NICESKÉ TRIEDENIE - 11. vydanie, verzia 2022
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;
zmesi na hasenie požiarov a prevenciu proti požiarom;
prípravky na kalenie a zváranie kovov;
materiály na činenie zvieracích koží a srsti kožiek;
lepidlá pre priemysel;
tmely a ostatné pastové výplňové materiály;
kompost, hnoj, umelé hnojivá;
biologické prípravky pre priemysel a vedu.

Vysvetlivky
Trieda 1 zahŕňa predovšetkým chemické výrobky určené na použitie v priemysle, vede a
poľnohospodárstve, vrátane tých, ktoré sú zložkou tovarov patriacich do iných tried.
Patrí sem najmä:
-

citlivý papier;
zmesi na opravu pneumatík;
konzervačné soli, okrem solí na konzervovanie potravín;
niektoré prísady na použitie v potravinárskom priemysle, napríklad pektín, lecitín, enzýmy
a chemické konzervačné prípravky;
niektoré prísady používané pri výrobe kozmetických a farmaceutických výrobkov, napríklad
vitamíny, konzervačné prípravky a antioxidanty;
niektoré filtračné materiály, napríklad minerálne látky, rastlinné látky a keramické časticové
materiály.

Nepatria sem najmä:
-

surové prírodné živice (tr. 2), čiastočne spracované živice (tr. 17);
chemické prípravky na lekárske alebo zverolekárske použitie (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;
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farbivá, farby;
tlačiarenské, značkovacie a rytecké atramenty;
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;
riedidlá, zahusťovače, maliarske fixatívy a sikatívy, fermeže a laky;
moridlá na drevo, moridlá na kožu;
antikorózne oleje a oleje na konzervovanie dreva;
farbiace materiály na farbenie odevov;
potravinárske farbivá.

Nepatria sem najmä:
-

nespracované umelé živice (tr. 1), čiastočne spracované živice (tr. 17);
moridlá na kovy (tr. 1);
modridlá na bielizeň a šatstvo (tr. 3);
kozmetické farby (tr. 3);
školské farby (tr. 16);
atramenty (papiernický tovar) (tr. 16);
izolačné farby a fermeže (tr. 17).

Trieda 3
Neliečivé kozmetické a toaletné prípravky;
neliečivé prípravky na čistenie zubov;
voňavkárske výrobky, esenciálne oleje;
bieliace prípravky a pracie prostriedky;
prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie.

Vysvetlivky
Trieda 3 zahŕňa hlavne neliečivé toaletné prípravky ako aj čistiace prípravky na použitie v domácnosti
alebo v inde.
Patria sem najmä:
-

prípravky na hygienu ak ide o toaletné potreby;
obrúsky napustené kozmetickými vodami;
telové dezodoranty a dezodoranty na zvieratá;
osviežovače vzduchu;
samolepky pre nechtové dizajnérstvo;
leštiace vosky;
sklený (brúsny) papier.
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Nepatria sem najmä:
-

prísady určené na výrobu kozmetických výrobkov, napríklad vitamíny, konzervačné prípravky
a antioxidanty (tr. 1);
odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese (tr. 1);
chemické prípravky na čistenie komínov (tr. 1);
dezodoranty iné ako telové a dezodoranty na zvieratá; (tr. 5);
šampóny, mydlá, vlasové vody, prípravky na čistenie zubov (tr. 5);
papierové pilníky na nechty, šmirgľové pilníky, brúsne kamene alebo ručné brúsky (tr. 8);
kozmetické a čistiace nástroje, napríklad kozmetické štetce (tr. 21), handry a drôtenky na čistenie
(tr. 21).

Trieda 4
Priemyselné oleje a tuky, vosky;
mazadlá;
prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu;
palivá a materiály na svietenie;
sviečky a knôty na svietenie.

Vysvetlivky
Trieda 4 zahŕňa hlavne priemyselné oleje a tuky, palivá a materiály na svietenie.
Patria sem najmä:
-

oleje na konzerváciu muriva alebo kože;
surové vosky, vosky na priemyselné použitie;
elektrická energia;
motorové palivá, biopalivá;
nechemické prísady do motorových palív;
palivové drevo.

Nepatria sem najmä:
-

niektoré špeciálne priemyselné oleje a tuky, napríklad garbiarske oleje (tr. 1), oleje na
konzervovanie dreva, antikorózne oleje a tuky (tr. 2), esenciálne oleje (tr. 3);
masážne sviečky na kozmetické použitie (tr. 3) alebo na lekárske použitie (tr. 5);
niektoré špeciálne vosky, napríklad vosky na vrúbľovanie (tr. 1), krajčírske vosky, leštiace vosky,
depilačné vosky (tr. 3), zubárske vosky (tr. 5), pečatné vosky (tr. 16);
knôty do naftových kachlí (tr. 11) a do cigaretových zapaľovačov (tr. 34).

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;
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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 iné ako telové a dezodoranty na zvieratá;
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 stravovacieho režimu alebo na podporu zdravia;
náhradky jedál a diétne potraviny a diétne nápoje na lekárske alebo zverolekárske použitie.

Nepatria sem najmä:
-

prísady na použitie pri výrobe farmaceutických výrobkov, napríklad vitamíny, konzervačné
prípravky a antioxidanty (tr. 1);
hygienické prípravky, ak ide o toaletné prípravky bez liečivých účinkov (tr. 3);
telové dezodoranty a dezodoranty na zvieratá; (tr. 3);
podporné bandáže, ortopedické bandáže (tr. 10);
náhradky jedál a diétne potraviny a diétne nápoje, ktoré nie sú označené ako výrobky na lekárske a
zverolekárske použitie a musia byť zaradené do príslušnej potravinovej alebo nápojovej triedy,
napríklad nízkotučné zemiakové hranolčeky (tr. 29), proteínové cereálne tyčinky (tr. 10), izotonické
nápoje (tr. 32).

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;
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-

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, obrábacie stroje a náradie na elektrický pohon;
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 a obrábacie stroje ako aj motory.
Patria sem najmä:
-

akékoľvek časti motorov, napríklad štartéry, tlmiče, valce na rôzne typy motorov;
elektrické čistiace a leštiace prístroje, napríklad elektrické leštičky na obuv, elektrické prístroje na
tepovanie kobercov a vysávače;
3D tlačiarne;
priemyselné roboty;
niektoré špeciálne vozidlá určené nie na dopravu, napríklad zametacie stroje, cestné stavebné stroje,
buldozéry, snežné pluhy ako aj gumové pásy, ktoré sú súčasťou uvedených pásových vozidiel.

Nepatria sem najmä:
-

-

ručné nástroje a náradie (tr. 8);
humanoidy s umelou inteligenciou, laboratórne roboty, roboty na vyučovanie, monitorovacie roboty
(tr. 9), chirurgické roboty (tr. 10), robotické vozidlá (tr. 12), bicie (sústavy bicích nástrojov
(hudobné nástroje) (tr. 15), roboti ako hračky (tr. 28);
motory do pozemných vozidiel (tr. 12);
pásy na pásové vozidlá ako aj pneumatiky na všetky typy kolies kolesových vozidiel (tr. 12);
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-

niektoré špeciálne stroje, napríklad bankomaty (tr. 9), dýchacie prístroje na umelé dýchanie (tr. 10),
chladiarenské stroje a prístroje (tr. 11).

