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 1 Predprojektová a projektová príprava 
1.1 Architektúra, urbanizmus, design 

 architektúra interiéru stavieb a stavebný dizajn 
 architektúra pozemných stavieb 
 tvorba krajiny a záhradná architektúra 
 urbanizmus a územné plánovanie 

1.2 Projektové služby 
 projektová činnosť 
 projektový manažment 
 konzultačná činnosť pre PS 
 konzultačná činnosť pre VHS 

1.3 Inžiniersko – investorská činnosť 
 investorská činnosť 
 inžinierska činnosť 
 stavebný dozor 
 rozpočtovanie stavieb, cenníky 

1.4 Geológia, hydrogeológia 
 geológia  
 geofyzika 
 hydrogeológia 
 inžinierska geológia 
 ložisková geológia 

1.5 Geodézia, kartografia 
  

 
 
 
2 Realizácia 

2.1 Pozemné stavby 
 realizácia bytových stavieb 
 nízkoenergetické stavby 
 realizácia nebytových stavieb 

2.2 Inžinierske stavby 
 realizácia inžinierskych stavieb 

 technické a technologické dodávky 
inžinierskych stavieb 

 inžinierske siete 
 cestná svetelná signalizácia 

2.3 Stavebné technológie a remeslá 
 asfaltovanie 
 betonárske práce 
 demolačné a deštrukčné práce 
 injektáž 
 inštalatérske práce 
 izolatérske práce 
 kamenárske práce 
 klampiarske práce 
 maliarske a natieračské práce 
 montážne práce 
 murárske práce 
 odvodňovacie práce 
 omietkárske práce 
 podlahy a vyrovnávky 
 pokrývačské práce 
 práce na povrchových úpravách 
 práce vo výškach 
 príprava stavieb 
 rekonštrukcie a adaptácie 
 rekonštrukcie komínov 
 revízie a sanácie skalných svahov 
 sanačné práce 
 sanačné práce po požiaroch a vode 
 stolárske, tesárske a armovacie práce 
 suchá výstavba / sadrokartón 
 štukatérstvo a reštaurátorské práce 
 vŕtanie a rezanie betónu 
 vysúšanie muriva a novostavieb 
 zámočnícke a kováčske práce, kovovýroba 
 zatepľovanie budov 
 zemné práce a zakladanie 
 stavebné technológie a remeslá iné 

 
 
 
3 Materiály 

3.1 Stavebné a hutné materiály 
 asfalty, asfaltové zmesi 
 betóny, výstuže do betónov 
 cementy 
 drevo, drevené polotovary 
 hutné materiály 
 izolačné materiály a systémy 
 malty, maltové zmesi, omietky 
 materiály na báze živíc 

 murovacie materiály 
 sadry 
 spojovací a kotviaci materiál 
 strešné materiály 
 stropy, stropné konštrukcie 
 štrky, piesky, kamenivo, hliny a íly 
 vápna, vápenný hydrát 
 žiaruvzdorný materiál 
 stavebné a hutnícke materiály iné 

3.2 Stavebná chémia 
 antikorózne ochranné prostriedky 
 hydroizolačné a hydrofobizačné nátery 
 injektážne hmoty 
 lepidlá 
 maliarske a natieračské potreby 
 náterové látky, moridlá, farby 
 odstraňovače náterov 
 penetračné nátery 
 plastické omietkoviny 
 plastifikačné prísady 
 podlahové náterové systémy 
 prísady a prímesy do betónov, mált a omietok 
 strešné náterové systémy 
 tesniace a špárovacie hmoty 
 tmely 
 prípravky pre ochranu a sanáciu iné 
 výrobky stavebnej chémie iné 

3.3 Stavebniny 
  

 
 
 
4 Výrobky a systémy 

4.1 Stavebné a hutné výrobky 
 drôty, laná, rošty 

 klampiarske výrobky (strešné odkvapy, zvody, 
doplnky...) 

 komínové systémy 
 kovové výrobky - plechy, rúry, profily a tyče  
 lamináty a polystyrénové dosky 
 obklady 
 papier, lepenky a obalové materiály 
 plasty a výrobky z plastov 
 potrubia a rúry, spojovacie diely, tvarovky 
 povrchová úprava kovov 
 sklo a výrobky zo skla 
 stavebné diely 

 stavebné výrobky na komunikácie a 
spevňovanie svahov 

 stĺpy a piliere 
 upevňovanie potrubí 
 stavebné výrobky iné 

4.2 Konštrukčné systémy 
 drevené konštrukčné systémy 
 halové konštrukčné systémy 
 hliníkové konštrukčné systémy 
 oceľové konštrukčné systémy 
 drevohliníkové konštrukčné systémy 
 strešné konštrukčné systémy 
 termooceľový konštrukčný systém 
 hlina – betón- KS 

4.3 Paženie, debnenie, lešenie 
 debnenie 
 lešenie 
 paženie  
 rebríky 
 konštrukčné a spínacie prvky 

 
 
