
500

V Y H L Á Š K A
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 18. augusta 2006,

ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Sloven-
skej republiky po dohode so Štatistickým úradom Slo-
venskej republiky podľa § 30 ods. 2 zákona
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustano-
vuje:

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje vzor záznamu o registrova-
nom pracovnom úraze uvedený v prílohe.

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

Viera Tomanová v. r.
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Príloha
k vyhláške č. 500/2006 Z. z.
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a) Vysvetlivky k záznamu o registrovanom pracovnom úraze

1) IČO – identifikačné číslo organizácie (zamestnávateľa).

2) Právna forma zamestnávateľa – napr. akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, nadácia, družstvo,
Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa.

3) Organizačná zložka, ktorá je evidujúcou a vykazujúcou jednotkou zamestnávateľa (napr. závod).

4) Rozsah zodpovednosti zamestnávateľa podľa § 195 až 198 Zákonníka práce.

5) Počet nezaopatrených detí podľa § 9 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

6) IČSZ – identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia zamestnanca podľa § 235 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zá-
kona č. 43/2004 Z. z.

7) Denný vymeriavací základ zamestnanca podľa § 84 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 439/2004 Z. z.

8) Presné určenie pracoviska, na ktorom vznikol úraz.

9) Ťažká ujma na zdraví podľa § 123 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

10) Opis priebehu úrazu dôležitý z hľadiska vzniku a priebehu úrazu.

11) Zdroj úrazu – napr. stroj (značka, výkon, rok výroby), dopravný prostriedok, zariadenie, náradie, inštalácia, ma-
teriál, fyzikálny, chemický, biologický faktor.

12) Príčina úrazu – opis, čo bolo v čase úrazu na pracovisku v nesprávnom alebo nebezpečnom stave, ktorý právny
predpis porušil zamestnávateľ, čo robil zamestnanec alebo iná osoba nesprávnym alebo nebezpečným spôsobom,
ktorý právny predpis porušil zamestnanec alebo iná osoba, či bol úraz spôsobený alebo ovplyvnený inou osobou
(uviesť meno, priezvisko a adresu tejto osoby), či bol úraz spôsobený za spolupôsobenia prírodných živlov alebo
zvierat.

13) Vyjadrenie zamestnanca k úrazu a podpis zamestnanca, ak to dovoľuje zdravotný stav zamestnanca.

14) Meno, priezvisko a podpis zástupcu zamestnávateľa určeného zamestnávateľom.

15) Záznam o kontrole vykonaných opatrení sa vypĺňa na kópii záznamu o registrovanom pracovnom úraze v evidencii
zamestnávateľa.

16) OKEČ – odvetvová klasifikácia ekonomických činností podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky
č. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností.

17) Povolanie zamestnanca podľa Klasifikácii zamestnaní (KZAM) podľa opatrenia Štatistického úradu Slovenskej re-
publiky č. 16/2001 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia zamestnaní.

18) Územie, na ktorom vznikol úraz – pre Slovenskú republiku podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republi-
ky č. 438/2004 Z. z., ktorou sa vydáva klasifikácia štatistických územných jednotiek. Na kódovanie v tomto uka-
zovateli sa používa úroveň NUTS 3.

*) Označuje sa alebo dopĺňa sa požadovaný aktuálny údaj.

**) Označuje sa len v prípade, ak na výkon práce je potrebná spôsobilosť podľa osobitných predpisov.

***) Údaj sa vypĺňa po ukončení pracovnej neschopnosti.
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b) Vysvetlivky k vypĺňaniu údajov modulov 7, 8 a 13 záznamu o registrovanom pracovnom úraze

Modul Názov Strana

Modul 7 Kódovanie zdroja úrazu 4202 – 4205

Modul 8 Kódovanie príčiny úrazu 4205

Modul 13 Kódovanie podľa metodiky ESAW 4205

Číslo úrazu 4205

Vek zamestnanca 4206

Pohlavie zamestnanca 4206

Druh poranenia 4206 – 4207

Poranená časť tela 4207 – 4208

Územie, na ktorom vznikol úraz 4208 – 4240

Dátum úrazu 4240

Čas úrazu 4240

Veľkosť organizácie 4240 – 4241

Príslušnosť zamestnanca k štátom 4241

Pracovný vzťah zamestnanca 4241

Celkový počet dní PN 4241

Špecifikácia pracoviska 4242

Pracovisko 4242 – 4243

Pracovný proces 4243 – 4244

Špecifická pracovná činnosť 4244 – 4245

Odchýlka 4245 – 4247

Dotyk (kontakt) – spôsob poranenia 4247 – 4248

Materiálové činitele 4248 – 4287

Materiálový činiteľ špecifickej pracovnej činnosti

Materiálový činiteľ odchýlky

Materiálový činiteľ dotyku (kontaktu)

Modul 7 – kódovanie zdroja úrazu

Kód Názov

I. Dopravné prostriedky

I-00 Letecké motorové a bezmotorové dopravné prostriedky

I-01 Vodné motorové a bezmotorové dopravné prostriedky

I-02 Motorové cestné dopravné prostriedky

I-03 Železničné dopravné prostriedky vrátane pouličných dráh, verejných lanoviek a neverejnej dopravy po
koľaji

I-04 Cestné bezmotorové dopravné prostriedky (napr. povozy s prívesným vozom, bicykle, ručné vozíky)

I-05 Vnútropodnikové motorové dopravné prostriedky (koľajové i bez koľají)

I-06 Vnútropodnikové lanovky, reťazové dopravníky a naklonené (zvážacie) dráhy na koľaji

I-07 Vnútropodnikové bezmotorové dopravné prostriedky (na koľaji i bez koľají)
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II. Zdvíhadlá a dopravníky, zdvíhacie a dopravné pomôcky

II-08 Žeriavy a iné zdvíhadlá pre rôznosmernú dopravu (motorové i bezmotorové)

II-09 Výťahy, elevátory, ťažné stroje a iné zdvíhadlá na zvislú dopravu

II-10 Dopravníky (transportéry) vrátane vnútropodnikových visutých dráh

II-11 Zdvíhacie a dopravné zariadenie – pomôcky

III. Stroje – hnacie, pomocné, obrábacie a pracovné

a) hnacie stroje – prevod hnacej sily

III-12 Stabilné hnacie stroje, napr. motory, generátory, agregáty a iné pohyblivé stroje použité ako hnacie stroje

III-13 Motory dopravných prostriedkov (okrem dopravy)

III-14 Zariadenie na prevod hnacej sily

b) obrábacie stroje na drevo (použité prípadne na iný materiál)

III-15 Okružné, rámové a iné píly na drevo

III-16 Sústruhy a vŕtačky na drevo

III-17 Frézovacie, drážkovacie a žliabkovacie stroje na drevo

III-18 Hobľovacie, brusiace a leštiace stroje na drevo

III-19 Združené a ostatné, prípadne špeciálne drevoobrábacie stroje (kolárske, debnárske a iné okrem
špeciálnych papierenských strojov)

c) obrábacie a tvarovacie stroje na kovy (použité prípadne aj na iný materiál)

III-20 Lisy, kladivá, buchary a iné

III-21 Sústruhy kovov

III-22 Vŕtačky na kov a stroje na rezanie závitov

III-23 Píly, frézy a hobľovacie stroje na kovy

III-24 Brúsky, čističe a leštiace stroje na kovy

III-25 Stroje na beztrieskové obrábanie kovov

III-26 Zváracie stroje a špeciálne kovoobrábacie stroje

d) bežné obrábacie, tvarovacie a pracovné stroje na ostatný materiál (okrem špeciálnych
a rozličných pomocných strojov používaných v rozličných pracovných odboroch)

III-27 Lisy na iný materiál ako kov a drevo

III-28 Raziace, vykrajovacie, vysekávacie a rezacie stroje (okrem píly)

III-29 Píly, sústruhy, vŕtačky na rozličný materiál (okrem kovu a dreva)

III-30 Stroje frézovacie, hĺbiace, drážkovacie, hobľovacie, brusiace a leštiace

III-31 Zdrobňovacie, drviace (mlyny), triediace stroje

III-32 Pomocné stroje, čerpadlá, ventilátory, kompresory a rozličné pracovné stroje

e) špeciálne stroje pre rozličné pracovné odbory

III-33 Zvláštne stroje banské, dobývacie, zakladacie a upravárenské stroje na zemné práce

III-34 Stavebné stroje a stroje na úpravu terénu, špeciálne železničné stroje

III-35 Zvláštne hutnícke a zlievarenské stroje

III-36 Zvláštne plynárenské stroje, stroje používané v chemickom a gumárenskom priemysle, zvláštne keramické
a sklárske stroje, stroje na výrobu plastov

III-37 Zvláštne stroje na výrobu buničiny, lepenky a papiera, kartonážne stroje

III-38 Zvláštne stroje na výrobu koží a kožušín, obuvnícke, kožušnícke, rukavičkárske stroje a iné
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III-39 Zvláštne textilné a odevné stroje vrátane strojov používaných v práčovniach, čistiarňach, hladiarňach
a opravovniach

III-40 Zvláštne potravinárske stroje, stroje používané v tukovom a tabakovom priemysle

III-41 Zvláštne poľnohospodárske stroje (vlečné a ostatné)

III-42 Zvláštne stroje polygrafické, kancelárske, zdravotnícke, štatistické a iné neuvedené alebo bližšie neurčené
pre rozličné pracovné odbory

IV. Pracovné, prípadne cestné dopravné priestory ako zdroje pádov zamestnancov

IV-43 Cesty vrátane dopravných a pracovných priestorov koľajových dráh (pracovné, komunikačné priestory)
verejného charakteru – pády zamestnancov na rovine

IV-44 Vnútropodnikové pracoviská (komunikačné priestory) akejkoľvek úrovne – pády zamestnancov na rovine

IV-45 Schody, rebríky, výstupy – pády zamestnancov na nich a z nich

IV-46 Ostatné zvýšené pracoviská – pády zamestnancov z výšky

IV-47 Priehlbiny, jamy, nezakryté otvory (pri pracovisku akejkoľvek úrovne) – pády zamestnancov do hĺbky

V. Materiál, bremená, predmety

Va-48 Zemina, hornina, kameň, kusový a sypký materiál – pád materiálu

Va-49 Ostatný materiál (okrem kódu 48), predmety, výrobky, zariadenia – pád predmetov

Vb-50 Bremená (materiál, premiesťované alebo inak manipulované predmety) – úrazy bremenami

Vb-51 Materiál, predmety – pôsobenie napr. ostrými hranami, vyčnievajúcimi hrotmi pri rôznej manipulácii,
chôdzi a pohybe

Vc-52 Drobné úlomky z materiálu alebo nástrojov odletujúce pri ručnom spracovaní alebo pri páde a rozbití
predmetov – vniknutie do oka, perforácia iných častí tela

Vc-53 Drobné úlomky z materiálu alebo nástrojov odletujúce pri strojovom spracovaní – vniknutie do oka,
perforácia iných častí tela

VI. Náradie, nástroje, ručne ovládané strojčeky a prístroje

VI-54 Pomocné ručné dobývacie náradie, náradie na zemné, stavebné a poľnohospodárske práce

VI-55 Pomocné ručné bicie, uťahovacie, pridržiavacie, spájacie, zváracie, čistiace, mazacie a iné náradie

VI-56 Pomocné strojové náradie (upínacie nástroje a zariadenia)

VI-57 Meracie a rysovacie náradie (nástroje a prístroje), prenosné lampy

VI-58 Ručné nástroje (rezacie, sekacie, krájacie, dlabacie, prebíjacie, rycie, uberacie, brusiace a iné)

VI-59 Strojové nástroje (na upnutie do strojov a prístrojov použité prípadne na ručné práce, tvarovacie nástroje)

VI-60 Ručne ovládané stroje a prístroje – ochranné prístroje

VII. Priemyselné škodliviny, horúce látky a predmety, oheň a výbušniny

VII-61 Jedovaté látky – tuhé, tekuté, jedovaté a nedýchateľné plyny

VII-62 Žieravé a leptavé látky (aj ak sú súčasne horúce)