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 určené na také činnosti ako je vŕtanie,
tvarovanie, rezanie a dierovanie.
Patrí sem najmä:
-

-

poľnohospodárske, záhradkárske a krajinárske náradie na ručný pohon,
stolárske ručné náradie, ručné náradie pre umelcov a ostatných remeselníkov, napríklad kladivá,
dláta, rydlá;
rukoväti na ručné náradie, napríklad na nože a kosy;
elektrické a neelektrické nástroje na osobnú hygienu a na umelecké zdobenie tela, napríklad holiace
nástroje a prístroje, nástroje a prístroje na onduláciu vlasov, tetovacie prístroje ako aj nástroje a
prístroje na manikúru a pedikúru;
ručné pumpy;
príbory (lyžice, vidličky a nože) vrátane príborov z drahých kovov.

Nepatria sem najmä:
-

-

motorové náradie a nástroje (tr. 7);
chirurgické nožiarske výrobky (tr. 10);
pumpy na bicyklové pneumatiky (tr. 12), špeciálne upravené pumpy na hracie lopty (tr. 28);
krátke zbrane ako strelné zbrane (tr. 13);
nože na papier a šrotovacie prístroje na papier (kancelárske potreby (tr. 16);
rukoväti na výrobky zaradené do rôznych tried podľa ich funkcie alebo určenia, napríklad rukoväti
palíc, rukoväti dáždnikov (tr. 18), rúčky na metly (tr. 21);
servírovacie náradie, napríklad klieštiky na cukor, kliešte na ľad, lopatky na zákusky a servírovacie
naberačky ako aj kuchynský riad, napríklad varechy, tĺčiky, mažiare, luskáče na orechy a stieračky
(tr. 21);
šermiarske zbrane (tr. 28).

Trieda 9
Vedecké, výskumné, navigačné, geodetické, fotografické, kinematografické, audiovizuálne,
optické, signalizačné, detekčné, skúšobné, 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;
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prístroje a zariadenia na nahrávanie, prenos, reprodukciu alebo spracovanie zvuku, obrazu alebo
údajov;
nahraté nosiče záznamov, počítačový softvér, nenahraté nosiče digitálnych alebo analógových
záznamov a pamäťové médiá;
mechanizmy mincových prístrojov;
registračné pokladnice, počítacie zariadenia;
počítače a periférne zariadenia počítačov;
potápačské kombinézy, potápačské masky, tampóny do uší pre potápačov, nosové štipce pre
plavcov a potápačov, potápačské rukavice, dýchacie prístroje na plávanie pod vodou;
hasiace prístroje.

Vysvetlivky
Trieda 9 zahŕňa hlavne vedecké a výskumné prístroje a nástroje, audiovizuálne zariadenia a zariadenia
informačnej technológie ako aj bezpečnostné a záchranné zariadenia.
Patria sem najmä:
- prístroje a nástroje na vedecké laboratórne výskumy;
- prístroje a simulátory na praktické cvičenia, napríklad figuríny na resuscitáciu, simulátory vedenia a
riadenia dopravných prostriedkov;
- prístroje a nástroje na riadenie a monitorovanie vzdušných, vodných a bezpilotových dopravných
prostriedkov, napríklad navigačné nástroje, vysielače, hmatadlá so stupnicou, zariadenia globálneho
polohového systému (GPS), automatické ovládacie zariadenia vozidiel;
- záchranné a bezpečnostné prístroje a nástroje, napríklad záchranné siete, svetelné signály, dopravné
signalizačné zariadenia (semafory), požiarnické autá, zvukové signálne zariadenia, bezpečnostné
tokeny (šifrovacie zariadenia);
- odevy chrániace pred vážnymi až smrteľnými úrazmi, napríklad ochranné odevy proti úrazom, proti
rádioaktívnej kontaminácii a protipožiarne ochranné odevy, nepriestrelné odevy, ochranné prilby,
chrániče hlavy na športovanie, chrániče zubov na športovanie, špeciálne ochranné letecké
kombinézy, nákolenníky pre robotníkov;
- optické prístroje a nástroje, napríklad okuliare, kontaktné šošovky, zväčšovacie sklá, zrkadlá na
kontrolovanie práce, priezory;
- magnety;
- inteligentné hodinky, zariadenia na sledovanie fyzickej aktivity nosené na tele;
- ovládače k počítačom (džojstiky), nie na počítačové hry, súpravy okuliarov a slúchadiel na virtuálnu
realitu, inteligentné okuliare;
- puzdrá na okuliare, puzdrá na smartfóny, špeciálne puzdrá na fotografické prístroje a nástroje;
- bankomaty, fakturovacie stroje, nástroje a stroje na skúšanie materiálov;
- batérie do elektronických cigariet a nabíjačky na elektronické cigarety;
- elektrické a elektronické prístroje dodávajúce efekty hudobným nástrojom;
laboratórne roboty, vzdelávacie roboty, bezpečnostné monitorovacie roboty, humanoidné roboty s
umelou inteligenciou na vedeckovýskumné použitie.
Nepatria sem najmä:
- pákové ovládače (súčasti strojov) okrem ovládačov na hranie hier (tr. 7), radiace páky vozidiel (tr.
12), ovládače na počítačové hry (džojstiky), ovládače hračiek a ovládače hracích konzol (tr. 28);
- mincové prístroje zaradené do rôznych tried podľa ich funkcie alebo účelu, napríklad práčky
uvádzané do chodu vhodením mince (tr. 7), biliardové stoly na použitie po vhodení mince (tr. 28);
- priemyselné roboty (tr. 7), robotické chirurgické prístroje (tr. 10), roboti (hračky) (tr. 28);
- prístroje na meranie pulzu, prístroje na sledovanie tepovej frekvencie, prístroje na meranie zložiek
ľudského tela (tr. 10);
- laboratórne lampy, laboratórne horáky (tr. 11);
7

NCL(11-2022)
- potápačské svetlomety (tr. 11);
- strelné hmlové signály, signálne rakety (tr. 13);
- histologické rezy (učebné pomôcky), biologické vzorky na mikroskopické pozorovanie (učebné
pomôcky) (tr. 16);
- odevy a športový výstroj na odievanie, napríklad ochranné vypchávky (časti športových úborov),
šermiarske masky, boxerské rukavice (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:
-

-

podporné bandáže, ortopedické 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

8

NCL(11-2022)
Prístroje a zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, chladenie, výrobu pary, prípravu jedál,
sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia.

Vysvetlivky
Trieda 11 zahŕňa hlavne prístroje a zariadenia na úpravu vlastností ovzdušia v prostredí, najmä na
osvetlenie, na prípravu jedál, na chladenie a na dezinfekciu.
Patria sem najmä:
-

klimatizačné prístroje a zariadenia;
pece a piecky okrem laboratórnych, napríklad zubárske vypaľovacie pece, mikrovlnné rúry, rúry na
pečenie pokrmov;
kachle;
solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie;
komínové rúry, dymovody, komínové dúchadlá, kozubové vložky, kozuby;
sterilizátory, spaľovacie pece;
osvetľovacie prístroje a zariadenia, napríklad žiarivky, svetlomety, svietiace domové čísla,
reflektory vozidiel, svetlá na dopravné prostriedky;
svietidlá, napríklad elektrické lampy, plynové lampy, laboratórne lampy, olejové lampy, pouličné
lampy, bezpečnostné lampy;
horizontálne soláriá;
kúpeľňové armatúry, inštalačný materiál na vane;
toalety (WC), pisoáre;
fontány, čokoládové fontány;
elektricky vyhrievané podložky, vankúše a prikrývky nie na lekárske použitie;
termofory;
elektricky vyhrievané odevy;
elektrické prístroje na výrobu jogurtov, stroje na pečenie chleba, elektrické kávovary, stroje na
prípravu zmrzliny;
stroje a zariadenia na výrobu ľadu.

