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1 Materiály a komponenty 
pre strojárstvo 

1.1 Hutné polotovary a výroky  
 Polotovary a výrobky zo železa  

 Polotovary a výrobky z ocele 
 Polotovary a výrobky z nehrdzavejúcej ocele 
 Polotovary a výrobky z neželezných kovov 
 Polotovary a výrobky zo Fe a nelegovanej ocele 
 Neželezné kovy a odliatky 

 Výrobky zo spekaných karbidov 
 Kovové prvky a súčasti  
 Spojovací materiál  
 Stavebnicové systémy na stavbu JUS 
  

1.2 Výrobky iných odvetví pre strojárstvo 
 Azbestové súčiastky 
 Filtračné zariadenia 
 Chemické prípravky pre priemyselnú výrobu 
 Kožené a plstené súčiastky 
 Papierenské výrobky pre priemyselnú potrebu 
 Sklo, porcelán, keramika 
 Súčiastky z korku 
 Technické kamene a kryštály 
 Technické tkaniny 
 Tesnenie 
 Uhlíkové súčiastky 
 Výrobky iných odborov pre strojárstvo – iné 
 Výrobky z plastov pre strojárstvo 
 Výrobky z technickej gumy 
 Značkovacie prostriedky na popis a označovanie 
  

1.3 Časti strojov 
 Motory, pohony 
 Klzné a valivé ložiská 
 Prevodovky 
 Spojky 
 Brzdy a brzdové systémy 
 Mazacia technika 
 Oleje a mazivá 
  
 
 
2 Spracovanie kovov a materiálov 

2.1 Stroje na obrábanie, tvarovanie a úpravu kovov 
 Obrábacie stroje 
 CNC a NC kovoobrábacie stroje 
 Stolové stojanové vŕtačky a kotúčové brúsky 

 Nástroje na obrábanie kovov v priemyselnej 
veľkovýrobe 

 Nástroje na dierovanie plechov 
 Upínacie náradie 
 Brúsiace materiály a nástroje 
 Tvarovacie stroje 
 Nástroje na objemové a plošné tvarovanie 
 Ručné nástroje a náradie 
 Zariadenie na povrchovú úpravu kovov 

 Otryskávacie zariadenia suché pre povrchovú 
úpravu 

 Stroje a zariadenia na jemnú mechaniku a optiku 
 Stroje na iné kovospracovateľské výrobky 
 Magnetické separátory 
 Produkty a služby pre obrábacie stroje 
 Zariadenia na lepenie kovov 
 Servis točivých a piestových strojov 
2.2 Špeciálne technológie spracovania materiálov 
 Elektroerozívne 
 Laserovým lúčom 
 Plameňom 
 Plazmou 
 Vodným lúčom 
2.3 Povrchová úprava kovov a materiálov 
 Farby, laky 
 Chromátovanie 
 Galvanizovanie 
 Zinkovanie 
2.3 Zváranie a zváračská technika 
 Oblúkové zváranie 
 Plameňové zváranie 
 Odporové zváranie 
 Spájkovanie 
 Nástreky a návary 
 Prídavné materiály 
 Tepelné delenia 
 Povrchové metódy 
 Lepidlá a tmely 
 Zariadenia pre NDT 
 Zariadenia na zváranie plastov 

 Odsávanie a filtračné zariadenia 
2.4 Technické plyny 
 Kalibračné 
 Laboratórne 
 Vysoko čisté 
 Plyny na plnenie pneumatík 
 
3 Hydraulika, pneumatika, kompresory 

3.1 Hydraulika, hydraulické prvky a systémy 
 Hydrogenerátory a hydromotory 
 Turbíny a agregáty 
 Hydrostatické prevodovky a spojky 
 Riadiace prvky a systémy 
 Nádrže, hadice a filtre 
 Čerpadlá 
 Hydraulické prvky iné 
  
3.2 Pneumatika a pneumatické prvky 
 Pneumatické motory 
 Riadiace ventily 
 Ostatné ventily 
 Špeciálne ventily 
 Tlakové prevodovníky 
 Rozvádzače 
 Čističe, odlučovače a filtre 
 Prevodovky, spojky a riadiace systémy 
 Pneumatické prvky iné 
  
