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1. Poľnohospodárstvo 
1.1. Rastlinná výroba a obchod 

 Agrokomodity 
  - skladovanie, sušenie, čistenie 
 Osivá, semená, sadba 
 Poľné plodiny 
 Ekologické poľnohospodárstvo 
 Ovocinárstvo, sadovníctvo, záhradníctvo 
 Pestovanie zeleniny 
 Vinohradníctvo, vinárstvo 
 Liečivé rastliny 
 Huby, hríby 
 Senáž, seno 

1.2. Živočíšna výroba a obchod 
 Plemenné zvieratá 
 Úžitkové zvieratá   
 Hydina (sliepky, kačice husy ...) 
 Ostatné zvieratá (ryby, včely, poľovná zver ...)      
 Krmivá, kŕmne zmesi 
 Minerálne, vitamínové a energetické doplnky 
 Liečebné a dietetické krmivá 
 Biologické doplnky ku krmivám 
 Produkty živočíšnej výroby 
 Plemenitba hospodárskych zvierat 
 Veterinárne služby , liečivá a technika 
 Hygiena prvovýroby 
 Farmárske potreby 
  

 1.3. Zmiešané hospodárstvo 
  
  

 1.4. Ochrana rastlín 
 Biologická ochrana a prípravky 
 Ekologická ochrana a prípravky 
 Chemická ochrana a prípravky 
  

 1.5. Hnojivá a výživa rastlín 
 Anorganické hnojivá 
 Organické hnojivá 
 Biologické hnojivá 
 Ostatné hnojivá 
  

 
 

2. Potraviny, nápoje, potravinárske prísady 
 2.1. Potraviny živočíšneho pôvodu 
 Mäso a mäsové výrobky 
 Hydinárne, hydina, výrobky 
 Ryby a výrobky z nich 
 Suroviny a prísady 
 Konzervárne, mraziarne 
 Mlieko a mliečne výrobky 
 Vajcia a vaječné výrobky 
  
 2.2. Potraviny rastlinného pôvodu 
 Mlyny, múka 
 Pekárne, pekárenské výrobky 
 Cukrárenské výrobky 
 Trvanlivé pečivo 
 Cestoviny, cestovinárne 
 Škroby, vločky 
 Cukor, cukrovinky, čokoláda, kakao 
 Suroviny a prísady 
 Praženie a balenie potravín 
  

 2.3. Potraviny ostatné 
 Ovocie, zelenina a plody 
 BIO potraviny a RACIO výživa 
 Strukoviny, ryža 
 Tuky a oleje 
  

 2.4. Nápoje alkoholické 
 Liehoviny, liehovary 
 Pivo, pivovary 
 Víno, vinárske závody 
  

 2.5. Nápoje nealkoholické 
 Čistá pitná voda 

 Minerálne vody 
 Sýtené a nesýtené nápoje 
 Ovocné a zeleninové šťavy 
 Sirupy 
 Nápoje ostatné (káva, čaj, energetické nápoje) 
  
 2.6. Obchodná činnosť 
 VO so suchými potravinami 
 VO s mrazenými výrobkami a polotovarmi 
 VO s nápojmi a tabakovými výrobkami 
 MO činnosť 
 Catering 
 Obchodná činnosť iná 
  
 2.7. Potravinárske prísady 
 Prídavné látky 
 Technologické pomocné látky 
 Nutričné ingrediencie 
 Pochutiny 

 
 

3. Stroje a zariadenia 
 3.1. Pre poľnohospodárstvo a 

lesníctvo 
 mobilné energetické prostriedky (traktory...) 
 stroje na zúrodňovanie pôdy 
 stroje na spracovanie pôdy 
 sejačky a vysadzovače 
 stroje na hnojenie a zvlažovanie 
 stroje na ošetrovanie a ochranu rastlín 
 zberové stroje 
 stroje na pozberovú úpravu 
 stroje na manipuláciu, dopravu a skladovanie 

 stroje pre živočíšnu výrobu 
 ostatné poľnohospodárske stroje a zariadenia 
 lesné mechanizmy 
 ND pre poľnohospodársku techniku 
 Technologické zariadenia iné 
  

3.2. Pre potravinársky priemysel a 
gastronómiu 

 pre spracovanie potravín rastlinného pôvodu 
 pre spracovanie potravín živočíšneho pôvodu 
 pre spracovanie nápojov 
 obaly a obalová technika 
 chladiace a mraziace zariadenia 
 laboratória, zariadenia na kontrolu akosti potravín 
 Technologické zariadenia iné 
 pre gastronómiu 
 čerpadlá pre potravinárstvo a biotechnické 

aplikácie 
  

 
 

4. Technologické dodávky a služby iné 
 Dopravná a manipulačná technika  
 Dezinfekcia, deratizácia a sanitárne služby 
 Filtračné zariadenia 
 Geografické informačné systémy 
 Chladiace zariadenia 

 Klimatizačné a chladiace zariadenia pre 
automobily 

 Kuchynská hygiena 
 Meracia , diagnostická a automatizačná technika 
 Nadstavby na automobily 
 Nádoby z plechu 
 Obaly, obalové prostriedky 
 Obchodné zariadenia 
 Ochranné pracovné pomôcky      
 Oleje a mazivá 

 Použiteľné zariadenia a prostriedky pre 
potravinárstvo   

 Preprava potravín 
 Stavebné systémy 
 Stroje a zariadenia na spracovanie odpadov 

 Stroje a zariadenia pre pekárne, cukrárne, 
veľkokuchyne, hotely 

 Stroje a zariadenia na výrobu obalov a obalových 
prostriedkov 

 Technológie na úpravu kvapalín 
 Technológie na úpravu stlačeného vzduchu 
 Využitie odpadového tepla 

 Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenia 
 Zabezpečovacie systémy 
 Zemné práce 
  

 
 

5. Služby 
 5.1. Služby odborné 
 Bezpečnosť práce 
 Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia 
 Ekológia 
 Laboratóriá 
 Letecké práce 
 Mechanizačné služby 
 Normalizácia, skúšobníctvo, certifikácia, metrológia 
 Poisťovne 
 Poradenstvo a audit v systémoch manažérstva 
 Povrchová úprava žiarovým zinkovaním 
 Rozbory vody a kalov 
 Šľachtiteľské stanice 
 Technologické poradenstvo v oblasti ekológie 
 Vodné hospodárstvo 

Výskumné ústavy v potravinárskom priemysle 
Výskumné ústavy v poľnohospodárstve 
Vzdelávanie 
 

5.2. Služby súvisiace 
 Agroturistika 
 Doprava 
 Finančné služby 
 Gastronomické služby 
 Reklamné agentúry 
 Veľtrhy a výstavy 
 Vydavateľstvá a médiá 
 Polygrafické služby 
 Ťažba štrkov 
 Skladovacie priestory 
 Stavebná činnosť 
 Ubytovanie 
 Zemné práce 
  

5.3. Zväzy, združenia, asociácie, 
komory 

 
5.4. Obnoviteľné zdroje energie 

Biopalivá 
Technologické poradenstvo v oblasti OZE 
 

5.5. Záhradníctvo 
Priesady 
Projekty okrasných záhrad 
Projekty ovocných sadov 
Poradenstvo 
Postreky 
Potreby pre záhradkárov 
Všetko pre záhradu 

 Výživa, hnojenie, ochrana 
 Záhradnícke postreky 
 5.6. Lesné hospodárstvo 
 Drevo 
 Biomasa 
 Poľovníctvo 

 
 

Identifikačné znaky pre vypĺňanie: 
V – výroba, produkcia 
O – obchod 
S – služby 
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