inžinieri, informatici, atď. 

 

Patria sem najmä: 

- služby inžinierov a vedcov, ktorí sa zaoberajú výskumom, vyhodnocovaním a vypracovávajú 

odborné posudky a správy v oblasti vied a technológií (vrátane technologického poradenstva); 

- technologické služby a služby z oblasti informatiky, ktoré sa vzťahujú na bezpečnosť 

počítačových údajov, osobných a finančných informácií a zisťovania neoprávneného prístupu 

k údajom a informáciám; 

- lekársky vedecký výskum. 

 

Nepatria sem najmä: 

- prieskum a ohodnocovanie obchodnej činnosti (tr. 35); 

- spracovanie textov a správa počítačov súborov (tr. 35); 

- finančné a daňové ohodnocovanie (tr. 36); 

- ťažba v baniach a na vrtných poliach (tr. 37); 

- inštalácia a opravy počítačového hardvéru (tr. 37); 

- služby poskytované reprezentantmi profesií ako sú lekári, zverolekári, psychológovia (tr. 44); 

- lekárske služby (tr. 44); 

- služby záhradných architektov (tr. 44); 

- právne služby (tr. 45). 

 

 

 

Trieda 43 
 

Stravovacie služby; 

prechodné ubytovanie. 

 

Vysvetlivky 

 

Trieda 43 zahŕňa hlavne služby ponúkané osobami alebo podnikmi, ktorých cieľom je príprava 

potravín alebo nápojov na konzumáciu a služby ponúkajúce ubytovanie a stravovanie v hoteloch, 

penziónoch alebo iných zariadeniach poskytujúcich dočasné ubytovanie. 

 

Patria sem najmä: 

- rezervácia ubytovania pre cestujúcich najmä prostredníctvom cestovných kancelárií alebo 

sprostredkovateľov; 

- ubytovanie pre zvieratá. 

 

Nepatria sem najmä: 

- dlhodobý prenájom nehnuteľností, ako sú domy, byty atď., ktorý je určený na trvalé bývanie  

(tr. 36);   

- organizovanie ciest turistickými kanceláriami (tr. 39); 



- konzervovanie potravín a nápojov (tr. 40); 

- diskotéky (tr. 41); 

- internátne školy (tr. 41); 

- zotavovne a sanatóriá (tr. 44).  

 

 

 

Trieda 44 
 

Lekárske služby; 

zverolekárske služby; 

starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; 

poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby. 

  

Vysvetlivky 

 

Trieda 44 zahŕňa hlavne lekársku starostlivosť, starostlivosť o hygienu a krásu poskytovanú 

jednotlivcami alebo organizáciami ľuďom alebo zvieratám. Táto trieda zahŕňa aj služby v oblasti 

poľnohospodárstva, záhradníctva a lesníctva. 

Patria sem najmä: 

- lekárske analýzy počas ošetrovania a liečenia osôb (ako sú röntgenové snímkovanie a odber krvi); 

- služby týkajúce sa umelého oplodňovania; 

- farmaceutické poradenstvo; 

- chov zvierat; 

- služby týkajúce sa pestovania rastlín, napr. záhradkárstvo; 

- služby týkajúce sa kvetinárskeho umenia, ako sú kompozície kvetov a záhradná architektúra. 

 

Nepatria sem najmä: 

- ničenie živočíšnych škodcov, nie v poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, záhradníctve a 

lesníctve) (tr. 37); 

- inštalácia a opravy zavlažovacích systémov (tr. 37); 

- doprava chorých (tr. 39); 

- porážka zvierat a preparovanie živočíchov (tr. 40); 

- stínanie a pílenie dreva (tr. 40); 

- drezúra zvierat (tr. 41); 

- služby poskytované fitnescentrami (tr. 41); 

- lekársky vedecký výskum (tr. 42); 

- ubytovanie pre zvieratá (tr. 43); 

- domovy dôchodcov (tr. 43).  

 

 

 

Trieda 45 
 

Právne služby; 

fyzická ochrana osôb a hmotného majetku (bezpečnostné služby); 

osobné a sociálne služby poskytované tretími osobami na uspokojovanie potrieb jednotlivcov.  

 

Vysvetlivky 

 

Patria sem najmä: 

- služby právnikov, právnych asistentov a advokátov poskytované jednotlivcom, skupinám osôb, 

organizáciám alebo podnikom; 

- pátranie a sledovanie súvisiace s fyzickou bezpečnosťou osôb a bezpečnosťou hmotného majetku; 



- služby poskytované osobám pri spoločenských udalostiach ako sprevádzanie do spoločnosti, 

svadobné agentúry, pohrebné služby. 

 

Nepatria sem najmä: 

- odborná pomoc pri riadení obchodných podnikov pri ich činnosti a prevádzke (tr. 35); 

- služby týkajúce sa finančných a peňažných operácií a poistné služby (tr. 36); 

- sprievodcovské služby pre turistov (tr. 39); 

- doprava s bezpečnostnou ochranou (tr. 39); 

- všetky druhy výchovných a vzdelávacích služieb (tr. 41); 

- predstavenia spevákov a tanečníkov (tr. 41); 

- služby počítačového programovania na ochranu počítačových programov (tr. 42); 

- kódovanie údajov a poradenstvo v oblasti počítačovej a internetovej bezpečnosti (tr. 42); 

- lekárska starostlivosť, starostlivosť o hygienu a krásu ľudí a zvierat (služby poskytované tretími 

osobami) (tr. 44); 

- niektoré nájomné služby (pozri zoznam služieb a všeobecnú poznámku b) k zatrieďovaniu 

služieb). 