 
5 Interiér a exteriér 

5.1 Interiérové vybavenie 
 deliace steny 
 dekoračné prvky z polystyrénu 
 interiérové vybavenie bytov 
 interiérové vybavenie kancelárií 
 interiérové vybavenie obchodov  
 interiérové vybavenie spoločenských priestorov 
 interiérové vybavenie kúpeľní 
 podhľady 
 podlahy, podlahové krytiny, dlažba a doplnky 
 schody, rebríky, zábradlia 
 trezory, poštové schránky 

5.2 Okná, dvere 
 okná, svetlíky, parapety sieťky 

 zatieňovacia technika (žalúzie, rolety, markízy) 
 okenné fólie 
 dvere interiérové 
 dvere exteriérové 
 stavebné kovania, zámky, vložky 
 samozatvárače 

5.3 Exteriér 
 brány, bránové systémy 
 doplnky stavieb (fasádne prvky, tabule ...) 
 fontány 
 ploty a ohrady 
 prvky drobnej vonkajšej a záhradnej architektúry 
 terénne úpravy 
 vonkajšia dlažba 
 vráta garážové a priemyselné 
 zakladanie trávnikov 
 zatepľovacie systémy 
 vstupné rohože 
 závlahové systémy 

 
 
6 Stroje a zariadenia, nástroje a náradie 

6.1 Stavebné stroje a zariadenia 
 stroje na zemné práce 
 na zakladanie stavieb a injektážne práce 
 na demoláciu 
 na spracovanie betonárskej ocele 
 nádoby na uloženie a prepravu stavebných hmôt 

 na výrobu, uloženie, dopravu a spracovanie 
stavebných zmesí    

 súpravy pre striekanie betónových zmesí 
 preprava omietkových zmesí 
 stroje na budovanie a údržbu komunikácií 
 stroje a zariadenia pre vodné toky a nádrže 
 stroje a zariadenia pre železničné trate 
 energetické zdroje pre stavebné práce 

 predaj, požičiavanie stavebných a 
montážnych strojov 

 servis a oprava strojov a zariadení 
 hydraulika a príslušenstvo k nej 
 ostatné príslušenstvo k strojom a zariadeniam
 stavebné stroje iné 
 PHM, palivá, oleje, mazivá 
 súčasti a diely strojov a zariadení 

6.2 Dopravná a manipulačná technika 
 nákladné a úžitkové automobily 
 autožeriavy, mobilné žeriavy 
 stavebné vežové žeriavy a výťahy 
 nízkozdvižné a vysokozdvižné vozíky 
 dopravníky 
 zdvíhacie zariadenia 
 rampy, plošiny 
 špeciálne dopravné prostriedky iné 

6.3 Náradie a nástroje 
 mechanické náradie a nástroje 
 elektrické náradie a nástroje 
 zabezpečovacia technika pre práce vo výškach 
 hydraulické náradie 
 náradie a nástroje iné 
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7 TZB - Elektroinštalácie 

7.1 El. rozvodné zariadenia a elektroinštalácie 
 bleskozvody a uzemnenie 

 elektroinšt. prístroje, zásuvky, ističe, spínače a 
iné 

 elektroinštalačný materiál pre EEx 
 inteligentná elektroinštalácia budov 
 záložné zdroje elektrickej energie 
 prepäťová ochrana 
 rozvodné skrine, rozvádzače  
 systémy diaľkového ovládania 
 trafostanice 
 upevňovacie a úložné prvky 
 vodiče a káble 
 odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení 
 elektroinštalácia iná 
  

 7.2 Komunikačné systémy 

 dorozumievacie systémy, domové telefóny 
a videotelefóny 

 informačné systémy 
 počítačové siete + príslušenstvo 
 rádiokomunikačné systémy 
 prezentačná technika 
 telekomunikačné siete + príslušenstvo 
  
  

7.3 Osvetľovacia technika 
 zdroje svetla a svietidlá 
 svetelné zdroje, žiarovky, žiarivky a iné 
 regulácia osvetlenia 
 interiérové osvetlenie 
 verejné a priemyselné osvetlenie 
 osvetlenie pre nebezpečné a náročné prostredie 
 špeciálne svetelné efekty 
  

 
 
8 TZB – Inštalácie 

8.1 Vykurovanie 
 Kotle a horáky 
 Výhrevné telesá a podlahové vykurovanie 
 Ostatné zdroje tepla 
 Obnoviteľné a alternatívne zdroje 
 Výmenníky tepla pre vykurovanie 
 Odovzdávacie stanice 
 Rozvody a armatúry vykurovacie 
 Čerpadlá, kompresory, dúchadlá 
 Zabezpečovacie zariadenia pre vykurovanie 
 Úprava vody pre vykurovanie 
  

8.2 Vetranie, klimatizácia a chladenie 
 Vetranie a vykurovanie priemyselných objektov 
 Vetracie jednotky s rekuperáciou tepla 
 Zvlhčovače a odvlhčovače vzduchu 
 Rozvody vzduchu – vetrania a klimatizácie 
 Prvky pre vzduchotechnické rozvody 
 Úprava vzduchu – filtrácia, ohrev, chladenie ... 