VII-63 Tekuté a plynné horúce látky (pary)

VII-64 Tuhé horúce látky, horúce predmety, zariadenia a iné

VII-65 Horľavé a zápalné látky, explozívne plyny, oheň

VII-66 Výbušniny (trhaviny, výbušniny, strelivo) a strelné zbrane

VII-67 Škodlivé lúče (žiarenie)

VIII. Kotly, nádoby a vedenia (potrubie) pod tlakom

VIII-68 Kotly, nádoby a vedenie (potrubie) pod tlakom

IX. Elektrina

IX-69 Elektrina vysokého napätia (nad 300 V proti zemi)
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IX-70 Elektrina stredného a nízkeho napätia (do 300 V proti zemi)

X. Ľudia, zvieratá a prírodné živly

X-71 Zvieratá

X-72 Úmyselné i neúmyselné poškodenie, násilie, zranenie inou osobou, živelné pohromy a iné prírodné vplyvy,
atmosféra pracoviska

XI. Iné zdroje

XI-73 Zábavné, športové, telocvičné náradie a zariadenie (vrátane mechanického), gymnastické, športové
a tanečné výkony bez náradia

XI-74 Nehody pri liečebných zákrokoch a ich oneskorené komplikácie

XI-75 Iné zdroje, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich skupín

Modul 8 – kódovanie príčiny úrazu

Kód Názov

1. Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu (nie pracoviska)

2. Chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie a zabezpečenie

3. Nepridelené, nedostatočné alebo nevhodné osobné ochranné pracovné prostriedky

4. Nepriaznivý stav alebo chybné usporiadanie pracoviska alebo komunikácie (aj keď je pracovisko zdrojom
úrazu)

5. Nedostatky v osvetlení a viditeľnosti, nepriaznivé vplyvy hluku, otrasov a škodlivého ovzdušia na
pracovisku alebo na komunikácii

6. Nesprávna organizácia práce

7. Neoboznámenie sa s podmienkami bezpečnej práce a nedostatok potrebnej kvalifikácie

(napr. teoretických vedomostí, šikovnosti, zácviku, prispôsobenia)

8. Používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu,
zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore

9. Odstránenie alebo nepoužívanie predpísaných bezpečnostných zariadení a ochranných opatrení

10. Nepoužívanie alebo nesprávne používanie predpísaných a pridelených osobných ochranných pracovných
prostriedkov

11. Ohrozenie inými osobami, napr. odvedenie pozornosti pri práci, žarty, hádky, iné nesprávne a nebezpečné
konanie

12. Nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady,
zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy)

13. Ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami

14. Nezistené príčiny

Modul 13 – kódovanie podľa metodiky ESAW

Kód Názov

Číslo úrazu

Číslo úrazu je zložené z posledných 4 čísiel v ročných údajoch sledovanými 7 znakmi pre možné číslovanie
prípadu. Každý úraz je jedinečný a čísluje sa postupne podľa poradia. Každý rok možno u zamestnávateľa
zaregistrovať 9 999 999 úrazov. Z ľavej strany sa na prvé 4 miesta vyznačí príslušný rok (napr. 2006)
a z pravej strany poradové číslo úrazu (20060000001).
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Vek zamestnanca

Zaznamená sa vek zamestnanca v čase úrazu v rokoch. Zadá sa numerická hodnota v intervale od 00 do
90 rokov (vrátane). Výnimkou sú kódy 98 a 99. Vek nižší ako 10 rokov sa zapisuje s nulou na prvom
mieste.

00 Menej ako 1 rok

01 1 rok veku

02 2 roky

...

10 10 rokov

...

90 90 rokov

98 Viac než 90 rokov veku

99 Vek neznámy

Pohlavie zamestnanca

1 Muž

2 Žena

9 Pohlavie neznáme

Druh poranenia

000 Neznámy alebo neurčený druh poranenia

010 Rany a povrchové poranenia

011 Povrchové poranenia

012 Otvorené rany

019 Iné typy rán a povrchových poranení

020 Zlomeniny kostí

021 Zatvorené zlomeniny

022 Otvorené zlomeniny

029 Iné typy zlomenín kostí

030 Vykĺbenia, vyvrtnutia, natiahnutia

031 Vykĺbenia a neúplné vykĺbenia

032 Vyvrtnutia a natiahnutia

039 Iné typy vykĺbení, vyvrtnutí, natiahnutí

040 Traumatické amputácie (strata časti tela)

050 Otras mozgu a vnútorné poranenia

051 Otras mozgu a vnútrolebečné poranenia

052 Vnútorné poranenia

059 Iné typy otrasov mozgu a vnútorných poranení

060 Popáleniny, obareniny a omrzliny

061 Popáleniny a obareniny (tepelné)
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062 Chemické popáleniny (poleptania)

063 Omrzliny

069 Iné typy popálenín, obarenín a omrzlín

070 Otravy a infekcie

071 Akútne otravy

072 Akútne infekcie

079 Iné typy otráv a infekcií

080 Topenie a dusenie

081 Dusenie

082 Topenie a zaplavenie bez smrteľných následkov

089 Iné typy topenia a dusenia

090 Účinky zvuku, vibrácií a tlaku

091 Akútna strata sluchu

092 Pôsobenie tlaku (barotrauma)

099 Iné účinky zvuku, vibrácií a tlaku

100 Účinky extrémnych teplôt, svetla a ožiarenia

101 Úpal z tepla a slnečného žiarenia

102 Účinky ožiarenia (netepelné)

103 Účinky zníženej teploty

109 Iné účinky extrémnych teplôt, svetla a ožiarenia

110 Šok

111 Šoky po agresiách a hrozbách

112 Traumatické šoky

119 Iné typy šokov

120 Viacnásobné poranenia

999 Iné špecifické poranenia nezahrnuté do iných kategórií

Poranená časť tela

00 Poranená časť tela nešpecifikovaná

10 Hlava, bez podrobnejšieho rozlíšenia, ďalej nešpecifikované

11 Hlava, mozog, lebečné nervy a cievy

12 Tvárová časť

13 Oko

14 Ucho

15 Zuby

18 Hlava – viac postihnutých oblastí

19 Hlava – iné časti predtým neuvedené

20 Krk vrátane chrbtice a krčných stavcov

21 Krk vrátane chrbtice a krčných stavcov
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29 Krk – iné časti predtým neuvedené

30 Chrbát vrátane chrbtice a chrbtových stavcov

31 Chrbát vrátane chrbtice a chrbtových stavcov

39 Chrbát – iné časti predtým neuvedené

40 Trup a orgány bez podrobnejšieho rozlíšenia

41 Hrudný kôš, rebrá vrátane kĺbov a lopatiek

42 Oblasť hrudníka vrátane orgánov

43 Panvová a brušná oblasť vrátane orgánov

48 Trup – viac postihnutých oblastí

49 Trup – iné časti predtým neuvedené

50 Horné končatiny bez podrobnejšieho rozlíšenia

51 Rameno a ramenné kĺby

52 Ruka vrátane lakťa

53 Ruka od zápästia dole

54 Prst

55 Zápästie

58 Horné končatiny – viac postihnutých oblastí

59 Horné končatiny – iné časti predtým neuvedené

60 Dolné končatiny bez podrobnejšieho rozlíšenia

61 Bedrá, bedrové kĺby

62 Noha vrátane kolena

63 Členok

64 Noha od členka dole

65 Prst na nohe

68 Dolné končatiny – viac postihnutých oblastí

69 Dolné končatiny – iné časti predtým neuvedené

70 Celé telo a viac oblastí – bez podrobnejšieho rozlíšenia

71 Celé telo (systémové účinky)

78 Telo – viac postihnutých oblastí

99 Telo – iná poranená časť tela predtým neuvedená

Územie, na ktorom vznikol úraz

Ak sa úraz stal mimo územia členských štátov Európskej únie, použije sa kód XX000.

Ak sa úraz stal na území členských štátov Európskej únie, kóduje sa nasledovne:

KÓD NUTS 3

SLOVENSKO

SK010 Bratislavský kraj

SK021 Trnavský kraj

SK022 Trenčiansky kraj

SK023 Nitriansky kraj
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SK031 Žilinský kraj

SK032 Banskobystrický kraj

SK041 Prešovský kraj

SK042 Košický kraj

SKZZZ Kraj nešpecifikovaný

RAKÚSKO

AT111 Mittelburgenland

AT112 Nordburgenland

AT113 Südburgenland

AT121 Mostviertel-Eisenwurzen

AT122 Niederösterreich-Süd

AT123 Sankt Pölten

AT124 Waldviertel

AT125 Weinviertel

AT126 Wiener Umland/Nordteil

AT127 Wiener Umland/Südteil

AT130 Wien

AT211 Klagenfurt-Villach

AT212 Oberkärnten

AT213 Unterkärnten

AT221 Graz

AT222 Liezen

AT223 Östliche Obersteiermark

AT224 Oststeiermark

AT225 West- und Südsteiermark

AT226 Westliche Obersteiermark

AT311 Innviertel

AT312 Linz-Wels

AT313 Mühlviertel

AT314 Steyr-Kirchdorf

AT315 Traunviertel

AT321 Lungau

AT322 Pinzgau-Pongau

AT323 Salzburg und Umgebung

AT331 Außerfern

AT332 Innsbruck

AT333 Osttirol

AT334 Tiroler Oberland

AT335 Tiroler Unterland

AT341 Bludenz-Bregenzer Wald
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AT342 Rheintal-Bodenseegebiet

ATZZZ Kraj nešpecifikovaný

BELGICKO

BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. van Brussel-Hoofdstad

BE211 Arr. Antwerpen

BE212 Arr. Mechelen

BE213 Arr. Turnhout

BE221 Arr. Hasselt

BE222 Arr. Maaseik

BE223 Arr. Tongeren

BE231 Arr. Aalst

BE232 Arr. Dendermonde

BE233 Arr. Eeklo

BE234 Arr. Gent

BE235 Arr. Oudenaarde

BE236 Arr. Sint-Niklaas

BE241 Arr. Halle-Vilvoorde

BE242 Arr. Leuven

BE251 Arr. Brugge

BE252 Arr. Diksmuide

BE253 Arr. Ieper

BE254 Arr. Kortrijk

BE255 Arr. Oostende

BE256 Arr. Roeselare

BE257 Arr. Tielt

BE258 Arr. Veurne

BE310 Arr. Nivelles

BE321 Arr. Ath

BE322 Arr. Charleroi

BE323 Arr. Mons

BE324 Arr. Mouscron

BE325 Arr. Soignies

BE326 Arr. Thuin

BE327 Arr. Tournai

BE331 Arr. Huy

BE332 Arr. Ličge

BE333 Arr. Verviers

BE334 Arr. Waremme

BE341 Arr. Arlon

BE342 Arr. Bastogne
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BE343 Arr. Marche-en-Famenne

BE344 Arr. Neufchâteau

BE345 Arr. Virton

BE351 Arr. Dinant

BE352 Arr. Namur

BE353 Arr. Philippeville

BEZZZ Kraj nešpecifikovaný

CYPRUS

CY000 Kypros/Kibris

CYZZZ Kraj nešpecifikovaný

ČESKÁ REPUBLIKA

CZ010 Hlavní město Praha

CZ020 Středočeský kraj

CZ031 Jihočeský kraj

CZ032 Plzeňský kraj

CZ041 Karlovarský kraj

CZ042 Ústecký kraj

CZ051 Liberecký kraj

CZ052 Králověhradecký kraj

CZ053 Pardubický kraj

CZ061 Vysočina

CZ062 Jihomoravský kraj

CZ071 Olomoucký kraj

CZ072 Zlínsky kraj

CZ080 Moravskoslezský kraj

CZZZZ Kraj nešpecifikovaný

NEMECKO

DE111 Stuttgart, Stadtkreis

DE112 Böblingen

DE113 Esslingen

DE114 Göppingen

DE115 Ludwigsburg

DE116 Rems-Murr-Kreis

DE117 Heilbronn, Stadtkreis

DE118 Heilbronn, Landkreis

DE119 Hohenlohekreis

DE11A Schwäbisch Hall

DE11B Main-Tauber-Kreis

DE11C Heidenheim

DE11D Ostalbkreis
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DE121 Baden-Baden, Stadtkreis