Nepatria sem najmä:
-

prístroje na výrobu pary, ktoré sú časťami strojov (tr. 7);
vzduchové chladiče (tr. 7);
generátory prúdu (zdroje prúdu), generátory elektriny (tr. 7);
spájkovacie lampy (tr. 7), optické lampy, lampy do tmavých komôr, (tr. 9), lampy na lekárske
použitie (tr. 10);
laboratórne pece, piecky (tr. 9);
fotovoltické články (tr. 9);
svetelné signály (tr. 9);
elektricky vyhrievané podložky, vankúše a prikrývky na lekárske použitie (tr. 10);
prenosné detské vaničky (tr. 21);
neelektrické prenosné chladničky (tr. 21);
potreby na prípravu jedál, ktoré nemajú zabudovaný zdroj tepla, napríklad neelektrické grily,
neelektrické formy na pečenie oblátok, neelektrické tlakové hrnce (tr. 21);
nánožníky, nie elektricky vyhrievané (tr. 25).

Trieda 12
Vozidlá;
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zariadenia na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode.

Vysvetlivky
Trieda 12 zahŕňa hlavne vozidlá a prístroje na dopravu osôb alebo tovarov po zemi, vo vzduchu alebo
po vode.
Patria sem najmä:
-

motory do pozemných vozidiel;
spojky a prevodovky do pozemných vozidiel;
vznášadlá;
vozidlá s diaľkovým ovládaním iné ako hračky;
súčasti vozidiel, napríklad nárazníky, čelné sklá, volanty;
pásy na pásové vozidlá ako aj pneumatiky na všetky typy kolies kolesových vozidiel.

Nepatria sem najmä:
-

kovové materiály na železničné trate (tr. 6);
motory, spojky a prevodovky do iných ako pozemných vozidiel (tr. 7);
všetky druhy častí motorov, napríklad štartéry, tlmiče a valce motorov (tr. 7);
gumové pásy ako súčasť stavebných, banských, poľnohospodárskych a iných ťažkých pásových
strojov (tr. 7);
detské trojkolky a kolobežky (hračky) (tr. 28);
niektoré špeciálne vozidlá alebo prístroje na kolesách iné ako dopravné, napríklad samohybné
zametače (tr. 7), hasičské autá (tr. 9), servírovacie vozíky (tr. 20);
niektoré časti vozidiel, napríklad elektrické batérie, tachometre a autorádiá (tr. 9), automobilové
alebo bicyklové svetlá (tr. 11), koberčeky do automobilov (tr. 27).

Trieda 13
Strelné zbrane;
strelivo a strely;
výbušniny;
ohňostroje (pyrotechnické výrobky).

Vysvetlivky
Trieda 13 zahŕňa hlavne strelné zbrane a pyrotechnické výrobky.
Patria sem najmä:
-

núdzové svetlice (strelivo alebo zábavná pyrotechnika);
signálne pištole;
spreje na osobnú obranu;
strelné hmlové signály, signálne rakety,
vzduchové pištole (zbrane);
náplecné pásy na náboje ;
športové strelné zbrane, lovecké strelné zbrane.

Nepatria sem najmä:
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-

mazadlá na zbrane (tr. 4);
čepele (zbrane) (tr. 8);
bodné a sečné zbrane (tr. 8);
hmlové signály (nie strelné), núdzové laserové signalizačné svetlice (tr. 9);
zameriavacie ďalekohľady na strelné zbrane (tr. 9);
fakle (tr. 11);
pukacie cukríky (zábavné predmety) (tr. 28);
delobuchy (pyrotechnické hračky) (tr. 28);
vzduchové pištole (hračky) (tr. 28);
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 perly
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, fajansové, terakotové 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).
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Trieda 15
Hudobné nástroje;
notové stojany a stojany na hudobné nástroje;
dirigentské taktovky.

Vysvetlivky
Trieda 15 zahŕňa hlavne hudobné nástroje, ich časti a príslušenstvo.
Patria sem najmä:
-

mechanické hudobné nástroje a ich príslušenstvo, napríklad verklíky, mechanické klavíry,
regulátory intenzity na mechanické klavíry, sústavy bicích nástrojov;
hracie skrinky;
elektrické a elektronické hudobné nástroje;
struny na strunové hudobné nástroje, jazýčky (na fúkacích nástrojoch), kolíky a nožné páky na
hudobné nástroje;
ladičky, ladiace kľúče alebo kladivká;
kolofónia na strunové hudobné nástroje.

Nepatria sem najmä:
-

-

prístroje na záznam, prenos, zosilňovanie a reprodukciu zvuku, napríklad elektrické a elektronické
prístroje dodávajúce efekty hudobným nástrojom, efektové pedále typu „wah-wah“, zvukové
rozhrania, mixážne pulty, ekvalizéry (zariadenia na úpravu zvuku), reproduktory nízkych frekvencií
(tr. 9);
sťahovateľné hudobné súbory (tr. 9);
elektronické partitúry (sťahovateľné) (tr. 9), tlačené partitúry (tr. 16);
hudobné mincové automaty (tr. 9);
metronómy (tr. 9);
hudobné blahoželania (pohľadnice) (tr. 16).

Trieda 16
Papier a lepenka;
tlačoviny;
knihárske potreby;
fotografie;
papiernický tovar, písacie a kancelárske potreby (okrem nábytku);
lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť;
kresliarske potreby a potreby pre výtvarných umelcov;
štetce;
učebné a vyučovacie pomôcky;
plastové fólie a vrecká na balenie;
typy (tlačové písmo), štočky.

Vysvetlivky
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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, napríklad 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 extrudované živice na použitie vo výrobnom procese;
tesniace, výplňové a izolačné materiály;
nekovové ohybné rúry a hadice.

Vysvetlivky
Trieda 17 zahŕňa hlavne elektrické, tepelné a akustické izolačné materiály a plasty na použitie vo
výrobnom procese 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;
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-

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:
-

-

vychádzkové palice na lekárske použitie (tr. 10);
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), golfové tašky, 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).
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Trieda 19
Nekovové stavebné materiály;
nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo;
asfalt, smola, gudrón a bitúmeny;
nekovové prenosné stavby;
nekovové pomníky.

Vysvetlivky
Trieda 19 zahŕňa hlavne nekovové stavebné materiály.
Patrí sem najmä:
-

stavebné drevo ako polotovar, napríklad trámy, fošne a dosky;
dyhy;
stavebné sklo, napríklad sklenené škridly, stavebné izolačné sklo, vystužené sklo;
granulované sklo na dopravné značky;
žula, mramor, štrk;
terakota (stavebný materiál);
nekovové strechy s fotovoltickými článkami;
náhrobné kamene a nekovové hrobky;
sochy, busty a umelecké diela z kameňa, betónu a mramoru;
murované poštové schránky;
geotextílie;
omietky (stavebný materiál);
nekovové lešenia;
nekovové prenosné stavby a konštrukcie, napríklad akváriá, voliéry, vlajkové stožiare, striešky,
bazény.