 Klimatizačné (vetracie a chladiace) jednotky pre 
jednotlivé miestnosti 

 Klimatizačné zariadenia 
 Klimatizačné zariadenia čisté priestory 
 Ventilátory 
 Stacionárne chlad. a mraziace zariadenia 
 Mobilné chlad. a mraziace zariadenia 
 Priemyselné chladenie 
 Výmenníky teplo – chlad 
 Akumulácia chladu 
 Armatúry pre chladenie 
  

8.3 Voda, kanalizácie 
 Čerpadlá pre vodu a kaly + príslušenstvo 
 Filtre a úprava pitnej a úžitkovej vody 
 Čističky odpadových vôd 
 Ohrev vody 
 Rozvody a armatúry vody a kanalizačné 
  

8.4 Zariaďovacie predmety, bazény, sauny, 
soláriá 

 Zariaďovacie predmety pre kúpeľne a WC  
 Batérie, sanitárne armatúry 
 bazény, whirlpooly, sauny, soláriá, príslušenstvo 
  

8.5 Meranie, riadenie, regulácia 
 Regulátory pre vykurovanie 
 Regulátory pre vzduchotechniku a chladenie 
 Monitorovacie a riadiace systémy 
 Regulačné armatúry a pohony 

 Meranie a riadenie spotreby elektriny, plynu, 
tepla, vody 

 Meranie teploty, tlaku a iných veličín 
  

 
 

9 TZB - ostatné 
9.1 Výťahy, eskalátory, pohyblivé chodníky 

 domáce výťahy 
 zdvíhacie zariadenia pre telesne postihnutých 
 nákladné výťahy 
 osobné výťahy 
 eskalátory 
 pohyblivé chodníky 
 špeciálne výťahy 
  

9.2 Protipožiarne zariadenia 
 PZ aktívne 
 PZ pasívne (rozvody) 
 elektrická požiarna signalizácia 

 odborné prehliadky a skúšky protipožiarnych 
zariadení 

  
9.3 Zabezpečovacie systémy 

 elektrické zabezpečovacie zariadenia a kontrola 
vstupov 

 prístupové systémy 
 priemyselné TV 
 elektronické 
 mechanické 
 dochádzkové systémy 
 uzamykacie systémy 
  

9.4 Centrálne vysávače 
  

9.5 Gastronomické zariadenia 

 technologické zariadenia kuchýň a výdajní 
stravy 

 
10 Služby odborné 
10.1 Veda, výskum, vzdelávanie 

  

10.2 Normalizácia, skúšobníctvo, certifikácia, 
metrológia 

 slovenské technické normy 
 európske normy 
 normalizačné inštitúcie 
 skúšobníctvo v stavebníctve 
 certifikácia v stavebníctve 
 meranie v stavebníctve 

10.3 Inštitúcie, zväzy, asociácie 
  

10.4 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 ochranné pomôcky 
 bezpečnostné a požiarne značenia 
 výkon koordinátora bezpečnosti 
 výkon technika BOZP a PO 
 vzdelávanie v oblasti BOZP 
 pracovné odevy 
 zdravotný materiál 

10.5 Ekológia 
 čistenie odpadových vôd 
 úprava pitných a úžitkových vôd 
 vodné hospodárstvo 
 čistenie vzduchu 
 likvidácia komunálneho odpadu 
 likvidácia nebezpečného odpadu 
 likvidácia stavebného odpadu 
 recyklácia stavebného materiálu 
 IPKZ - Integrované povolenie 
 E.I.A. - posudzovanie vplyvov na ŽP 
 ekologické hydroizolačné systémy 
 štúdie, posudky, recyklácia plastov 

10.6 Realitné kancelárie a správa nehnuteľností 
 realitné kancelárie 
 správa nehnuteľností 
 technická správa budov 

10.7 Odborné prehliadky a skúšky VTZ 

 elektrické zariadenia 
 plynové zariadenia 
 tlakové zariadenia 
 zdvíhacie zariadenia 

 
 
 
 
11 Služby súvisiace 
11.1 Finančné služby 

 banky 
 finančné poradenstvo 
 leasing 
 oceňovanie majetku a nehnuteľností 
 poisťovne 
 stavebné sporenie, hypotéky 

11.2 Veľtrhy a výstavy 
  

11.3 Marketing 
 vydavateľstvá 
 reklamné agentúry 
 grafické štúdiá 
 ostatné médiá 

11.4 Polygrafické služby 
 tlač hárková 
 scan 
 osvit 
 sadzba 

11.5 Digitálna tlač a reprografia 
 digitálna tlač 
 finalizácia 
 kašírovanie 
 kopírovanie 
 laminovanie 
 rámovanie 
 reprografické zariadenia 

11.6 Doprava 
 navigácia 
 špedičné a colné služby 
 železničná doprava 

11.7 Servisné spoločnosti 
 bezpečnostné služby 
 Čistiace zariadenia a prípravky 
 kancelárska technika 
 kongresové služby 
 kuriérske a zasielateľské služby 
 poradenské služby 
 reštauračné služby 
 ubytovacie služby 
 úschovňa mechanizácie a tovaru 
 upratovacie služby 
 personálna agentúra - brigádnici 
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