DE122 Karlsruhe, Stadtkreis

DE123 Karlsruhe, Landkreis

DE124 Rastatt

DE125 Heidelberg, Stadtkreis

DE126 Mannheim, Stadtkreis

DE127 Neckar-Odenwald-Kreis

DE128 Rhein-Neckar-Kreis

DE129 Pforzheim, Stadtkreis

DE12A Calw

DE12B Enzkreis

DE12C Freudenstadt

DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

DE132 Breisgau-Hochschwarzwald

DE133 Emmendingen

DE134 Ortenaukreis

DE135 Rottweil

DE136 Schwarzwald-Baar-Kreis

DE137 Tuttlingen

DE138 Konstanz

DE139 Lörrach

DE13A Waldshut

DE141 Reutlingen

DE142 Tübingen, Landkreis

DE143 Zollernalbkreis

DE144 Ulm, Stadtkreis

DE145 Alb-Donau-Kreis

DE146 Biberach

DE147 Bodenseekreis

DE148 Ravensburg

DE149 Sigmaringen

DE211 Ingolstadt, Kreisfreie Stadt

DE212 München, Kreisfreie Stadt

DE213 Rosenheim, Kreisfreie Stadt

DE214 Altötting

DE215 Berchtesgadener Land

DE216 Bad Tölz-Wolfratshausen

DE217 Dachau

DE218 Ebersberg

DE219 Eichstätt
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DE21A Erding

DE21B Freising

DE21C Fürstenfeldbruck

DE21D Garmisch-Partenkirchen

DE21E Landsberg a. Lech

DE21F Miesbach

DE21G Mühldorf a. Inn

DE21H München, Landkreis

DE21I Neuburg-Schrobenhausen

DE21J Pfaffenhofen a. d. Ilm

DE21K Rosenheim, Landkreis

DE21L Starnberg

DE21M Traunstein

DE21N Weilheim-Schongau

DE221 Landshut, Kreisfreie Stadt

DE222 Passau, Kreisfreie Stadt

DE223 Straubing, Kreisfreie Stadt

DE224 Deggendorf

DE225 Freyung-Grafenau

DE226 Kelheim

DE227 Landshut, Landkreis

DE228 Passau, Landkreis

DE229 Regen

DE22A Rottal-Inn

DE22B Straubing-Bogen

DE22C Dingolfing-Landau

DE231 Amberg, Kreisfreie Stadt

DE232 Regensburg, Kreisfreie Stadt

DE233 Weiden i. d. OPf., Kreisfreie Stadt

DE234 Amberg-Sulzbach

DE235 Cham

DE236 Neumarkt i. d. OPf.

DE237 Neustadt a. d. Waldnaab

DE238 Regensburg, Landkreis

DE239 Schwandorf

DE23A Tirschenreuth

DE241 Bamberg, Kreisfreie Stadt

DE242 Bayreuth, Kreisfreie Stadt

DE243 Coburg, Kreisfreie Stadt

DE244 Hof, Kreisfreie Stadt
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DE245 Bamberg, Landkreis

DE246 Bayreuth, Landkreis

DE247 Coburg, Landkreis

DE248 Forchheim

DE249 Hof, Landkreis

DE24A Kronach

DE24B Kulmbach

DE24C Lichtenfels

DE24D Wunsiedel i. Fichtelgebirge

DE251 Ansbach, Kreisfreie Stadt

DE252 Erlangen, Kreisfreie Stadt

DE253 Fürth, Kreisfreie Stadt

DE254 Nürnberg, Kreisfreie Stadt

DE255 Schwabach, Kreisfreie Stadt

DE256 Ansbach, Landkreis

DE257 Erlangen-Höchstadt

DE258 Fürth, Landkreis

DE259 Nürnberger Land

DE25A Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim

DE25B Roth

DE25C Weißenburg-Gunzenhausen

DE261 Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt

DE262 Schweinfurt, Kreisfreie Stadt

DE263 Würzburg, Kreisfreie Stadt

DE264 Aschaffenburg, Landkreis

DE265 Bad Kissingen

DE266 Rhön-Grabfeld

DE267 Haßberge

DE268 Kitzingen

DE269 Miltenberg

DE26A Main-Spessart

DE26B Schweinfurt, Landkreis

DE26C Würzburg, Landkreis

DE271 Augsburg, Kreisfreie Stadt

DE272 Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

DE273 Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

DE274 Memmingen, Kreisfreie Stadt

DE275 Aichach-Friedberg

DE276 Augsburg, Landkreis

DE277 Dillingen a. d. Donau
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DE278 Günzburg

DE279 Neu-Ulm

DE27A Lindau (Bodensee)

DE27B Ostallgäu

DE27C Unterallgäu

DE27D Donau-Ries

DE27E Oberallgäu

DE300 Berlin

DE411 Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt

DE412 Barnim

DE413 Märkisch-Oderland

DE414 Oberhavel

DE415 Oder-Spree

DE416 Ostprignitz-Ruppin

DE417 Prignitz

DE418 Uckermark

DE421 Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt

DE422 Cottbus, Kreisfreie Stadt

DE423 Potsdam, Kreisfreie Stadt

DE424 Dahme-Spreewald

DE425 Elbe-Elster

DE426 Havelland

DE427 Oberspreewald-Lausitz

DE428 Potsdam-Mittelmark

DE429 Spree-Neiße

DE42A Teltow-Fläming

DE501 Bremen, Kreisfreie Stadt

DE502 Bremerhaven, Kreisfreie Stadt

DE600 Hamburg

DE711 Darmstadt, Kreisfreie Stadt

DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

DE713 Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt

DE714 Wiesbaden, Kreisfreie Stadt

DE715 Bergstraße

DE716 Darmstadt-Dieburg

DE717 Groß-Gerau

DE718 Hochtaunuskreis

DE719 Main-Kinzig-Kreis

DE71A Main-Taunus-Kreis

DE71B Odenwaldkreis
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DE71C Offenbach, Landkreis

DE71D Rheingau-Taunus-Kreis

DE71E Wetteraukreis

DE721 Gießen, Landkreis

DE722 Lahn-Dill-Kreis

DE723 Limburg-Weilburg

DE724 Marburg-Biedenkopf

DE725 Vogelsbergkreis

DE731 Kassel, Kreisfreie Stadt

DE732 Fulda

DE733 Hersfeld-Rotenburg

DE734 Kassel, Landkreis

DE735 Schwalm-Eder-Kreis

DE736 Waldeck-Frankenberg

DE737 Werra-Meißner-Kreis

DE801 Greifswald, Kreisfreie Stadt

DE802 Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt

DE803 Rostock, Kreisfreie Stadt

DE804 Schwerin, Kreisfreie Stadt

DE805 Stralsund, Kreisfreie Stadt

DE806 Wismar, Kreisfreie Stadt

DE807 Bad Doberan

DE808 Demmin

DE809 Güstrow

DE80A Ludwigslust

DE80B Mecklenburg-Strelitz

DE80C Müritz

DE80D Nordvorpommern

DE80E Nordwestmecklenburg

DE80F Ostvorpommern

DE80G Parchim

DE80H Rügen

DE80I Uecker-Randow

DE911 Braunschweig, Kreisfreie Stadt

DE912 Salzgitter, Kreisfreie Stadt

DE913 Wolfsburg, Kreisfreie Stadt

DE914 Gifhorn

DE915 Göttingen

DE916 Goslar

DE917 Helmstedt
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DE918 Northeim

DE919 Osterode am Harz

DE91A Peine

DE91B Wolfenbüttel

DE922 Diepholz

DE923 Hameln-Pyrmont

DE925 Hildesheim

DE926 Holzminden

DE927 Nienburg (Weser)

DE928 Schaumburg

DE929 Region Hannover

DE931 Celle

DE932 Cuxhaven

DE933 Harburg

DE934 Lüchow-Dannenberg

DE935 Lüneburg, Landkreis

DE936 Osterholz

DE937 Rotenburg (Wümme)

DE938 Soltau-Fallingbostel

DE939 Stade

DE93A Uelzen

DE93B Verden

DE941 Delmenhorst, Kreisfreie Stadt

DE942 Emden, Kreisfreie Stadt

DE943 Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt

DE944 Osnabrück, Kreisfreie Stadt

DE945 Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt

DE946 Ammerland

DE947 Aurich

DE948 Cloppenburg

DE949 Emsland

DE94A Friesland

DE94B Grafschaft Bentheim

DE94C Leer

DE94D Oldenburg, Landkreis

DE94E Osnabrück, Landkreis

DE94F Vechta

DE94G Wesermarsch

DE94H Wittmund

DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
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DEA12 Duisburg, Kreisfreie Stadt

DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt

DEA14 Krefeld, Kreisfreie Stadt

DEA15 Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt

DEA16 Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt

DEA17 Oberhausen, Kreisfreie Stadt

DEA18 Remscheid, Kreisfreie Stadt

DEA19 Solingen, Kreisfreie Stadt

DEA1A Wuppertal, Kreisfreie Stadt

DEA1B Kleve

DEA1C Mettmann

DEA1D Neuss

DEA1E Viersen

DEA1F Wesel

DEA21 Aachen, Kreisfreie Stadt

DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt

DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt

DEA24 Leverkusen, Kreisfreie Stadt

DEA25 Aachen, Kreis

DEA26 Düren

DEA27 Erftkreis

DEA28 Euskirchen

DEA29 Heinsberg

DEA2A Oberbergischer Kreis

DEA2B Rheinisch-Bergischer Kreis

DEA2C Rhein-Sieg-Kreis

DEA31 Bottrop, Kreisfreie Stadt

DEA32 Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt

DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt

DEA34 Borken

DEA35 Coesfeld

DEA36 Recklinghausen

DEA37 Steinfurt

DEA38 Warendorf

DEA41 Bielefeld, Kreisfreie Stadt

DEA42 Gütersloh

DEA43 Herford

DEA44 Höxter

DEA45 Lippe

DEA46 Minden-Lübbecke
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DEA47 Paderborn

DEA51 Bochum, Kreisfreie Stadt

DEA52 Dortmund, Kreisfreie Stadt

DEA53 Hagen, Kreisfreie Stadt

DEA54 Hamm, Kreisfreie Stadt

DEA55 Herne, Kreisfreie Stadt

DEA56 Ennepe-Ruhr-Kreis

DEA57 Hochsauerlandkreis

DEA58 Märkischer Kreis

DEA59 Olpe

DEA5A Siegen-Wittgenstein

DEA5B Soest

DEA5C Unna

DEB11 Koblenz, Kreisfreie Stadt

DEB12 Ahrweiler

DEB13 Altenkirchen (Westerwald)

DEB14 Bad Kreuznach

DEB15 Birkenfeld

DEB16 Cochem-Zell

DEB17 Mayen-Koblenz

DEB18 Neuwied

DEB19 Rhein-Hunsrück-Kreis

DEB1A Rhein-Lahn-Kreis

DEB1B Westerwaldkreis

DEB21 Trier, Kreisfreie Stadt

DEB22 Bernkastel-Wittlich

DEB23 Bitburg-Prüm

DEB24 Daun

DEB25 Trier-Saarburg

DEB31 Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt

DEB32 Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt

DEB33 Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt

DEB34 Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt

DEB35 Mainz, Kreisfreie Stadt

DEB36 Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt

DEB37 Pirmasens, Kreisfreie Stadt

DEB38 Speyer, Kreisfreie Stadt

DEB39 Worms, Kreisfreie Stadt

DEB3A Zweibrücken, Kreisfreie Stadt

DEB3B Alzey-Worms
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DEB3C Bad Dürkheim