Nepatria sem najmä:
-

prostriedky na konzerváciu a vodotesnosť betónu (tr. 1);
ohňovzdorné prípravky (tr. 1);
konzervačné prípravky na drevo (tr. 2);
obuvnícka smola (tr. 3);
oleje na odstraňovanie debnenia (tr. 4);
kovové poštové schránky (tr. 6), poštové schránky nie kovové, nie murované (tr. 20);
sochy, busty a umelecké diela z bežných kovov (tr. 6), z drahých kovov (tr. 14), z dreva, vosku,
sadry alebo plastov (tr. 20), z porcelánu, keramiky, hliny, terakoty alebo skla (tr. 21);
niektoré nekovové rúry, ktoré nie sú určené pre stavebníctvo, napríklad potrubia, ktoré sú súčasťou
sanitárnych zariadení (tr. 11), nekovové ohybné rúry a hadice (tr. 17);
izolačné prípravky na ochranu budov od vlhkosti (tr. 17);
sklo na automobilové okná (polotovar) (tr. 21);
vtáčie klietky, voliéry (tr. 21);
rohože, linoleum a iné podlahové krytiny (tr. 27);
nespílené drevo alebo drevo neočistené od kôry (tr. 31).

Trieda 20
Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy;
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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, vystužené 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 perly 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;
kuchynský riad a náradie okrem príborov;
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
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Trieda 21 zahŕňa hlavne drobné ručné kuchynské a domáce nástroje a prístroje, toaletné a kozmetické
potreby, sklené výrobky a presne určené porcelánové, keramické, fajansové, terakotové a sklené
výrobky.
Patria sem najmä:
-

-

kuchynské náradie a potreby pre domácnosť, napríklad lapačky na muchy, štipce na bielizeň,
varechy, naberačky a vývrtky ako aj servírovacie náradie, napríklad klieštiky na cukor, kliešte na
ľad, lopatky na zákusky a servírovacie naberačky;
nádoby pre domácnosť a na kuchynské použitie, napríklad vázy, fľaše, pokladničky, vedrá, šejkre,
hrnce a panvice ako aj neelektrické kanvice a nízkotlakové hrnce;
malé kuchynské prístroje na ručný pohon na sekanie, mletie, lisovanie alebo drvenie, napríklad lisy
na cesnak, luskáče na orechy, tĺčiky a mažiare;
stojany na riad a karafy;
kozmetické potreby, napríklad hrebene a zubné kefky, elektrické aj neelektrické, zubné nite, penové
oddeľovače prstov na nohách potrebné na pedikúru, labutienky, kozmetické taštičky;
záhradkárske pomôcky, napríklad rukavice, kvetináče, zavlažovacie trysky;
interiérové akváriá, teráriá a viváriá.

Nepatria sem najmä:
-

-

čistiace prostriedky (tr. 3);
kovové (tr. 6) a nekovové (tr. 20) nádoby na skladovanie alebo prepravu tovarov;
malé elektrické prístroje na sekanie, mletie, lisovanie alebo drvenie (tr. 7);
britvy, žiletky, holiace strojčeky, strihacie strojčeky na vlasy a klieštiky 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) a ručné kuchynské krájače, napríklad krájače zeleniny, krájače na pizzu,
krájače syrov (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,
akrylátové sklo (polotovar) alebo organické sklo (polotovar) (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.
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Patria sem najmä:
-

laná a špagáty z prírodných alebo umelých textilných vlákien, papiera alebo plastov;
rybárske siete, visuté lôžka, povrazové rebríky;
plachty na vozidlá;
niektoré vrecká a vrecia nezatriedené podľa svojej funkcie alebo účelu, napríklad sieťky na pranie
bielizne, 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.

Trieda 23
Nite a priadze na textílie.

Vysvetlivky
Trieda 23 zahŕňa hlavne prírodné alebo syntetické nite a priadze na textílie.
Patria sem najmä:
-

sklenené, pružné, gumené a plastové nite a priadze na textilné použitie;
vyšívacie, plátacie a šijacie nite a priadze, vrátane kovových;
tkaný hodváb, tkaná bavlna, tkaná vlna.

Nepatria sem najmä:
-

niektoré nite a priadze na špeciálne účely, napríklad identifikačné vlákna na elektrické drôty (tr. 9),
chirurgické nite (tr. 10), retiazky z drahých kovov (klenotnícke výrobky) (tr. 14);
ostatné nite a priadze, ktoré nie sú na textilné použitie, zatriedené podľa materiálu, z ktorého sú
vyrobené, napríklad kovové viazacie pásky (tr. 6), nekovové viazacie pásky (tr. 22), pružné nite
a priadze, gumové alebo plastové (tr. 17), priadze zo sklených vlákien (tr. 21).

Trieda 24
Textílie a ich náhradky;
bytový textil;
18

NCL(11-2022)
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
Trieda 25 zahŕňa hlavne výrobky na odievanie ľudí.
Patria sem najmä:
- časti odevov, obuvi a pokrývok hlavy, napríklad manžety (časti odevov), vrecká na odevy, hotové
podšívky, podpätky na obuv a vložky do topánok, šilty, klobúkové kostry;
- športové odevy a obuv, napríklad lyžiarske rukavice, športové tielka, cyklistické oblečenie, úbory na
džudo a karate, futbalová obuv (kopačky), gymnastické cvičky, lyžiarska obuv;
- maškarné kostýmy;
- papierové odevy, papierové klobúky (oblečenie);
- podbradníky, nie papierové;
- vreckovky do saka;
- nánožníky, nie elektricky vyhrievané.
Nepatria sem najmä:
-

-

drobné železiarske výrobky pre obuvníctvo, napríklad obuvnícke klince a spodné vrstvy podpätkov
z kovu (tr. 6) a nekovové (tr. 20) ako aj galantérny tovar a zapínanie na odevné výrobky, napríklad
pracky, spony, zipsy, stužky, klobúkové stuhy, stužkársky tovar na pokrývky hlavy a obuv (tr. 26);
niektoré špeciálne odevné výrobky, napríklad ochranné prilby vrátane prílb na športovanie (tr. 9),
ohňovzdorné ochranné odevy (tr. 9), odevy do operačných sál (tr. 10), ortopedická obuv (tr. 10) ako
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-

aj odevy a obuv nevyhnutné pre určité športy, napríklad bejzbalové rukavice, boxerské rukavice,
korčule (tr. 28);
elektricky vyhrievané odevy (tr. 11);
elektricky vyhrievané nánožníky (tr. 11), nánožníky k detským kombinovaným kočíkom a ku
kočíkom (tr. 12);
papierové podbradníky (tr. 16);
papierové vreckovky (tr. 16) a textilné vreckovky (tr. 24);
oblečenie pre zvieratá (tr. 18);
karnevalové masky (tr. 28);
odevy pre bábiky (tr. 28);
papierové čiapky na spoločenské zábavy (tr. 28).