3.3 Kompresory 
 Kompresory 
 Priemyselné vývevy 
 Vákuová technika 
3.4 Armatúry, čerpadlá, rozvody 
 Priemyselné armatúry 
 Priemyselné potrubie, nádrže 
 Riediace zariadenie 
 Čerpadlá 
 Čerpacie stanice 
 Produkty nezatriedené 
  

 
 

4 Automatizácia, meranie, regulácia 
4.1 Automatizačná a riadiaca technika 
 Prístroje na automatickú reguláciu a riadenie 
 Výstražné a zabezpečovacie zariadenia 
 Dozorné a kontrolné zariadenia 
 Systémy hlásičov požiarov a plynov 
 Systémy hlásenia vlámaní, nebezpečia 
 Výpočtová technika pre automatizáciu a riadenie 
  
4.2 Meracia a regulačná technika 
 Meracia technika 
 Regulačné systémy a prvky 
 Registračné a kontrolné systémy 
 Výpočtová technika pre reguláciu a meranie 
 Tlmiče rázov a vibrácií 
4.3 Meracia laboratórna technika 
 Váhy a technika váženia 
 Časomeracie prístroje 
 Opticko-mechanické prístroje 
 Meracie prístroje elektrických veličín 
 Ciachovacie normály pre elektroniku 
 Senzorová technika, senzory 
 Meracie prístroje fyzikálnych veličín 
 Meracie prístroje chemických veličín 
 Prístroje na zisťovanie vlastností a chýb materiálov 
 Zapisovacie prístroje 
 Systémy na meranie a analýzu údajov pomocou PC 
 Meranie a monitoring ovzdušia 
4.4 Diagnostika, tribológia 
 Technická diagnostika 
 Prevádzková diagnostika 
 Tribológia 
 Tribotechnika 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Vzduchotechnika a ekotechnika 
5.1 Vzduchotechnika, klimatizácia 
 Dielce na vzduchotechnické zariadenia 
 Ventilátory a príslušenstvo 
 Odprašovacie zariadenie vzduchu a plynov 
 Odlučovače a filtre tuhých častíc 

 Zariadenia na čistenie výfukových a vykurovacích 
plynov 

 Výmenníky tepla pre vzduchotechniku 
 Vzduchotechnické zariadenia pre čisté priestory 
 Klimatizačné zariadenia 
 Vzduchotechnické potrubie 
 Vzduchotechnické armatúry, spojky a príruby 

 Ovládacie a kontrolné prístroje na vzduchotechnické 
zariadenie 

 Prevzdušňovacie zariadenia 
 Vzduchotechnické zariadenia iné 
  
5.2 Chladiace a mraziace zariadenia, sušiarne  
 Chladiace zariadenia 
 Mraziace zariadenia 
 Chladiace veže 
 Chladiace a mraziace zariadenie pre priemysel iné 
 Priemyselné sušiarne 
  
5.3 Vykurovanie objektov 
 Vykurovacie telesá 
 Tepelné čerpadlá 
 Meracia, regulačná a riadiaca technika 
 Vykurovanie priemyselných objektov 
  
  
5.4 Vodné hospodárstvo 
 Úprava pitnej a úžitkovej vody 
 Úpravovne priemyselných vôd 
 Úpravovne odpadových vôd 

 Mechanické, chemické, fyzikálne a biologické 
čistenie vôd 

 Doplnky a pomocné zariadenia úpravovní vôd 
 Iné zariadenia 
  
5.5 Priemyselné čistenie 
 Priemyselné čistiace stroje a vysávače 
 Vysokotlakové a ultrazvukové čistiace zariadenia 
 Zametacie a podlahové čistiace stroje 
 Podlahové umývacie stroje 
 Stroje na čistenie a upratovanie vozoviek a letísk 
  