DEB3D Donnersbergkreis

DEB3E Germersheim

DEB3F Kaiserslautern, Landkreis

DEB3G Kusel

DEB3H Südliche Weinstraße

DEB3I Ludwigshafen, Landkreis

DEB3J Mainz-Bingen

DEB3K Südwestpfalz

DED11 Chemnitz, Kreisfreie Stadt

DED12 Plauen, Kreisfreie Stadt

DED13 Zwickau, Kreisfreie Stadt

DED14 Annaberg

DED15 Chemnitzer Land

DED16 Freiberg

DED17 Vogtlandkreis

DED18 Mittlerer Erzgebirgskreis

DED19 Mittweida

DED1A Stollberg

DED1B Aue-Schwarzenberg

DED1C Zwickauer Land

DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt

DED22 Görlitz, Kreisfreie Stadt

DED23 Hoyerswerda, Kreisfreie Stadt

DED24 Bautzen

DED25 Meißen

DED26 Niederschlesischer Oberlausitzkreis

DED27 Riesa-Großenhain

DED28 Löbau-Zittau

DED29 Sächsische Schweiz

DED2A Weißeritzkreis

DED2B Kamenz

DED31 Leipzig, Kreisfreie Stadt

DED32 Delitzsch

DED33 Döbeln

DED34 Leipziger Land

DED35 Muldentalkreis

DED36 Torgau-Oschatz

DEE11 Dessau, Kreisfreie Stadt

DEE12 Anhalt-Zerbst
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DEE13 Bernburg

DEE14 Bitterfeld

DEE15 Köthen

DEE16 Wittenberg

DEE21 Halle (Saale), Kreisfreie Stadt

DEE22 Burgenlandkreis

DEE23 Mansfelder Land

DEE24 Merseburg-Querfurt

DEE25 Saalkreis

DEE26 Sangerhausen

DEE27 Weißenfels

DEE31 Magdeburg, Kreisfreie Stadt

DEE32 Aschersleben-Staßfurt

DEE33 Bördekreis

DEE34 Halberstadt

DEE35 Jerichower Land

DEE36 Ohrekreis

DEE37 Stendal

DEE38 Quedlinburg

DEE39 Schönebeck

DEE3A Wernigerode

DEE3B Altmarkkreis Salzwedel

DEF01 Flensburg, Kreisfreie Stadt

DEF02 Kiel, Kreisfreie Stadt

DEF03 Lübeck, Kreisfreie Stadt

DEF04 Neumünster, Kreisfreie Stadt

DEF05 Dithmarschen

DEF06 Herzogtum Lauenburg

DEF07 Nordfriesland

DEF08 Ostholstein

DEF09 Pinneberg

DEF0A Plön

DEF0B Rendsburg-Eckernförde

DEF0C Schleswig-Flensburg

DEF0D Segeberg

DEF0E Steinburg

DEF0F Stormarn

DEG01 Erfurt, Kreisfreie Stadt

DEG02 Gera, Kreisfreie Stadt

DEG03 Jena, Kreisfreie Stadt
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DEG04 Suhl, Kreisfreie Stadt

DEG05 Weimar, Kreisfreie Stadt

DEG06 Eichsfeld

DEG07 Nordhausen

DEG09 Unstrut-Hainich-Kreis

DEG0A Kyffhäuserkreis

DEG0B Schmalkalden-Meiningen

DEG0C Gotha

DEG0D Sömmerda

DEG0E Hildburghausen

DEG0F Ilm-Kreis

DEG0G Weimarer Land

DEG0H Sonneberg

DEG0I Saalfeld-Rudolfstadt

DEG0J Saale-Holzland-Kreis

DEG0K Saale-Orla-Kreis

DEG0L Greiz

DEG0M Altenburger Land

DEG0N Eisenach, Kreisfreie Stadt

DEG0P Wartburgkreis

DEZZZ Kraj nešpecifikovaný

DÁNSKO

DK001 Křbenhavn og Frederiksberg kommuner

DK002 Křbenhavns amt

DK003 Frederiksborg amt

DK004 Roskilde amt

DK005 Vestsjćllands amt

DK006 Storstrřms amt

DK007 Bornholms amt

DK008 Fyns amt

DK009 Sřnderjyllands amt

DK00A Ribe amt

DK00B Vejle amt

DK00C Ringkřbing amt

DK00D Ĺrhus amt

DK00E Viborg amt

DK00F Nordjyllands amt

DKZZZ Kraj nešpecifikovaný

ESTÓNSKO

EE001 Pőhja-Eesti
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EE004 Lääne-Eesti

EE006 Kesk-Eesti

EE007 Kirde-Eesti

EE008 Lőuna-Eesti

EEZZZ Kraj nešpecifikovaný

ŠPANIELSKO

ES111 La Coruńa

ES112 Lugo

ES113 Ourense

ES114 Pontevedra

ES120 Asturias

ES130 Cantabria

ES211 Álava

ES212 Guipúzcoa

ES213 Vizcaya

ES220 Navarra

ES230 La Rioja

ES241 Huesca

ES242 Teruel

ES243 Zaragoza

ES300 Madrid

ES411 Ávila

ES412 Burgos

ES413 León

ES414 Palencia

ES415 Salamanca

ES416 Segovia

ES417 Soria

ES418 Valladolid

ES419 Zamora

ES421 Albacete

ES422 Ciudad Real

ES423 Cuenca

ES424 Guadalajara

ES425 Toledo

ES431 Badajoz

ES432 Cáceres

ES511 Barcelona

ES512 Girona

ES513 Lleida
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ES514 Tarragona

ES521 Alicante/Alacant

ES522 Castellón/Castelló

ES523 Valencia/Valčncia

ES530 Illes Balears

ES611 Almería

ES612 Cádiz

ES613 Córdoba

ES614 Granada

ES615 Huelva

ES616 Jaén

ES617 Málaga

ES618 Sevilla

ES620 Murcia

ES630 Ceuta

ES640 Melilla

ES701 Las Palmas

ES702 Santa Cruz de Tenerife

ESZZZ Kraj nešpecifikovaný

FÍNSKO

FI131 Etelä-Savo

FI132 Pohjois-Savo

FI133 Pohjois-Karjala

FI134 Kainuu

FI181 Uusimaa

FI182 Itä-Uusimaa

FI183 Varsinais-Suomi

FI184 Kanta-Häme

FI185 Päijät-Häme

FI186 Kymenlaakso

FI187 Etelä-Karjala

FI191 Satakunta

FI192 Pirkanmaa

FI193 Keski-Suomi

FI194 Etelä-Pohjanmaa

FI195 Pohjanmaa

FI1A1 Keski-Pohjanmaa

FI1A2 Pohjois-Pohjanmaa

FI1A3 Lappi

FI200 Ĺland
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FIZZZ Kraj nešpecifikovaný

FRANCÚZSKO

FR101 Paris

FR102 Seine-et-Marne

FR103 Yvelines

FR104 Essonne

FR105 Hauts-de-Seine

FR106 Seine-Saint-Denis

FR107 Val-de-Marne

FR108 Val-d’Oise

FR211 Ardennes

FR212 Aube

FR213 Marne

FR214 Haute-Marne

FR221 Aisne

FR222 Oise

FR223 Somme

FR231 Eure

FR232 Seine-Maritime

FR241 Cher

FR242 Eure-et-Loir

FR243 Indre

FR244 Indre-et-Loire

FR245 Loir-et-Cher

FR246 Loiret

FR251 Calvados

FR252 Manche

FR253 Orne

FR261 Côte-d’Or

FR262 Ničvre

FR263 Saône-et-Loire

FR264 Yonne

FR301 Nord

FR302 Pas-de-Calais

FR411 Meurthe-et-Moselle

FR412 Meuse

FR413 Moselle

FR414 Vosges

FR421 Bas-Rhin

FR422 Haut-Rhin
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FR431 Doubs

FR432 Jura

FR433 Haute-Saône

FR434 Territoire de Belfort

FR511 Loire-Atlantique

FR512 Maine-et-Loire

FR513 Mayenne

FR514 Sarthe

FR515 Vendée

FR521 Côtes-d’Armor

FR522 Finistčre

FR523 Ille-et-Vilaine

FR524 Morbihan

FR531 Charente

FR532 Charente-Maritime

FR533 Deux-Sčvres

FR534 Vienne

FR611 Dordogne

FR612 Gironde

FR613 Landes

FR614 Lot-et-Garonne

FR615 Pyrénées-Atlantiques

FR621 Aričge

FR622 Aveyron

FR623 Haute-Garonne

FR624 Gers

FR625 Lot

FR626 Hautes-Pyrénées

FR627 Tarn

FR628 Tarn-et-Garonne

FR631 Corrčze

FR632 Creuse

FR633 Haute-Vienne

FR711 Ain

FR712 Ardčche

FR713 Drôme

FR714 Isčre

FR715 Loire

FR716 Rhône

FR717 Savoie
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FR718 Haute-Savoie

FR721 Allier

FR722 Cantal

FR723 Haute-Loire

FR724 Puy-de-Dôme

FR811 Aude

FR812 Gard

FR813 Hérault

FR814 Lozčre

FR815 Pyrénées-Orientales

FR821 Alpes-de-Haute-Provence

FR822 Hautes-Alpes

FR823 Alpes-Maritimes

FR824 Bouches-du-Rhône

FR825 Var

FR826 Vaucluse

FR831 Corse-du-Sud

FR832 Haute-Corse

FR910 Guadeloupe

FR920 Martinique

FR930 Guyane

FR940 Réunion

FRZZZ Kraj nešpecifikovaný

GRÉCKO

GR111 Evros

GR112 Xanthi

GR113 Rodopi

GR114 Drama

GR115 Kavala

GR121 Imathia

GR122 Thessaloniki

GR123 Kilkis

GR124 Pella

GR125 Pieria

GR126 Serres

GR127 Chalkidiki

GR131 Grevena

GR132 Kastoria

GR133 Kozani

GR134 Florina
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GR141 Karditsa

GR142 Larisa

GR143 Magnisia

GR144 Trikala

GR211 Arta

GR212 Thesprotia

GR213 Ioannina

GR214 Preveza

GR221 Zakynthos

GR222 Kerkyra

GR223 Kefallinia

GR224 Lefkada

GR231 Aitoloakarnania

GR232 Achaia

GR233 Ileia

GR241 Voiotia

GR242 Evvoia

GR243 Evrytania

GR244 Fthiotida

GR245 Fokida

GR251 Argolida

GR252 Arkadia

GR253 Korinthia

GR254 Lakonia

GR255 Messinia

GR300 Attiki

GR411 Lesvos

GR412 Samos

GR413 Chios

GR421 Dodekanisos

GR422 Kyklades

GR431 Irakleio

GR432 Lasithi

GR433 Rethymni

GR434 Chania

GRZZZ Kraj nešpecifikovaný

MAĎARSKO

HU101 Budapest

HU102 Pest

HU211 Fejer
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HU212 Komarom-Esztergom

HU213 Veszprem

HU221 Györ-Moson-Sopron

HU222 Vas

HU223 Zala

HU231 Baranya

HU232 Somogy

HU233 Tolna

HU311 Borsod-Abauj-Zemplen

HU312 Heves

HU313 Nograd

HU321 Hajdu-Bihar

HU322 Jasz-Nagykun-Szolnok

HU323 Szabolcs-Szatmar-Bereg

HU331 Bacs-Kiskun

HU332 Bekes

HU333 Csongrad

HUZZZ Kraj nešpecifikovaný

ÍRSKO

IE011 Border

IE012 Midland

IE013 West

IE021 Dublin

IE022 Mid-East

IE023 Mid-West

IE024 South-East (IRL)

IE025 South-West (IRL)