Trieda 26
Čipky, šnúrky a výšivky, stužky a uviazané mašle (galantéria);
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;
- sponky do vlasov, stuhy do vlasov;
- stuhy a mašle do vlasov bez ohľadu na materiál, z ktorého sú vyrobené;
- stuhy a mašle na balenie darčekov, nie papierové;
- sieťky na vlasy;
- pracky, zipsy;
- prívesky okrem klenotníckych a príveskov na kľúče;
- umelé vianočné girlandy a vence, vrátane tých s integrovaným osvetlením;
- niektoré výrobky na ondulovanie vlasov, napríklad natáčky na vlasy (elektrické alebo neelektrické),
vlásenky na tvarovanie účesov, papierové natáčky.
Nepatria sem najmä:
-

umelé mihalnice;
kovové háčiky (drobný železiarsky tovar) (tr. 6) alebo nekovové (tr. 20), záclonové háčiky (tr. 20);
špeciálne ihly, napríklad tetovacie ihly (tr. 8), ručičky geodetických kompasov (tr. 9), ihly na
lekárske použitie(tr. 10), ihly do púmp na nafukovanie hracích lôpt (tr. 28);
ručné prístroje na ondulovanie vlasov, napríklad kliešte na kučeravenie vlasov, klieštiky na očné
riasy (tr. 8);
vlasové náhrady (tr. 10);
prívesky na klenotnícke výrobky, prívesky na kľúče (tr. 14);
niektoré stuhy a mašle, napríklad papierové, nie galantérne alebo do vlasov (tr. 16), stuhy na
modernú gymnastiku (tr. 28);
nite a priadze na textílie (tr. 23);
vianočné stromčeky zo syntetických materiálov (tr. 28).
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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.
Patria sem najmä:
-

koberčeky do automobilov;
koberce, napríklad kúpeľňové koberčeky, rohožky, gymnastické žinenky, podložky na jogu;
umelé trávniky;
papierové tapety, textilné tapety.

Nepatria sem najmä:
-

podlahy, podlahové dlažby a dlaždice z kovu (tr. 6) a nekovové (tr. 19), drevené podlahové dosky
(tr. 19);
elektricky vyhrievané koberce (tr. 11);
geotextílie (tr. 19);
podložky do ohrádok pre dojčatá (tr. 20);
textilné nástenné dekorácie (tr. 24).

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;
drobné darčeky pre hostí na spoločenských zábavách a posedeniach, žartovné predmety a atrapy
(napodobeniny tovarov), napríklad karnevalové masky, papierové čiapky na spoločenské zábavy,
konfety;
poľovnícke a rybárske náradie, napríklad rybárske palice, podberáky, návnady a poľovnícke
vábničky;
športové náradie a náradie na rôzne hry.

Nepatria sem najmä:
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-

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, syry, maslo, jogurty a iné mliečne výrobky;
potravinárske oleje a tuky.

Vysvetlivky
Trieda 29 zahŕňa hlavne potraviny živočíšneho pôvodu ako aj zeleninu a iné jedlé záhradnícke
produkty, upravené na priamu konzumáciu alebo konzervované.
Patria sem najmä:
-

potraviny z mäsa, rýb, ovocia alebo zeleniny;
jedlý hmyz (neživý);
mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieka;
náhradky mlieka, napríklad mandľové mlieko, kokosové mlieko, arašidové mlieko, ryžové mlieko,
sójové mlieko;
konzervované huby;
strukoviny a potravinársky spracované škrupinové ovocie;
lúpané semená (potraviny) okrem korenín a príchutí.

Nepatria sem najmä:
-

nepotravinárske oleje a tuky, napríklad esenciálne oleje (tr. 3), priemyselné oleje (tr. 4), ricínový
olej na lekárske použitie (tr. 5);
potraviny pre dojčatá (tr. 5);
diétne potraviny a diétne látky na lekárske použitie (tr. 5);
potravinové doplnky (tr. 5);
zálievky na šaláty (tr. 30);
semená spracované na koreniny (tr. 30);
orechy v čokoláde (tr. 30);
čerstvé ovocie a zelenina, nespracované škrupinové ovocie a semená (tr. 31);
krmivo pre zvieratá (tr. 31);
živé zvieratá (tr. 31)
osivá (tr. 31).
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Trieda 30
Káva, čaj, kakao a ich náhradky;
Ryža, cestoviny a rezance;
tapioka a ságo;
múka a obilninové výrobky;
chlieb, pekárske a cukrárske výrobky;
čokoláda;
smotanové zmrzliny, šerbety a ostatné zmrzliny;
cukor, med, melasový sirup;
droždie, prášky do pečiva;
soľ, koreniny, korenie, konzervované bylinky;
ocot, omáčky a iné chuťové prísady;
konzumný ľad.

Vysvetlivky
Trieda 30 zahŕňa hlavne potraviny rastlinného pôvodu okrem ovocia a zeleniny, upravené na priamu
konzumáciu alebo konzervované, ako aj prídavné látky na zvýraznenie chuti potravín.
Patria sem najmä:
-

kávové, kakaové, čokoládové alebo čajové nápoje;
obilniny upravené na konzumáciu, napríklad ovsené vločky, kukuričné lupienky, lúpaný jačmeň, bulgur,
müsli;
pizza, plnené koláče, sendviče;
orechy v čokoláde;
aromatické prísady do potravín a do nápojov okrem esenciálnych olejov.

Nepatria sem najmä:
-

soli na priemyselné použitie (tr. 1);
aromatické prísady do potravín a do nápojov (esenciálne oleje) (tr. 3);
liečivé čaje a diétne potraviny a diétne látky na lekárske použitie (tr. 5);
potraviny pre dojčatá (tr. 5);
potravinové doplnky (tr. 5);
droždie na farmaceutické použitie (tr. 5), droždie do krmív (tr. 31);
mliečne nápoje s príchuťou kávy, kakaa, čokolády alebo čaju (tr. 29);
polievky, vývary (bujóny) (tr. 29);
nespracované obilniny (tr. 31);
čerstvé bylinky (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);
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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;
čerstvé ovocie a zelenina, vrátane umývaného alebo voskovaného ovocia a zeleniny;
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;
nealkoholické nápoje;
minerálne a sýtené vody;
ovocné nápoje a džúsy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nealkoholických nápojov.

Vysvetlivky
Trieda 32 zahŕňa hlavne nealkoholické nápoje a pivo.
Patria sem najmä:
-

dealkoholizované nápoje;
nealkoholické nápoje;
ryžové a sójové nápoje, nie náhradky mlieka;
energizujúce nápoje, izotonické nápoje, proteínové nápoje pre športovcov;
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-

nealkoholické esencie a výťažky z ovocia na prípravu nápojov.

Nepatria sem najmä:
-

aromatické prísady do nápojov (esenciálne oleje) (tr. 3) alebo potravinárske esenciálne oleje (tr. 30);
diétne nápoje na lekárske použitie (tr. 5);
mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieka, mliečne kokteily (tr. 29);
náhradky mlieka, napríklad mandľové mlieko, kokosové mlieko, arašidové mlieko, ryžové mlieko,
sójové mlieko (tr. 29);
citrónová šťava na prípravu jedál, paradajková šťava na varenie (tr. 29);
kávové, kakaové, čokoládové alebo čajové nápoje (tr. 30);
nápoje pre zvieratá chované v domácnosti (tr. 31);
alkoholizované nápoje okrem piva.

Trieda 33
Alkoholické nápoje okrem piva;
alkoholizované prípravky na výrobu nápojov.