 
6 Stroje, zariadenia a technológie 

6.1 Dopravná, manipulačná a skladová technika  
 Baliaca technika 
 Dopravná technika 
 Manipulačná technika 
 Skladová technika 
 Zdvíhacia technika 
 Priemyselné roboty 
 Jednoúčelové stroje 
 Palety 
 Príslušenstvo 
6.2 ... pre iné odvetvia priemyslu 
 Banský priemysel a geologický prieskum 
 Doprava 
 Drevospracujúci priemysel 
 Elektrotechnický priemysel 
 Elektroenergetika a teplárne 
 Hutnícky  priemysel 
 Chemický, gumárenský a plastikárensky priemysel 
 Keramický a sklársky priemysel 
 Kožiarsky a obuvnícky priemysel 
 Plynárenstvo 
 Potravinársky priemysel 
 Poľnohospodárstvo 
 Priemysel polygrafie, papiera a celulózy 
 Recyklácia odpadov 
 Stavebný priemysel 
 Textilný a konfekčný priemysel 
 Vodné hospodárstvo 
 Zdravotníctvo 
 Lode, člny a iné plavidlá 
 Obnoviteľné zdroje elektrickej energie 

6.3 Montáže a rekonštrukcie  
strojovo-technologických zariadení 
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7 Energetika a plynárenstvo 
7.1 Elektroenergetika 
 Klasické tepelné elektrárne 
 Jadrové elektrárne 
 Vodné elektrárne 
 Prenosová sústava 
 Distribučná sústava 
 Stožiare a výzbroj stožiarov 
7.2 Tepelné energetické zdroje 
 Kotolne 
 Teplárne 
 Spaľovne 
 Výmenníkové stanice 
 Tepelné rozvody 
7.3 Plynárenstvo 
  
7.4 Energetické stroje a zariadenia 
 Kotly  
 Turbíny  
 Kompresory 
 Generátory, transformátory 
 Rozvádzače 
 Výmenníky tepla 
 Čerpadlá 
 Kogeneračné jednotky 
 Riadiace a informačné systémy 
7.5 Zdroje energie 
 Neobnoviteľné 
 Obnoviteľné 
 Pevné palivo 
7.6 Vykurovanie objektov 
 Vykurovacie telesá 
 Tepelné čerpadlá 
 Meracia, regulačná a riadiaca technika 
 Vykurovanie priemyselných objektov 
7.7 Automatizácia a meranie v energetike 
 Automatizácia a riadenie 
 Meranie 
 Regulácia 
  
 
 

8 Elektrotechnika 
8.1 Silnoprúdová elektrotechnika 
 Elektromotory, generátory, transformátory 
 Riadiace a ovládacie rozvádzače 
 Elektrotepelná a klimatizačná technika 
 Elektrické stroje a prístroje 
 Pohony 
 Výkonné polovodičové systémy 
 Izolátory z technickej keramiky 
 Zdroje nepretržitého napájania 
8.2 Elektrotechnické materiály, elektroinštalácia  
 Káble a vodiče 
 Silové káble a vodiče 
 Dátové káble a vodiče 
 Optické káble 
 Vodiče pre vinutia 
 Izolačné materiály tuhé a kvapalné 
 Impregnačné a zlieviacie materiály 
 Skúšanie a testovanie el. technických materiálov 
 Inštalačné spínače, zásuvky a zástrčky 
 Ochranné zariadenia 
 Rozvádzače 
 Elektromery a spínacie hodiny 
 Rozvody 
 Izolačný inštalačný materiál 
 Elektroinštalačný materiál pre Eex 
 Elektroinštalačné práce 
 Tmely a lepidlá pre elektrotechniku 
 Elektroinštalačný materiál iný 
 Bleskozvodné zariadenia 

8.3 Osvetľovacia technika 
 a spotrebná elektrotechnika 

 Zdroje svetla a svietidlá 
 Interiérové osvetlenie 
 Verejné a priemyselné osvetlenie 
 Osvetlenie pre nebezpečné a náročné prostredie 
 Špeciálne svetelné efekty 
 Spotrebná elektrotechnika 
8.4 Automatizácia a meranie v elektrotechnike 
 Automatizácia a riadenie 
 Meranie 
 Regulácia 
8.5 Kolektívne nakladanie s elektroodpadom 

9 Elektronika a komunikačná technika 
9.1 Elektronické súčiastky, prvky a uzly 
 Polovodičové prvky a integrované obvody 
 Pasívne prvky 
 Elektromechanické  prvky a systémy 
 Snímače, senzory a senzorové systémy 
 Alarmy, signalizačné a zvukové zariadenia 
 Mikrovlná technika 
 Optoelektronické prvky a systémy 
 Elektromagneticky tieniace materiály 