IEZZZ Kraj nešpecifikovaný

TALIANSKO

ITC11 Torino

ITC12 Vercelli

ITC13 Biella

ITC14 Verbano-Cusio-Ossola

ITC15 Novara

ITC16 Cuneo

ITC17 Asti

ITC18 Alessandria

ITC20 Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

ITC31 Imperia

ITC32 Savona
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ITC33 Genova

ITC34 La Spezia

ITC41 Varese

ITC42 Como

ITC43 Lecco

ITC44 Sondrio

ITC45 Milano

ITC46 Bergamo

ITC47 Brescia

ITC48 Pavia

ITC49 Lodi

ITC4A Cremona

ITC4B Mantova

ITD10 Bolzano-Bozen

ITD20 Trento

ITD31 Verona

ITD32 Vicenza

ITD33 Belluno

ITD34 Treviso

ITD35 Venezia

ITD36 Padova

ITD37 Rovigo

ITD41 Pordenone

ITD42 Udine

ITD43 Gorizia

ITD44 Trieste

ITD51 Piacenza

ITD52 Parma

ITD53 Reggio nell’Emilia

ITD54 Modena

ITD55 Bologna

ITD56 Ferrara

ITD57 Ravenna

ITD58 Forlě-Cesena

ITD59 Rimini

ITE11 Massa-Carrara

ITE12 Lucca

ITE13 Pistoia

ITE14 Firenze

ITE15 Prato
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ITE16 Livorno

ITE17 Pisa

ITE18 Arezzo

ITE19 Siena

ITE1A Grosseto

ITE21 Perugia

ITE22 Terni

ITE31 Pesaro e Urbino

ITE32 Ancona

ITE33 Macerata

ITE34 Ascoli Piceno

ITE41 Viterbo

ITE42 Rieti

ITE43 Roma

ITE44 Latina

ITE45 Frosinone

ITF11 L‘Aquila

ITF12 Teramo

ITF13 Pescara

ITF14 Chieti

ITF21 Isernia

ITF22 Campobasso

ITF31 Caserta

ITF32 Benevento

ITF33 Napoli

ITF34 Avellino

ITF35 Salerno

ITF41 Foggia

ITF42 Bari

ITF43 Taranto

ITF44 Brindisi

ITF45 Lecce

ITF51 Potenza

ITF52 Matera

ITF61 Cosenza

ITF62 Crotone

ITF63 Catanzaro

ITF64 Vibo Valentia

ITF65 Reggio di Calabria

ITG11 Trapani
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ITG12 Palermo

ITG13 Messina

ITG14 Agrigento

ITG15 Caltanissetta

ITG16 Enna

ITG17 Catania

ITG18 Ragusa

ITG19 Siracusa

ITG21 Sassari

ITG22 Nuoro

ITG23 Oristano

ITG24 Cagliari

ITZZZ Kraj nešpecifikovaný

LITVA

LT001 Alytaus apskritis

LT002 Kauno apskritis

LT003 Klaipedos apskritis

LT004 Marijampoles apskritis

LT005 Panevezio apskritis

LT006 Siauliu apskritis

LT007 Taurages apskritis

LT008 Telsiu apskritis

LT009 Utenos apskritis

LT00A Vilniaus apskritis

LTZZZ Kraj nešpecifikovaný

LUXEMBURG

LU000 Luxembourg (Grand-Duché)

LUZZZ Kraj nešpecifikovaný

LOTYŠSKO

LV003 Kurzeme

LV005 Latgale

LV006 Riga

LV007 Pieriga

LV008 Vidzeme

LV009 Zemgale

LVZZZ Kraj nešpecifikovaný

MALTA

MT001 Malta

MT002 Gozo and Comino/Ghawdex u Kemmuna

MTZZZ Kraj nešpecifikovaný
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HOLANDSKO

NL111 Oost-Groningen

NL112 Delfzijl en omgeving

NL113 Overig Groningen

NL121 Noord-Friesland

NL122 Zuidwest-Friesland

NL123 Zuidoost-Friesland

NL131 Noord-Drenthe

NL132 Zuidoost-Drenthe

NL133 Zuidwest-Drenthe

NL211 Noord-Overijssel

NL212 Zuidwest-Overijssel

NL213 Twente

NL221 Veluwe

NL222 Achterhoek

NL223 Arnhem/Nijmegen

NL224 Zuidwest-Gelderland

NL230 Flevoland

NL310 Utrecht

NL321 Kop van Noord-Holland

NL322 Alkmaar en omgeving

NL323 IJmond

NL324 Agglomeratie Haarlem

NL325 Zaanstreek

NL326 Groot-Amsterdam

NL327 Het Gooi en Vechtstreek

NL331 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek

NL332 Agglomeratie ‘s-Gravenhage

NL333 Delft en Westland

NL334 Oost-Zuid-Holland

NL335 Groot-Rijnmond

NL336 Zuidoost-Zuid-Holland

NL341 Zeeuwsch-Vlaanderen

NL342 Overig Zeeland

NL411 West-Noord-Brabant

NL412 Midden-Noord-Brabant

NL413 Noordoost-Noord-Brabant

NL414 Zuidoost-Noord-Brabant

NL421 Noord-Limburg

NL422 Midden-Limburg
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NL423 Zuid-Limburg

NLZZZ Kraj nešpecifikovaný

POĽSKO

PL111 Lodzki

PL112 Piotrkowsko-skierniewicki

PL113 Miasto Lodz

PL121 Ciechanowsko-plocki

PL122 Ostrolecko-siedlecki

PL124 Radomski

PL126 Warszawski

PL127 Miasto Warszawa

PL211 Krakowsko-tarnowski

PL212 Nowosadecki

PL213 Miasto Krakow

PL224 Czenstochowski

PL225 Bielsko-bialski

PL226 Centralny slaski

PL227 Rybnicko-jastrzebski

PL311 Bialskopodlaski

PL312 Chelmsko-zamojski

PL313 Lubelski

PL321 Rzeszowsko-tarnobrzeski

PL322 Krosniensko-przemyski

PL330 Swietokrzyski

PL341 Bialostocko-suwalski

PL342 Lomzynski

PL411 Pilski

PL412 Poznanski

PL413 Kaliski

PL414 Koninski

PL415 Miasto Poznan

PL421 Szczecinski

PL422 Koszalinski

PL431 Gorzowski

PL432 Zielonogorski

PL511 Jeleniogorsko-walbrzyski

PL512 Legnicki

PL513 Wrocławski

PL514 Miasto Wrocław

PL520 Opolski

Strana 4234 Zbierka zákonov č. 500/2006 Čiastka 190

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

http://www.zbierka.sk
http://www.iura.sk


PL611 Bydgoski

PL612 Torunsko-wroclawski

PL621 Elblaski

PL622 Olsztynski

PL623 Elcki

PL631 Slupski

PL632 Gdanski

PL633 Gdansk-Gdynia-Sopot

PLZZZ Kraj nešpecifikovaný

PORTUGALSKO

PT111 Minho-Lima

PT112 Cávado

PT113 Ave

PT114 Grande Porto

PT115 Tâmega

PT116 Entre Douro e Vouga

PT117 Douro

PT118 Alto Trás-os-Montes

PT150 Algarve

PT161 Baixo Vouga

PT162 Baixo Mondego

PT163 Pinhal Litoral

PT164 Pinhal Interior Norte

PT165 Dâo-Lafôes

PT166 Pinhal Interior Sul

PT167 Serra da Estrela

PT168 Beira Interior Norte

PT169 Beira Interior Sul

PT16A Cova da Beira

PT16B Oeste

PT16C Médio Tejo

PT171 Grande Lisboa

PT172 Península de Setúbal

PT181 Alentejo Litoral

PT182 Alto Alentejo

PT183 Alentejo Central

PT184 Baixo Alentejo

PT185 Leziria do Tejo

PT200 Regiăo Autónoma dos Açores

PT300 Regiăo Autónoma da Madeira
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PTZZZ Kraj nešpecifikovaný

ŠVÉDSKO

SE010 Stockholms län

SE021 Uppsala län

SE022 Södermanlands län

SE023 Östergötlands län

SE024 Örebro län

SE025 Västmanlands län

SE041 Blekinge län

SE044 Skĺne län

SE061 Värmlands län

SE062 Dalarnas län

SE063 Gävleborgs län

SE071 Västernorrlands län

SE072 Jämtlands län

SE081 Västerbottens län

SE082 Norrbottens län

SE091 Jönköpings län

SE092 Kronobergs län

SE093 Kalmar län

SE094 Gotlands län

SE0A Västsverige

SE0A1 Hallands län

SE0A2 Västra Götalands län

SEZZZ Kraj nešpecifikovaný

SLOVINSKO

SI001 Pomurska

SI002 Podravska

SI003 Koroska

SI004 Savinjska

SI005 Zasavska

SI006 Spodnjeposavska

SI009 Gorenjska

SI00A Notranjsko-kraska

SI00B Goriska

SI00C Obalno-kraska

SI00D Jugovyhodna Slovenija

SI00E Osrednjeslovenska

SIZZZ Kraj nešpecifikovaný
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SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

UKC11 Hartlepool and Stockton-on-Tees

UKC12 South Teesside

UKC13 Darlington

UKC14 Durham CC

UKC21 Northumberland

UKC22 Tyneside

UKC23 Sunderland

UKD11 West Cumbria

UKD12 East Cumbria

UKD21 Halton and Warrington

UKD22 Cheshire CC

UKD31 Greater Manchester South

UKD32 Greater Manchester North

UKD41 Blackburn with Darwen

UKD42 Blackpool

UKD43 Lancashire CC

UKD51 East Merseyside

UKD52 Liverpool

UKD53 Sefton

UKD54 Wirral

UKE11 Kingston upon Hull, City of

UKE12 East Riding of Yorkshire

UKE13 North and North East Lincolnshire

UKE21 York

UKE22 North Yorkshire CC

UKE31 Barnsley, Doncaster and Rotherham

UKE32 Sheffield

UKE41 Bradford

UKE42 Leeds

UKE43 Calderdale, Kirklees and Wakefield

UKF11 Derby

UKF12 East Derbyshire

UKF13 South and West Derbyshire

UKF14 Nottingham

UKF15 North Nottinghamshire

UKF16 South Nottinghamshire

UKF21 Leicester

UKF22 Leicestershire CC and Rutland

UKF23 Northamptonshire
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UKF30 Lincolnshire

UKG11 Herefordshire, County of

UKG12 Worcestershire

UKG13 Warwickshire

UKG21 Telford and Wrekin

UKG22 Shropshire CC

UKG23 Stoke-on-Trent

UKG24 Staffordshire CC

UKG31 Birmingham

UKG32 Solihull

UKG33 Coventry

UKG34 Dudley and Sandwell

UKG35 Walsall and Wolverhampton

UKH11 Peterborough

UKH12 Cambridgeshire CC

UKH13 Norfolk

UKH14 Suffolk

UKH21 Luton

UKH22 Bedfordshire CC

UKH23 Hertfordshire

UKH31 Southend-on-Sea

UKH32 Thurrock

UKH33 Essex CC

UKI11 Inner London – West

UKI12 Inner London – East

UKI21 Outer London – East and North East

UKI22 Outer London – South

UKI23 Outer London – West and North West

UKJ11 Berkshire

UKJ12 Milton Keynes

UKJ13 Buckinghamshire CC

UKJ14 Oxfordshire

UKJ21 Brighton and Hove

UKJ22 East Sussex CC

UKJ23 Surrey

UKJ24 West Sussex

UKJ31 Portsmouth

UKJ32 Southampton

UKJ33 Hampshire CC

UKJ34 Isle of Wight
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UKJ41 Medway

UKJ42 Kent CC

UKK11 Bristol, City of

UKK12 North and North East Somerset, South Gloucestershire

UKK13 Gloucestershire

UKK14 Swindon

UKK15 Wiltshire CC

UKK21 Bournemouth and Poole

UKK22 Dorset CC

UKK23 Somerset

UKK30 Cornwall and Isles of Scilly

UKK41 Plymouth

UKK42 Torbay

UKK43 Devon CC

UKL11 Isle of Anglesey

UKL12 Gwynedd

UKL13 Conwy and Denbighshire

UKL14 South West Wales

UKL15 Central Valleys

UKL16 Gwent Valleys

UKL17 Bridgend and Neath Port Talbot

UKL18 Swansea

UKL21 Monmouthshire and Newport

UKL22 Cardiff and Vale of Glamorgan

UKL23 Flintshire and Wrexham

UKL24 Powys

UKM10 Aberdeen City, Aberdeenshire and North East Moray

UKM2 Eastern Scotland

UKM21 Angus and Dundee City

UKM22 Clackmannanshire and Fife

UKM23 East Lothian and Midlothian

UKM24 Scottish Borders, The

UKM25 Edinburgh, City of

UKM26 Falkirk

UKM27 Perth and Kinross and Stirling

UKM28 West Lothian

UKM31 East and West Dunbartonshire, Helensburgh and Lomond

UKM32 Dumfries and Galloway

UKM33 East Ayrshire and North Ayrshire Mainland

UKM34 Glasgow City

Čiastka 190 Zbierka zákonov č. 500/2006 Strana 4239

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

http://www.zbierka.sk
http://www.iura.sk


UKM35 Inverclyde, East Renfrewshire and Renfrewshire

UKM36 North Lanarkshire

UKM37 South Ayrshire

UKM38 South Lanarkshire

UKM41 Caithness and Sutherland and Ross and Cromarty

UKM42 Inverness and Nairn and Moray, Badenoch and Strathspey

UKM43 Lochaber, Skye and Lochalsh and Argyll and the Islands

UKM44 Eilean Siar (Western Isles)

UKM45 Orkney Islands

UKM46 Shetland Islands

UKN01 Belfast

UKN02 Outer Belfast

UKN03 East of Northern Ireland

UKN04 North of Northern Ireland

UKN05 West and South of Northern Ireland

UKZZZ Kraj nešpecifikovaný

Kód Názov

Dátum úrazu

Dátum, kedy sa stal úraz, sa zaznamenáva použitím 8-miestneho čísla ‘RRRRMMDD’, kde ‘RRRR’ je rok,
‘MM’ je mesiac roku, a ‘DD’ je deň v mesiaci, napríklad 31. marec 2001 sa kóduje ‘20010331’. Ak je rok
neznámy, ‘RRRR’ sa kóduje ‘0000’, ak je mesiac neznámy, ‘MM’ sa kóduje ‘00’ a ak je deň neznámy, ‘DD’
sa kóduje ‘00’.