Vysvetlivky
Trieda 33 zahŕňa hlavne alkoholizované nápoje, esencie a výťažky.
Patria sem najmä:
-

vína, likérové vína;
alkoholické jablčné a hruškové mušty;
liehoviny, likéry;
alkoholické esencie, výťažky z ovocia s alkoholom, horké likéry.

Nepatria sem najmä:
-

liečivé nápoje (tr. 5);
dealkoholizované nápoje (tr. 32);
pivo (tr. 32);
nealkoholické zmesi na prípravu alkoholizovaných nápojov, napríklad nealkoholické nápoje, sóda
(tr. 32).

Trieda 34
Tabak a tabakové náhradky;
cigarety a cigary;
elektronické cigarety a ústne vaporizéry pre fajčiarov;
fajčiarske potreby;
zápalky.

Vysvetlivky
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Trieda 34 zahŕňa hlavne tabak a výrobky na fajčenie ako aj presne vymedzené príslušenstvo, nádoby a
schránky súvisiace s ich spotrebou.
Patria sem najmä:
-

tabakové náhradky nie na lekárske použitie;
aromatické prísady do náplní elektronických cigariet (okrem esenciálnych olejov), ústne vaporizéry
pre fajčiarov;
byliny na fajčenie;
šnupavý tabak;
presne vymedzené príslušenstvo, nádoby a schránky súvisiace so spotrebou tabaku a s výrobkami na
fajčenie, napríklad zapaľovače pre fajčiarov, popolníky pre fajčiarov, dózy na tabak, tabatierky,
skrinky na cigary udržujúce vlhkosť (humidory).

Nepatria sem najmä:
-

netabakové cigarety na lekárske použitie (tr. 5);
batérie do elektronických cigariet a nabíjačky na elektronické cigarety (tr. 9);
popolníky do automobilov (tr. 12).

SLUŽBY
Trieda 35
Reklama;
obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva;
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kancelárske práce.

Vysvetlivky
Trieda 35 zahŕňa hlavne služby obchodného manažmentu, obchodných činností, obchodnej organizácie
a obchodnej správy priemyselného alebo obchodného podniku ako aj reklamné a marketingové služby
a podporu predaja tovarov. Na účely triedenia sa predaj tovarov nepovažuje za službu.
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, napríklad prostredníctvom webových stránok alebo
prostredníctvom telenákupu;
reklamné a marketingové služby, podpora predaja, napríklad rozširovanie vzoriek tovarov,
rozvíjanie reklamných nápadov, písanie a vydávanie reklamných textov;
aranžovanie výkladov;
vzťahy s verejnosťou (public relations);
výroba telešopingových programov;
organizovanie veľtrhov a obchodných alebo reklamných výstav;
optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja;
pomocné služby pri riadení podnikov, napríklad nábor zamestnancov, dohodovanie obchodných
zmlúv pre tretie osoby, analýzy nákladov, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom;
administratívne služby pri obchodných transakciách a finančných záznamoch, napríklad vedenie
účtovných kníh, zostavovanie výpisov z účtov, obchodné alebo podnikové audity a finančné a
účtovné audity, obchodné odhady, vypracovávanie a podávanie daňových priznaní;
obchodná správa licencií výrobkov a služieb tretích osôb;
služby ako záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia (zhromažďovanie dokumentov) alebo
systematizácia písomných oznamov a záznamov, ako aj kompilácia matematických alebo
štatistických údajov;
kancelárske práce, napríklad plánovanie a pripomínanie stretnutí, vyhľadávanie informácií v
počítačových súboroch pre tretie osoby, správa počítačových súborov, služby telefónnych ústrední.

Nepatrí sem najmä:
-

finančné služby, napríklad finančné analýzy, finančné riadenie, finančné sponzorstvo (tr. 36);
správa nehnuteľností (tr. 36);
sprostredkovanie na burze cenných papierov (tr. 36);
logistické služby v doprave (tr. 39);
energetické audity (tr. 42);
navrhovanie grafickej úpravy reklamných materiálov (tr. 42);
dohodovanie zmlúv pre tretie osoby (právne služby) (tr. 45);
udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva, správa licencií (právne služby), spravovanie
autorských práv (tr. 45);
registrácia doménových mien (právne služby) (tr. 45).

Trieda 36
Finančné, peňažné a bankové služby;
poisťovacie služby;
nehnuteľnosti (služby).
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Vysvetlivky
Trieda 36 zahŕňa hlavne služby v oblasti bankovníctva a iných finančných transakcií, služby finančného
oceňovania, ako aj poistenie a nehnuteľnosti.
Patria sem najmä:
-

finančné transakcie a platobné služby, napríklad zmenárenské služby, elektronický prevod kapitálu,
spracovanie platieb kreditnými a debetnými kartami, vydávanie cestovných šekov;
finančné riadenie a finančný výskum;
finančné odhady, napríklad oceňovanie šperkov, umeleckých diel a nehnuteľností, odhadovanie
nákladov na opravy;
overovanie šekov;
financovanie a úverové služby, napríklad pôžičky, vydávanie kreditných kariet, financovanie
splátkovým alebo lízingovým spôsobom;
kolektívne financovanie projektov;
úschova v bezpečnostných schránkach;
finančné sponzorstvo;
služby realitných kancelárií, správa nehnuteľností, prenájom bytov, vyberanie nájomného;
poisťovacie služby, aktuárske služby (poistno-matematické);
sprostredkovateľské služby, napríklad obchodovanie na burze s cennými papiermi, sprostredkovanie
poistenia a nehnuteľností, obchodovanie na burze s uhlíkovými emisiami, záložne.

Nepatrí sem najmä:
-

-

administratívne služby pri obchodných transakciách a finančných záznamoch, napríklad vedenie
účtovných kníh, zostavovanie výpisov z účtov, obchodné alebo podnikové audity a finančné a
účtovné audity, obchodné odhady, vypracovávanie a podávanie daňových priznaní (tr. 35);
vyhľadávanie sponzorov, podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním športových podujatí (tr.
35);
doplňovanie hotovosti do bankomatov (tr. 39);
sprostredkovanie nákladnej dopravy, sprostredkovanie dopravy (tr. 39);
určovanie kvality vlny, určovanie kvality nezoťatého dreva (tr. 42).

Trieda 37
Stavebníctvo;
inštalačné a opravárske služby;
banské dobývanie, hlbinné vŕtanie ropy a plynu.

Vysvetlivky
Trieda 37 zahŕňa hlavne služby v oblasti stavebníctva ako aj služby súvisiace s reštaurovaním objektov
a ich uvádzaním do pôvodného stavu alebo ich konzervovaním bez zmeny ich fyzikálnych alebo
chemických vlastností.
Patria sem najmä:

28

NCL(11-2022)
-

-

-

stavby a demolácie budov, ciest, mostov, priehrad alebo diaľkových vedení ako aj služby v oblasti
stavebníctva, napríklad interiérové a exteriérové maliarske práce, omietanie, klampiarske,
inštalatérske, kúrenárske a pokrývačské služby;
stavba lodí;
prenájom stavebného náradia, stavebných strojov a stavebných zariadení, napríklad prenájom
buldozérov, prenájom žeriavov;
rozličné opravárske služby, napríklad opravy elektrických zariadení, počítačového hardvéru,
nábytku, náradia, nástrojov;
rozličné reštauračné služby, napríklad reštaurovanie budov, nábytku, umeleckých diel;
údržbárske služby, ktorých cieľom je zachovanie objektov v pôvodnom stave bez zmeny ich
vlastností, napríklad údržba nábytku, údržba vozidiel, údržba bazénov a údržba počítačového
hardvéru;
čistenie rôznych predmetov, napríklad okien, vozidiel, odevov ako aj strojové pranie a žehlenie
bielizne a odevov.