9.2 Telekomunikačná a rádiokomunikačná 
technika 

 Telefónne zariadenia 
 Telefónne ústredne 
 Počítačové siete 
 Prenosové zariadenia 
 Družicová televízia a rozhlas 

 Rádiokomunikačné zariadenia pre inštitúcie 
a obyvateľstvo 

 Faxovacie zariadenia, záznamníky 

 Mikrofóny, reproduktory, slúchadlá a príjmacie 
prístroje 

 Antény 
  
9.3 Spotrebná elektronika 
  
9.4 Kolektívne nakladanie s elektroodpadom 
  
 
 
10 Služby odborné 

10.1 Veda, výskum, vzdelávanie 
 Školenia v oblasti strojov 
 IT poradenstvo v strojárstve 
 konzultácie a školenia v strojárstve 
  

10.2 Skúšobníctvo, normalizácia, certifikácia, 
metrológia 

 Slovenské technické normy 
 Európske normy 
 Normalizačné inštitúcie 
 Skúšobníctvo  
 Certifikácia  
 Meranie  
 Poradenstvo v systémoch manažérstva 
10.3 Inžinierske a projektové služby 
 V strojárstve 
 V energetike 
 Pre iné odvetvia priemyslu 
 Energetický audit budov 
10.4 Servisno – montážne služby 
 Rekonštrukcie strojovo – technologických zariadení 
 v strojárstve 
 v energetike 
  
10.5 Informačné technológie 
 v strojárstve 
 v energetike 
 CAD/CAE/CAM systémy 
 podnikové informačné systémy 
  
10.6 Ekológia 
 Výkup a úprava odpadov 
 EIA 
 Environmentálne poradenstvo 

 Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania živ. 
prostredia 

 Kolektívne nakladanie s elektroodpadom 
10.7 Odborné prehliadky a skúšky VTZ 
 elektrické zariadenia 
 plynové zariadenia 
 tlakové zariadenia 
 zdvíhacie zariadenia 

  
  

11 Služby súvisiace 
11.1 Finančné a ekonomické služby 
 Banky 
 Leasing 
 Poisťovňe 
 Finančné poradenstvo 
 Ekonomické a daňové poradestvo a služby 
11.2 Veľtrhy a výstavy 
  

11.3 Marketing  
 Vydavateľstvá 
 Reklamné agentúry 
 Ostatné médiá 
11.4 Polygrafické služby 
 Tlač 
 Scan 
 Osvit 
 Sadzba 
11.5 Servisné spoločnosti 
 Bezpečnosť a ochrana zdravia 
 Colné a špedičné služby 
 Digitálna tlač a reprografia 
 Doprava 
 Kancelárska technika 
 Kancelárske potreby 
 Kongresové služby 
 Logistika 
 Osobné ochranné pracovné prostriedky 
 Preklady a tlmočenie 
 Reštauračné služby 
 Stravovacie služby 
 Ubytovacie služby 
 Zasielateľské služby 
 
Identifikačné znaky pre vypĺňanie: 
V – výroba 
O – obchod 
S – služby 
M – montáž 
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Príloha 

 Automobilový priemysel 
P1 Automobily a prípojné vozidlá 
 Automobily osobné 
 Automobily nákladné a ťahače 
 Automobily úžitkové 
 Autobusy 
 Prívesy, návesy nadstavby 

 Ostatné vozidlá (traktory, motocykle, špeciálne 
vozíky...) 

 Výrobné zariadenia a systémy pre auto priemysel 
P2 Časti, diely a komponenty 
 Motory a ich časti 
 Prevodové ústrojenstvo 
 Podvozky 
 Karosérie, kabíny 
 Kolesá, pneumatiky 
 Nezávislé kúrenie 
 Satelitné navigačné a komunikačné zariadenia 
 Audio a videotechnika pre automobily 
 Doplnky iné 
P3 Technológie a zariadenia 
 Autoservisy a ich vybavenie 
 Pneuservisy a ich vybavenie 
 Lakovne a ich vybavenie 
 Autoumyvárne, autokozmetika 
 Vybavenie predajní, skladov a dielní 
 Diagnostické zariadenia 
 Náradie a nástroje 
 Pohonné hmoty, oleje a mazivá 
 Zariadenia pre výdaj PHM 
 Výrobné zariadenia 
  