Čas úrazu

00 00:00 až 00:59

01 01:00 až 01:59

02 02:00 až 02:59

...

23 23:00 až 23:59

99 Čas úrazu neznámy

Veľkosť organizácie Špecifikácie

0 0 zamestnancov Bez zamestnancov

1 1 – 9 zamestnancov Ekvivalent plného úväzku (plný pracovný čas)*)

2 10 – 49 zamestnancov Ekvivalent plného úväzku *)

3 50 – 249 zamestnancov Ekvivalent plného úväzku *)

4 250 – 499 zamestnancov Ekvivalent plného úväzku *)

5 500 zamestnancov a viac Ekvivalent plného úväzku *)

9 Neznáma veľkosť Ekvivalent plného úväzku *)
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*) Ekvivalent plného pracovného úväzku zamestnanca je definovaný vo vzťahu k národnému priemernému
ročnému počtu pracovných hodín zamestnanca pracujúceho na plný pracovný úväzok v odvetví ekonomickej
činnosti lokálnej jednotky podniku. Ekvivalent plného pracovného úväzku zamestnancov lokálnej jednotky je
suma ročných pracovných hodín všetkých zamestnancov delená priemerným národným ročným počtom
pracovných hodín v danom odvetví. Zaokrúhľuje sa k najbližšiemu celému číslu okrem hodnôt v rozpätí 0 až 1
(napr. samostatne zárobkovo činný, osoba zamestnaná len na čiastočný pracovný úväzok na niekoľko hodín
v mesiaci alebo roku). V týchto prípadoch sa ekvivalent plného úväzku zaokrúhľuje na hodnotu 1.

Príslušnosť zamestnanca k štátom

0 Štátna príslušnosť neznáma

1 Štátny príslušník Slovenskej republiky

2 Nie je štátny príslušník Slovenskej republiky, ale je z EÚ

3 Nie je štátny príslušník Slovenskej republiky a nie je z EÚ

Pracovný vzťah zamestnanca

000 Neznáme (nezistené) postavenie v zamestnaní

300 Zamestnanec, bez uvedenia či ide o trvalý alebo dočasný pracovný pomer (na dobu
neurčitú/určitú), alebo či ide o plný alebo čiastočný pracovný úväzok

301 Zamestnanec, bez uvedenia či ide o trvalý alebo dočasný pracovný pomer (na dobu neurčitú/určitú)
– pracujúci na plný pracovný úväzok

302 Zamestnanec, bez uvedenia či ide o trvalý alebo dočasný pracovný pomer (na dobu neurčitú/určitú)
– pracujúci na čiastočný úväzok

310 Zamestnanec s trvalým pracovným pomerom (na dobu neurčitú) bez uvedenia či ide o plný alebo
čiastočný pracovný úväzok

311 Zamestnanec s trvalým pracovným pomerom (na dobu neurčitú) – pracujúci na plný pracovný úväzok

312 Zamestnanec s trvalým pracovným pomerom (na dobu neurčitú) – pracujúci na čiastočný pracovný
úväzok

320 Zamestnanec s dočasným pracovným pomerom (na dobu určitú) – bez uvedenia, či ide o plný alebo
čiastočný úväzok

321 Zamestnanec s dočasným pracovným pomerom (na dobu určitú) – pracujúci na plný pracovný úväzok

322 Zamestnanec s dočasným pracovným pomerom (na dobu určitú) – pracujúci na čiastočný pracovný
úväzok

500 Žiak učilišťa, žiak odborného učilišťa alebo žiak
strednej školy pri praktickom vyučovaní
a študent vysokej školy pri praktickej výučbe

900 Iné postavenie v zamestnaní

Celkový počet dní PN

Celkový počet dní PN sa vyjadruje pomocou použitia 3-ciferného čísla v intervale od 4 do 365
kalendárnych dní vrátane absencie. Započítavajú sa len celé (úplné dni). Osoba je práceneschopná viac
než 3 dni, keď bola mimo pracovného procesu aspoň 4 celé dni od začiatku dňa nasledujúceho po úraze.
Prvá hodnota „004“ sa použije, ak osoba znovu pokračuje vo vykonávaní práce 5. deň po dni, keď sa stal
úraz.

000 Celkový počet dní PN neznámy

004 až
365

Celkový počet dní PN (absencie)

997 Trvalá práceneschopnosť alebo počet dní PN viac ako 365 (jeden rok)

998 Smrteľný úraz

999 Neuvedené inde
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Špecifikácia pracoviska

0 Nešpecifikované

1 Obvyklé pracovisko alebo pracovisko v rámci miestnej prevádzky

2 Príležitostné alebo mobilné pracovisko, alebo pracovná cesta v prospech zamestnávateľa

9 Iné pracovisko

Pracovisko

000 Žiadne informácie

010 Továrenské (priemyselné) miesto, plocha závodu – bližšie neurčené

011 Výrobná plocha, továreň, dielňa

012 Plocha na údržbu, opravárska dielňa

013 Plocha používaná hlavne na skladovanie, nakladanie, vykladanie

019 Iná skupina pracovného prostredia typu 010 predtým neuvedená

020 Stavebné miesto (stavenisko, konštrukčné, montážne miesto), stavba, povrchový lom, povrchová
baňa – bližšie neurčené

021 Stavenisko – budova vo výstavbe

022 Stavenisko – budova počas búrania, opravy, alebo pri údržbe

023 Povrchový lom, povrchová baňa, banské dielo, výkop vrátane povrchových baní a lomov v prevádzke

024 Stavenisko – podzemie

025 Stavenisko – na vode/nad vodou

026 Stavenisko – v prostredí pod vysokým tlakom

029 Iná skupina typu pracovného prostredia 020 predtým neuvedená

030 Hospodárenie na farme, pestovanie, chovateľstvo, rybné hospodárstvo, lesné hospodárstvo –
bližšie neurčené

031 Chovateľské územie, plocha

032 Pestovateľské územie – pozemné plodiny

033 Pestovateľské územie – stromy alebo kroviská

034 Pásmo lesov

035 Oblasť chovu rýb, rybolovu, akvakultúry (nie na plavidle)

036 Záhrada, park, botanická záhrada, zoologická záhrada

039 Iná skupina pracovného prostredia typu 030 predtým neuvedená

040 Terciárne oblasti aktivít, úrad, územie na zábavu, rôzne – bližšie neurčené

041 Úrad, zasadacia miestnosť, knižnica a iné

042 Výučbové zariadenie, škola, stredná škola, fakulta, univerzita, detské jasle, materská škola

043 Malé a veľké obchodné plochy (vrátane pouličného predaja)

044 Reštaurácia, rekreačné plochy, prechodné ubytovacie zariadenia vrátane múzeí, posluchární,
štadiónov, veľtrhov a iných

049 Iná skupina pracovného prostredia typu 040 predtým neuvedená

050 Zdravotnícke zariadenie – bližšie neurčené

051 Zdravotnícke zariadenie, napr. nemocnica, dom opatrovateľskej služby

059 Iná skupina pracovného prostredia typu 050 predtým neuvedená

060 Verejné plochy (priestranstvá) – bližšie neurčené
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061 Plochy trvalo prístupné prechodu verejnosti – (hlavné cesty, bočné cesty, parkovacie plochy, staničné
alebo letiskové čakárne a iné)

062 Dopravné prostriedky – pozemné alebo koľajové (všetky druhy bez ohľadu na vlastníctvo, napr. vlak,
autobus, automobil)

063 Zóny priľahlé verejným plochám, na ktoré majú prístup len oprávnené osoby, napr. železničná trať,
letisková rampa, spevnená krajnica diaľnice

069 Iná skupina pracovného prostredia typu 060 predtým neuvedená

070 Vnútri domu (domácnosti) – bližšie neurčené

071 Súkromný dom

072 Spoločné časti budovy, prístavby, súkromné rodinné záhrady

079 Iná skupina pracovného prostredia typu 070 predtým neuvedená

080 Športoviská – bližšie neurčené

081 Kryté športoviská – športové haly, telocvične a kryté plavárne

082 Vonkajšie športoviská – ihriská, odkrytý bazén, zjazdovka

089 Iná skupina pracovného prostredia typu 050 predtým neuvedená

090 Vo vzduchu, vyvýšené plochy s vylúčením stavenísk – bližšie neurčené

091 Vyvýšené plochy – na pevnom, fixnom základe (napr. strecha, terasa)

092 Vyvýšené plochy – stožiare, stĺpy, závesné plošiny

093 Vo vzduchu – na palube lietajúcich strojov

099 Iná skupina pracovného prostredia typu 090 predtým neuvedená okrem stavenísk

100 Podzemie okrem stavenísk – bližšie neurčené

101 Podzemie – tunel (cestný, železničný, metra)

102 Podzemie – baňa

103 Podzemie – odvodňovacie kanály/kanály

109 Iná skupina pracovného prostredia typu 100 predtým neuvedená okrem stavenísk

110 Na vode/nad vodou okrem stavenísk – bližšie neurčené

111 More alebo oceán – paluby všetkých typov plavidiel, plošiny, lode, člny, nákladné člny

112 Jazero, rieka, prístav – paluby všetkých typov plavidiel, plošiny, lode, člny, nákladné člny

119 Iná skupina pracovného prostredia typu 110 predtým neuvedená okrem stavenísk

120 Prostredie pod vysokým tlakom okrem stavenísk bližšie neurčené

121 Prostredie pod vysokým tlakom – pod vodou, napr. potápanie

122 Prostredie pod vysokým tlakom – komora

129 Iná skupina pracovného prostredia typu 110 predtým neuvedená okrem stavenísk

999 Iné pracovné prostredie predtým neuvedené

Pracovný proces

Pracovný proces opisuje základný typ práce (všeobecnú úlohu širokého okruhu), ktorá bola vykonávaná
zamestnancom v čase úrazu. Pracovný proces, tzn. hlavná činnosť vykonávaná v mieste a čase úrazu
nemusí byť spojená so špecifickou fyzickou činnosťou zamestnanca v momente, keď sa úraz stal.
Pracovný proces predpokladá isté trvanie.