Nepatria sem najmä:
-

-

skladovanie tovarov (tr. 39);
premena predmetov a materiálov, ktorých výsledkom je zmena ich základných vlastností, napríklad
strihanie, farbenie, ohňovzdorná úprava tkanín (tr. 40), odlievanie kovov, pokovovanie, obrábanie
kovov (tr. 40), krajčírske služby, šitie odevov a vyšívanie (tr. 40), konzervovanie potravín a nápojov
(tr. 40);
inštalácie, údržba a aktualizovanie počítačového softvéru (tr. 42), tvorba webových stránok
a hosťovanie na webových stránkach (tr. 42);
vypracovanie stavebných výkresov a architektonické služby (tr. 42).

Trieda 38
Telekomunikačné služby.

Vysvetlivky
Trieda 38 zahŕňa hlavne služby umožňujúce vzájomnú komunikáciu aspoň dvoch osôb (strán)
ako aj vysielanie a prenos dát.
Patria sem najmä:
-

prenos digitálnych súborov a elektronickej pošty;
poskytovanie užívateľského prístupu ku globálnym počítačovým sieťam;
rozhlasové a televízne vysielanie;
prenos videonahrávok na objednávku;
poskytovanie diskusných fór na internete;
telefonické a hlasové odkazové služby;
telekonferenčné a videokonferenčné služby.

Nepatria sem najmä:
-

rozhlasová reklama (tr. 35);
telemarketingové služby (tr. 35);
obsah diel alebo materiály, ktoré môžu byť obsiahnuté v komunikácii strán, napríklad sťahovateľné
obrazové súbory (tr. 9), poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok
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-

-

(tr. 35), poskytovanie nesťahovateľných filmov a nesťahovateľných televíznych programov
prostredníctvom prenosu videonahrávok na objednávku (tr. 41);
služby vykonávané pomocou telekomunikačného pripojenia, napríklad online maloobchodné služby
s digitálnou sťahovateľnou hudbou (tr. 35), bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking)
(tr. 36);
tvorba rozhlasových a televíznych programov (tr. 41);
poradenstvo v oblasti telekomunikačných technológií (tr. 42);
online služby sociálnych sietí (tr. 45).

Trieda 39
Doprava;
balenie a skladovanie tovarov;
organizovanie ciest.

Vysvetlivky
Trieda 39 zahŕňa hlavne služby poskytované pri doprave osôb, zvierat a tovarov z jedného miesta na
druhé železničnou, cestnou, vodnou, leteckou alebo potrubnou dopravou a služby nevyhnutne spojené s
týmito druhmi dopravy ako aj skladovanie tovarov vo všetkých druhoch skladovacích zariadení,
skladoch a ostatných budovách, kde sú chránené a strážené.
Patria sem najmä:
-

prevádzkovanie staníc, mostov, železníc, trajektov a ostatných druhov dopravy;
prenájom dopravných prostriedkov ako aj služby vodičov a pilotov;
nájomné služby súvisiace s dopravou, skladovaním a cestovaním, napríklad prenájom parkovacích
miest, prenájom garáží, prenájom skladovacích kontajnerov;
remorkáž (vlečenie plavidiel), vykladanie z plavidiel, prevádzkovanie prístavov a dokov, záchrana
stroskotaných plavidiel a ich nákladov;
balenie tovarov (obaly), plnenie fliaš, balenie tovarov (dávky), doručovanie tovarov;
doplňovanie predajných automatov a bankomatov;
poskytovanie informácií o cestovaní alebo o doprave tovarov sprostredkovateľmi alebo turistickými
kanceláriami, poskytovanie informácií o tarifách, cestovných poriadkoch a možnostiach dopravy;
kontrola vozidiel alebo tovaru na dopravné účely;
distribúcia energií a elektriny ako aj rozvody vody a zásobovanie vodou.

Nepatria sem najmä:
-

reklama na cestovanie alebo dopravu (tr. 35);
poisťovacie služby počas dopravy osôb alebo tovarov (tr. 36);
údržba a opravy dopravných prostriedkov a ostatných predmetov spojených s dopravou osôb alebo
tovarov (tr. 37);
turistické prehliadky so sprievodcom (tr. 41);
uchovávanie elektronických údajov (tr. 42);
rezervácie hotelových izieb a ostatného dočasného ubytovania prostredníctvom cestovných
kancelárií alebo sprostredkovateľmi (tr. 43).
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Trieda 40
Spracovanie a úprava materiálov;
recyklácia odpadu;
čistenie vzduchu a úprava vody;
tlač, tlačenie;
konzervovanie potravín a nápojov.

Vysvetlivky
Trieda 40 zahŕňa hlavne služby poskytované pri mechanickom alebo chemickom spracovaní, pretváraní
alebo výrobe predmetov a 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:
-

-

-

premena predmetov a materiálov a akékoľvek procesy, ktorých výsledkom je zmena ich základných
vlastností, napríklad farbenie odevov; takéto transformačné služby sa tiež zaraďujú do triedy 40, ak
sú poskytované v rámci opráv alebo údržby, napríklad chrómovanie nárazníkov automobilov;
spracovanie a úprava materiálov, ktoré môžu byť potrebné pri výrobe rôznych látok alebo
predmetov (okrem budov), napríklad rezanie, tvarovanie, leštenie obrusovaním alebo pokovovanie;
spájanie materiálov, napríklad spájkovanie alebo zváranie;
spracovanie a úprava potravín, napríklad lisovanie ovocia, mletie múky, konzervovanie potravín a
nápojov, údenie potravín, mrazenie potravín;
výroba tovarov na objednávku a podľa požiadaviek tretích osôb (niektoré úrady vyžadujú uvedenie
konkrétneho výrobku), napríklad zákazková výroba automobilov;
služby zubných laborantov;
prešívanie prikrývok, vyšívanie, krajčírstvo, farbenie textílií, apretovanie textílií.

Nepatria sem najmä:
-

služby, ktorých výsledkom nie je zmena základných vlastností upravovaných predmetov a
materiálov, napríklad údržba alebo opravy nábytku (tr. 37);
služby v oblasti stavebníctva, napríklad maliarske práce a omietanie (tr. 37);
upratovacie služby, napríklad pranie bielizne, čistenie okien, čistenie interiérov a exteriérov budov
(tr. 37);
ochrana proti korózii, napríklad ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi (tr. 37);
presne určené služby robené na zákazku, napríklad lakovanie automobilov na zákazku (podľa
požiadaviek zákazníka) (tr. 37);
zdobenie jedál, ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny (tr. 43).
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Trieda 41
Výchova;
vzdelávanie;
zábava;
športová a kultúrna činnosť.