00 Žiadna informácia

10 Výroba, spracovanie, skladovanie všetkých typov bližšie neurčených

11 Výroba, spracovanie – všetky typy
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12 Skladovanie – všetky typy

19 Iný typ pracovného procesu skupiny 10 predtým neuvedený

20 Kopanie (hĺbenie), výstavba, oprava, búranie bližšie neurčené

21 Kopanie (hĺbenie)

22 Nová výstavba budovy

23 Nová výstavba občianskej vybavenosti, infraštruktúry, ciest, mostov, hrádzí, prístavov

24 Rekonštrukcia, oprava, rozširovanie, údržba budov – všetky typy stavieb

25 Búranie – všetky typy stavieb

29 Iný typ pracovného procesu skupiny 20 predtým neuvedený

30 Práce v poľnohospodárstve, lesníctve, záhradníctve, rybárstve, práca so živými zvieratami –
bližšie neurčené

31 Poľnohospodárska práca – obrábanie pôdy

32 Poľnohospodárska práca – so zeleninou, záhradníctvo

33 Poľnohospodárska práca – so živými zvieratami

34 Lesnícka práca

35 Chov rýb, rybolov

39 Iný typ pracovného procesu skupiny 30 predtým neuvedený

40 Služby poskytované podnikom a verejnosti; intelektuálna činnosť – bližšie neurčené

41 Služba, starostlivosť, pomoc všeobecnej verejnosti

42 Intelektuálna práca – učenie, výcvik, spracovanie údajov, kancelárska práca, organizovanie, riadenie

43 Obchodná činnosť – nákup, predaj a pridružené služby

49 Iné typy pracovných procesov skupiny 40 bližšie neuvedené

50 Iné práce týkajúce sa pracovného procesu uvedeného pod 10, 20, 30 a 40 – bližšie neurčené

51 Zostavovanie, príprava, inštalácia, montáž, demontáž, rozoberanie

52 Údržba, oprava, ladenie, nastavenie

53 Čistenie pracovných plôch, strojov – strojové alebo ručné

54 Odpadové hospodárstvo, odstraňovanie odpadu, akékoľvek spracovanie odpadu

55 Monitorovanie, kontrola výrobných postupov, pracovných plôch, dopravných prostriedkov, zariadení –
s alebo bez monitorovacieho zariadenia

59 Iné typy pracovných procesov skupiny 50 predtým neuvedené

60 Pohyb, šport, umelecká činnosť – bližšie neurčené

61 Pohyb vrátane pohybu na palube dopravného prostriedku

62 Šport, umelecká činnosť

69 Iné typy pracovného procesu skupiny 60 predtým neuvedené

99 Iné pracovné procesy predtým neurčené

Špecifická pracovná činnosť

00 Bez informácie

10 Obsluha strojov – bližšie neurčená

11 Spúšťanie stroja, zastavovanie stroja

12 Obsluha stroja, prísun alebo odsun materiálu
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13 Sledovanie stroja, obsluha alebo vedenie stroja

19 Iné špecifické pracovné činnosti skupiny 10 predtým neuvedené

20 Práca s ručne držanými nástrojmi – predtým neurčené

21 Práca s ručnými nástrojmi – manuálna

22 Práca s ručnými nástrojmi s vlastným pohonom

29 Iné špecifické pracovné činnosti skupiny 20 predtým neuvedené

30 Riadenie/prítomnosť v/na palube dopravného prostriedku alebo manipulačnom zariadení
– bližšie neurčené

31 Riadenie dopravného prostriedku alebo manipulačného zariadenia – mobilného s vlastným pohonom

32 Riadenie dopravného prostriedku alebo manipulačného zariadenia – mobilného bez vlastného pohonu

33 Prítomnosť cestujúceho na palube dopravného prostriedku

39 Iné typy špecifickej pracovnej činnosti skupiny 30 predtým neuvedené

40 Manipulácia (zaobchádzanie) s predmetmi – predtým neurčené

41 Manuálne uchopenie, uchytenie, zovretie, držanie, ukladanie – na vodorovnej ploche

42 Viazanie, spájanie, odtrhávanie, rozväzovanie, stláčanie, odskrutkovanie, otáčanie

43 Upevňovanie, vešanie, zdvíhanie, ukladanie na zvislej ploche

44 Hádzanie, odhadzovanie

45 Otváranie, zatváranie napr. škatule, debny, balíka

46 Vylievanie, nalievanie, napĺňanie, polievanie, striekanie, vyprázdňovanie, vyberanie pomocou nádoby

47 Otváranie alebo zatváranie napr. zásuvky, skrine, dverí do miestnosti

49 Iné špecifické pracovné činnosti skupiny 40 predtým neuvedené

50 Ručné prenášanie, nosenie – bližšie neurčené

51 Zvislé prenášanie – zdvíhanie, vztyčovanie, spúšťanie predmetu

52 Vodorovné prenášanie – ťahanie, tlačenie, valenie predmetu

53 Dopravovanie nákladu – vykonávané osobou

59 Iné špecifické pracovné činnosti skupiny 50 predtým neuvedené

60 Pohyb – bližšie neurčený

61 Chôdza, beh, stúpanie, klesanie a iné

62 Nastupovanie, vystupovanie

63 Skákanie, poskakovanie a iné

64 Lezenie, šplhanie a iné

65 Vstávanie, sadanie a iné

66 Plávanie, potápanie

67 Pohyby na mieste

69 Iné špecifické pracovné činnosti skupiny 60 predtým neuvedené

70 Prítomnosť – bližšie neurčená

99 Iné špecifické pracovné činnosti predtým neuvedené

Odchýlka

00 Bez informácií

10 Odchýlka spôsobená problémami s elektrinou, výbuchom, ohňom – bližšie neurčená

Čiastka 190 Zbierka zákonov č. 500/2006 Strana 4245

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

http://www.zbierka.sk
http://www.iura.sk


11 Problém s elektrinou spôsobený poruchou zariadenia, vedúcou k nepriamemu kontaktu

12 Problém s elektrinou vedúci k priamemu kontaktu

13 Výbuch

14 Oheň, vzplanutie

19 Iné typy odchýliek skupiny 10 predtým neuvedené

20 Odchýlka preplnením, prevrátením, únikom, tečením, vyparovaním, vyžarovaním – bližšie
neurčená

21 Pevné skupenstvo – preplnenie, prevrátenie

22 Kvapalné skupenstvo – únik, presakovanie, vytekanie, špliechanie, striekanie

23 Plynné skupenstvo – vyparovanie, tvorba aerosólu, tvorba plynu

24 Prašný materiál – tvorba dymu, prachové častice v suspenzii/v emisiách

29 Iné typy odchýliek skupiny 20 predtým neuvedené

30 Rozbitie, prasknutie, rozštiepenie, zošmyknutie, pád, kolaps (zrútenie) materiálového činiteľa –
bližšie neurčené

31 Zlomenie materiálu v spoji, resp. na švoch

32 Zlomenie, prasknutie spôsobujúce črepiny, triesky, úlomky napr. dreva, skla, kovu, kameňa, plastu

33 Šmyknutie, pád, zrútenie materiálového činiteľa – zhora (pád na zamestnanca)

34 Šmyknutie, pád, zrútenie materiálového činiteľa – zdola (strhnutie zamestnanca nadol)

35 Šmyknutie, pád, zrútenie materiálového činiteľa – na tej istej úrovni

39 Iné typy odchýliek skupiny 30 predtým neuvedené

40 Strata kontroly, ovládania, úplná alebo čiastočná nad strojom, dopravným prostriedkom alebo
manipulačným zariadením, ručným náradím (nástrojom), objektom, zvieraťom – bližšie neurčená

41 Strata kontroly, ovládania, úplná alebo čiastočná nad strojom (vrátane nechceného uvedenia do
chodu) alebo nad materiálom obrábaným strojom

42 Strata kontroly, ovládania, úplná alebo čiastočná nad dopravným prostriedkom alebo manipulačným
zariadením (motorizovaným aj nemotorizovaným)

43 Strata kontroly, ovládania, úplná alebo čiastočná nad ručným nástrojom (náradím), motorizovaným
alebo nemotorizovaným, alebo nad materiálom obrábaným ručným nástrojom

44 Strata kontroly, ovládania, úplná alebo čiastočná nad predmetom (napr. prepravovaným, posúvaným,
obrábaným)

45 Strata kontroly, ovládania, úplná alebo čiastočná nad zvieraťom

49 Iné typy odchýliek skupiny 40 predtým neuvedené

50 Pošmyknutie, potknutie a pád (pád zamestnanca) bližšie neurčené

51 Pád zamestnanca na nižšie položené miesto (nižšiu úroveň)

52 Šmyknutie, potknutie a pád (pád zamestnanca) na tej istej úrovni (na rovine)

59 Iné typy odchýliek skupiny 50 predtým neuvedené

60 Pohyb tela bez akéhokoľvek fyzického stresu (námahy, všeobecne vedúci k vonkajšiemu
poraneniu), bližšie neurčený

61 Našliapnutie na ostrý predmet

62 Kľaknutie, sadnutie, opretie

63 Zachytenie alebo strhnutie preč niečím alebo hybnou silou

64 Nekoordinované pohyby, nevhodné alebo zle načasované činnosti

69 Iné typy odchýliek skupiny 60 predtým neuvedené
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70 Pohyb tela na základe alebo v sprievode fyzického tlaku (všeobecne vedúci k vnútornému
poraneniu), bližšie neurčený

71 Dvíhanie, nesenie, vstávanie

72 Tlačenie, ťahanie

73 Zhodenie, zohnutie

74 Skrútenie, otočenie

75 Zlé našliapnutie, vykrútenie nohy alebo podvrtnutie členka, šmyknutie bez pádu

79 Iné odchýlky skupiny 70 predtým neuvedené

80 Šok, úľak, násilie, útok, ohrozenie, prítomnosť, bližšie neurčené

81 Šok, úľak

82 Násilie, útok, ohrozenie medzi zamestnancami spoločnosti podriadenými autorite zamestnávateľa

83 Násilie, útok, ohrozenie od ľudí mimo organizácie na zamestnancovi vykonávajúcom svoje povinnosti
(napr. prepadnutie banky, vodičov autobusov)

84 Útok, strčenie – zvieraťom

85 Prítomnosť zamestnanca alebo tretej osoby, ktorá sama osebe vytvára nebezpečenstvo pre seba aj pre
iných

89 Iné typy odchýliek skupiny 80 predtým neuvedené

99 Iné odchýlky predtým neurčené

Dotyk (kontakt) – spôsob poranenia

00 Bez informácie

10 Kontakt s elektrickým napätím, teplom, nebezpečnými látkami – bližšie neurčenými

11 Nepriamy kontakt so zváracím oblúkom, iskrou, osvetlením (pasívny)

12 Priamy kontakt s elektrinou, zasiahnutie tela elektrickým nábojom

13 Kontakt s otvoreným plameňom alebo horúcim, alebo horiacim predmetom, alebo prostredím

14 Kontakt so studeným alebo zmrznutým predmetom alebo prostredím

15 Kontakt s nebezpečnými látkami nosom, ústami formou inhalácie

16 Kontakt s nebezpečnými látkami – na/cez pokožku alebo oči

17 Kontakt s nebezpečnými látkami prostredníctvom tráviaceho systému prehltnutím alebo zjedením

19 Iné typy kontaktov skupiny 10 – spôsoby poranenia predtým neuvedené

20 Potopený, zasypaný, zahrabaný, ponorený, obklopený – bližšie neurčené

21 Ponorený, ponorený v kvapaline

22 Zasypaný tuhou látkou

23 Obalený, obklopený plynom alebo vzduchom nesenými časticami

29 Iné typy kontaktov skupiny 20 – spôsoby poranenia predtým neuvedené

30 Vodorovný alebo zvislý náraz na pevne stojaci predmet (zamestnanec je v pohybe), bližšie
neurčený

31 Zvislý pohyb, náraz (vyplývajúci z pádu)

32 Vodorovný pohyb, náraz

39 Iné typy kontaktov skupiny 30 – spôsoby poranenia predtým neuvedené

40 Úder predmetom v pohybe, kolízia – bližšie neurčený

41 Úder letiacim predmetom
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42 Úder padajúcim predmetom