Vysvetlivky
Trieda 41 zahŕňa hlavne služby pozostávajúce zo všetkých foriem vzdelávania alebo odbornej prípravy,
služby, ktorých zámerom je pobavenie, rozptýlenie alebo rekreácia osôb ako aj verejná prezentácia
umeleckých a literárnych diel na kultúrne alebo vzdelávacie účely.
Patria sem najmä:
-

organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie a vedenie konferencií,
kongresov a sympózií;
prekladateľské služby a tlmočnícke služby;
vydávanie kníh a textov okrem reklamných;
reportérske služby, fotografické reportáže;
fotografovanie;
režírovanie a produkcia filmov okrem reklamných;
kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné služby poskytované v zábavných parkoch, cirkusoch,
zoologických záhradách, umeleckých galériách a múzeách;
športové tréningové a fitnes tréningové služby;
drezúra zvierat;
online poskytovanie počítačových hier;
hazardné hry (herne), organizovanie lotérií;
rezervácie vstupeniek a rezervačné služby na vzdelávacie, športové a zábavné podujatia;
niektoré služby písania textov, napríklad písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba),
skladanie piesní.

Nepatria sem najmä:
-

organizovanie obchodných alebo reklamných výstav (tr. 35);
písanie a vydávanie reklamných textov (tr. 35);
spravodajské kancelárie (tr. 38);
rozhlasové a televízne vysielanie (tr. 38);
videokonferenčné služby (tr. 38);
technické písanie (tr. 42);
detské jasle (tr. 43);
termálne kúpele (tr. 44);
plánovanie a príprava svadobných obradov (tr. 45).

Trieda 42
Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie;
priemyselné analýzy, priemyselný výskum a priemyselné dizajnérstvo;
kontroly kvality a overovanie;
navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru.
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Vysvetlivky
Trieda 42 zahŕňa hlavne služby poskytované osobami vo vzťahu k teoretickým alebo praktickým
aspektom komplexu odborov činností, napríklad vedecké laboratórne služby, inžinierska činnosť,
počítačové programovanie, architektonické služby, navrhovanie interiérov.
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, napríklad ochrana počítačov proti počítačovým vírusom, kódovanie údajov,
elektronické monitorovanie osobných identifikačných údajov na zistenie krádeže identity
prostredníctvom internetu;
poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS), poskytovanie počítačovej platformy
prostredníctvom internetu (PaaS);
lekársky vedecký výskum;
architektonické služby a urbanistické plánovanie;
presne určené návrhárske služby, napríklad priemyselné dizajnérstvo, tvorba počítačového softvéru
a navrhovanie počítačových systémov, navrhovanie interiérov, navrhovanie obalov (obalové
dizajnérstvo), grafické dizajnérstvo, módne návrhárstvo;
expertízy (inžinierske práce);
prieskumné služby pre banské dobývanie a ťažbu ropy a plynu.

Nepatria sem najmä:
-

-

presne určené výskumné služby, napríklad obchodný alebo podnikateľský výskum (tr. 35),
marketingový prieskum (tr. 35), finančný výskum (tr. 36), genealogický výskum (tr. 45), právny
výskum (tr. 45);
obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov) (tr. 35);
služby v oblasti správy počítačových súborov (tr. 35);
finančné odhady (tr. 36);
banské dobývanie, hlbinné vŕtanie ropy a plynu (tr. 37);
inštalácie, údržba a opravy počítačového hardvéru (tr. 37);
služby zvukových technikov (tr. 41);
presne určené návrhárske služby, napríklad krajinárstvo (tr. 44);
lekárske a veterinárne služby (tr. 44);
právne služby (tr. 45).

Trieda 43
Stravovacie služby;
prechodné ubytovanie.

Vysvetlivky
Trieda 43 zahŕňa hlavne služby v oblasti poskytovania konzumácie jedál a nápojov ako aj v oblasti
poskytovania dočasného ubytovania.
Patria sem najmä:
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-

rezervácie prechodného ubytovania, napríklad rezervácie ubytovania v hoteloch;
ubytovanie pre zvieratá;
hotely pre zvieratá;
prenájom prednáškových sál, požičiavanie turistických stanov, prenájom prenosných stavieb;
domovy dôchodcov;
detské jasle;
zdobenie jedál, ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny;
požičiavanie prístrojov na prípravu jedál;
požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla;
služby barov s vodnými fajkami;
služby osobných kuchárov.

Nepatria sem najmä:
-

-

administratívna správa hotelov (tr. 35);
prenájom nehnuteľností ako sú domy alebo byty určené na dlhodobé bývanie (tr. 36);
upratovacie služby pre domácnosti (tr. 37);
rezervácie zájazdov a rezervácie dopravy (tr. 39);
varenie piva a výroba vín pre tretie osoby, pečenie chleba na objednávku (tr. 40);
údenie potravín, konzervovanie potravín a nápojov (tr. 40);
vzdelávanie, školenia a zábavné služby vrátane tých, ktoré môžu zahŕňať doplnkové služby ako je
ubytovanie alebo stravovanie, poskytované napríklad internátnymi školami, predškolskými
zariadeniami, tábormi na športové sústredenia, diskotékami, zábavnými nočnými klubmi (tr. 41);
poskytovanie múzejných priestorov (tr. 41);
zotavovne pre rekonvalescentov a sanatóriá (tr. 44);
opatrovanie detí doma, opatrovanie zvierat (chovaných v domácnosti) doma (tr. 45).

Trieda 44
Lekárske služby;
zverolekárske služby;
starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat;
služby v poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve.

Vysvetlivky
Trieda 44 zahŕňa hlavne lekársku starostlivosť vrátane alternatívnej medicíny, starostlivosť o hygienu a
krásu poskytovanú jednotlivcami alebo zariadeniami ľuďom alebo zvieratám ako aj služby v oblasti
poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, záhradníctva a lesníctva.
Patria sem najmä:
-

nemocničné služby;
telemedicínske služby;
lekárske služby v oblasti zubného lekárstva, optometrie a duševného zdravia;
lekárske klinické služby a lekárske analýzy na diagnostické a liečebné účely poskytované
odbornými laboratóriami ako sú röntgenové vyšetrenia a odbery vzoriek krvi;
terapeutické služby, napríklad fyzioterapia a logopédia;
farmaceutické poradenstvo a príprava predpísaných liekov (lekárnické služby);
služby krvných a tkanivových bánk (ľudských tkanív);
zotavovne pre rekonvalescentov a domovy s opatrovateľskou službou;
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-

dietetické a výživové poradenstvo;
liečebné kúpele;
služby umelého a mimotelového oplodňovania;
chov zvierat;
starostlivosť o čistotu zvierat;
telový pírsing a tetovanie;
služby v oblasti záhradníctva, napríklad rastlinné škôlky, krajinárstvo, služby záhradných
architektov, údržba trávnikov;
služby v oblasti kvetinárskeho umenia, napríklad aranžovanie kvetov, výroba vencov;
ničenie buriny, regulovanie stavu škodcov v poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve,
záhradníctve a lesníctve.

Nepatria sem najmä:
-

regulovanie stavu škodcov (nie v poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, záhradníctve a
lesníctve) (tr. 37);
inštalácia a opravy zavlažovacích systémov (tr. 37);
doprava sanitkou (tr. 39);
porážka zvierat a preparovanie živočíchov (tr. 40);
stínanie a pílenie dreva (tr. 40);
výcvik zvierat (tr. 41);
služby poskytované fitnescentrami (tr. 41);
lekársky vedecký výskum (tr. 42);
ubytovanie pre zvieratá (tr. 43);
domovy dôchodcov (tr. 43);
pohrebné obrady (tr. 45).

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);
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-

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).
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