43 Úder kolísajúcim sa predmetom

44 Úder točiacim sa, pohybujúcim sa, premiestňovaným predmetom vrátane vozidiel

45 Zrážka s predmetom vrátane vozidiel – zrážka s osobou (zamestnanec sa pohybuje)

49 Iné typy kontaktov skupiny 40 – spôsoby poranenia predtým neuvedené

50 Kontakt s ostrým, špicatým, drsným, neopracovaným materiálovým činiteľom bližšie
neurčeným

51 Kontakt s ostrým materiálovým činiteľom (napr. nôž, čepeľ)

52 Kontakt so špicatým materiálovým činiteľom (napr. klinec, ostrý nástroj)

53 Kontakt s tvrdým alebo drsným materiálovým činiteľom

59 Iné typy kontaktov skupiny 50 – spôsoby poranenia predtým neuvedené

60 Zachytený, rozdrvený a iné bližšie neurčený

61 Zachytený alebo rozdrvený – vnútri

62 Zachytený alebo rozdrvený – pod

63 Zachytený alebo rozdrvený – medzi

64 Odtrhnutie alebo odrezanie – končatina, ruka alebo prst

69 Iné typy kontaktov skupiny 60 – spôsoby poranenia predtým neuvedené

70 Fyzický alebo mentálny stres – nešpecifikovaný

71 Fyzický stres na kostrosvalovom systéme

72 Fyzický stres spôsobený žiarením, hlukom (zvukom), svetlom alebo tlakom

73 Mentálny stres alebo šok

79 Iné typy kontaktov skupiny 70 – spôsoby poranenia predtým neuvedené

80 Pohryznutie, kopnutie alebo iný kontakt (zvieraťom alebo človekom) – bližšie neurčený

81 Pohryznutie

82 Uštipnutie (pohryznutie) hmyzom alebo rybou

83 Úder, kopnutie, rana hlavou, škrtenie

89 Iné typy kontaktov skupiny 80 – spôsoby poranenia predtým neuvedené

99 Iné kontakty – spôsoby poranenia predtým neuvedené

Materiálové činitele

Podľa tejto tabuľky sa kódujú:

Materiálový činiteľ špecifickej pracovnej činnosti

Materiálový činiteľ odchýlky

Materiálový činiteľ dotyku (kontaktu)

Ak sa pri použití 4-pozičnej klasifikácie materiálového činiteľa vyskytuje pri posledných dvoch pozíciách 0X, umož-
ňuje to pri kódovaní spresniť a označiť typ materiálu, ktorý sa opracúva (stroje v skupinách 10.02, 10.04 a 10.07 až
10.15). Písmeno X sa nahradí kódovaným označením konkrétneho druhu spracúvaného materiálu (A – H), ktoré uvá-
dza nasledujúca tabuľka. Pri niektorých zariadeniach tabuľka už priamo určuje druh opracovaného materiálu (napr.
10.02.06.0B, 0B – ide o kov; alebo 10.02.07.0H, 0H – ide o potraviny).

Ak sa v posledných dvoch pozíciách vyskytuje 0Y, umožňuje to pri kódovaní spresniť a označiť druh použitého ba-
lenia (pri baliacich strojoch uvedených v skupine 10.16) tak, že sa zamení písmeno Y za príslušné písmeno (A – H)
podľa druhu baliaceho materiálu (napr. 0C – drevo alebo 0E – papier, kartón).
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Ak sa v tabuľke v 4-pozičnom materiálovom činiteli vyskytuje alfabetický kód, má nasledujúce významy:

Kód Charakter materiálu

0A Skala, minerál

0B Kov

0C Drevo

0D Guma, plastická hmota

0E Papier, kartón

0F Textil

0G Koža

0H Potraviny

KÓD

00.00 .00.00 Bez informácií (neuvedené)

00.01 .00.00 Bez materiálového činiteľa

00.02 .00.00 Bez informácií (neuvedené)

00.99 .00.00 Iné situácie v skupine 00 predtým neuvedené

01.00 .00.00 Prízemné stavby a povrchy (vnútorné a vonkajšie, pevné alebo mobilné, tiež dočasné)

01.01 .00.00 Konštrukčné prvky stavieb, stavebné dielce – napr. dvere, steny, paženia a úmyselné
prekážky, ako napr. okná

01.01 .01.00 Arkierové okná, okná (pripevnené k stavbe)

01.01 .02.00 Dvere (pripevnené k stavbe)

01.01 .03.00 Priečky, múry

01.01 .99.00 Iné časti stavieb

01.02 .00.00 Povrchy na prízemí – povrch zeme a podlahy (vnútorné a vonkajšie, poľnohospodárska
pôda, športové ihriská, klzké podlahy, zahádzané podlahy, hrubé dosky (podlahoviny)
s klincami

01.02 .01.00 Povrchy všeobecne

01.02 .01.01 Podlaha

01.02 .01.02 Klzké (šmykľavé) podlahy/povrchy (napr. v dôsledku dažďa, snehu, ľadu)

01.02 .01.03 Iné klzké (šmykľavé) podlahy/povrchy spôsobené kvapalinami (okrem vody) alebo inými
látkami rozliatymi na povrchu (napr. olej, tuk)

01.02 .01.04 Zahádzané podlahy/povrchy (napr. malými alebo veľkými predmetmi)

01.02 .01.05 Hrubé dosky (podlahoviny) s klincami

01.02 .01.06 Iné činitele spojené s povrchom zeme (napr. jamy, obrubníky, kamenné schody)

01.02 .02.00 Poľnohospodárska pôda (napr. polia, lúky)

01.02 .03.00 Športové ihriská

01.02 .99.00 Iné prízemné povrchy alebo prechody

01.03 .00.00 Prízemné povrchy alebo prechody pohyblivé

01.99 .00.00 Iné stavebné a prízemné povrchy v skupine 01 predtým neuvedené

02.00 .00.00 Stavby, konštrukčné prvky, povrchy nad povrchom zeme (vnútorné a vonkajšie) – bližšie
neurčené

02.01 .00.00 Časti stavieb nad zemou pevné (strechy, terasy, dvere a okná, schody, plošiny)
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02.01 .01.00 Schody

02.01 .02.00 Strechy, terasy, sklenené strechy, krovy

02.01 .03.00 Vonkajšie alebo vnútorné otvory v stavbách

02.01 .04.00 Nakladacie a vykladacie rampy

02.01 .99.00 Iné časti budov nad zemou

02.02 .00.00 Konštrukčné prvky, povrchy, nadzemné, pevné (vrátane lávok, pevných rebríkov,
stožiarov, stĺpov)

02.02 .01.00 Pevné rebríky

02.02 .02.00 Stožiare, stĺpy, chodby (lávky), mezaníny, stožiare

02.02 .99.00 Iné pevné konštrukcie, povrchy, nadzemné

02.03 .00.00 Konštrukčné prvky nadzemné, mobilné (pohyblivé) (vrátane lešenia, mobilných
rebríkov, závesných lešení, zdvíhacích plošín)

02.03 .01.00 Prenosné rebríky, jednoduché rebríky, dvojité rebríky

02.03 .02.00 Improvizované podpery

02.03 .03.00 Mobilné lešenie

02.03 .99.00 Iné mobilné konštrukčné prvky, povrchy nad úrovňou zeme

02.04 .00.00 Konštrukcie, povrchy nad úrovňou zeme dočasné (vrátane dočasných lešení, popruhov,
sedačiek)

02.04 .01.00 Lešenia (nemobilné)

02.04 .02.00 Debnenie

02.04 .03.00 Plošiny zdvižné, závesné

02.04 .99.00 Iné dočasné povrchy nad úrovňou zeme

02.05 .00.00 Konštrukcie, povrchy nad úrovňou zeme pohyblivé (vrátane vrtných plošín, lešení na
člnoch)

02.05 .01.00 Vrtné plošiny

02.05 .99.00 Iné pohyblivé konštrukcie, povrchy nad úrovňou zeme

02.99 .00.00 Iné budovy, konštrukcie a povrchy nad úrovňou zeme v skupine 02 predtým neuvedené

03.00 .00.00 Budovy, konštrukcie a povrchy pod úrovňou zeme (vnútorné alebo vonkajšie) bližšie
nešpecifikované

03.01 .00.00 Vyhĺbeniny, ryhy (jarky), šachty, bane, predné steny zákopov, podzemné garáže

03.01 .01.00 Vyhĺbeniny, ryhy (jarky)

03.01 .02.00 Šachty, kanály

03.01 .03.00 Prudké svahy

03.01 .04.00 Inšpekčné jamy

03.01 .99.00 Iné vyhĺbeniny, jarky, šachty

03.02 .00.00 Podzemné priestory, tunely

03.03 .00.00 Prostredie pod hladinou vody

03.99 .00.00 Iné konštrukcie pod úrovňou zeme v skupine 03 predtým neuvedené

04.00 .00.00 Systémy zásobovania a distribúcie materiálov, potrubné siete – bližšie neurčené

04.01 .00.00 Systémy zásobovania a distribúcie materiálov, potrubné siete – pevné – pre plyn, vzduch,
kvapaliny, pevné látky vrátane násypníkov

04.01 .01.00 Systémy zásobovania a distribúcie materiálov – pevné plynové potrubia

04.01 .01.01 Potrubia, hadice, ventily, kĺby, tlakové regulátory (plyn)
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04.01 .02.00 Pevné zariadenia s obehom vzduchu na ventiláciu, odsávanie

04.01 .02.01 Odsávací systém hoblín

04.01 .02.02 Zberač prachu, separátor

04.01 .02.03 Separátor vzduchu, filter, hadicový filter

04.01 .02.04 Extrakčný prístroj, odsávací kryt, odsávač pár

04.01 .03.00 Systémy zásobovania a distribúcie materiálov – pevné potrubia pre kvapalné, viskózne
produkty

04.01 .03.01 Potrubia, hadice, ventily, kĺby, kohútiky, striekacie pištole (kvapaliny)

04.01 .04.00 Systémy zásobovania a distribúcie materiálov – pevné potrubia pre tuhé látky

04.01 .04.01 Distribúcia tlakovým rázom, satím, vypustením nálože

04.01 .04.02 Zariadenie na zásobovanie a distribúciu

04.01 .04.03 Montážna plošina

04.01 .04.04 Rozvodná plošina

04.01 .04.05 Vibračný lievik

04.01 .99.00 Iné systémy zásobovania a distribúcie materiálov – pevné potrubné siete (rozvody)

04.02 .00.00 Systémy zásobovania a distribúcie materiálov – prenosné potrubné siete

04.02 .01.00 Systémy zásobovania a distribúcie materiálov – prenosné plynové potrubia

04.02 .01.01 Potrubia, nástavce, striekacie pištole

04.02 .02.00 Prenosné zariadenie s obehom vzduchu na ventiláciu, extrakciu (odsávanie)

04.02 .02.01 Zariadenie „kobra“

04.02 .03.00 Systémy zásobovania a distribúcie materiálov – prenosné potrubia pre kvapaliny, viskózne
produkty

04.02 .04.00 Systémy zásobovania a distribúcie materiálov – prenosné potrubia pre tuhé látky

04.02 .99.00 Iné systémy zásobovania a distribúcie materiálov – prenosné potrubné rozvody

04.03 .00.00 Kanály, drenáže

04.99 .00.00 Iné systémy zásobovania a distribúcie materiálov a potrubné rozvody v skupine 04
predtým neuvedené

05.00 .00.00 Motory, systémy prenosu a uskladnenia energie – bližšie neurčené

05.01 .00.00 Motory, generátory energie (tepelnej, elektrickej, radiačnej) vrátane kompresorov,
čerpadiel

05.01 .01.00 Tepelné motory

05.01 .01.01 Motory s vnútorným spaľovaním

05.01 .02.00 Rotačné elektrické stroje, elektromotory

05.01 .02.01 Rotačný elektrický stroj – alternátor, dynamo

05.01 .02.02 Elektromotory

05.01 .03.00 Elektrické transformátory

05.01 .04.00 Kompresory, pumpy, dúchadlá (vetráky)

05.01 .04.01 Kompresorové pumpy

05.01 .04.02 Chladiace zariadenie

05.01 .05.00 Generátory lúčov

05.01 .05.01 Generátory RTG lúčov, skenery

05.01 .05.02 Urýchľovače častíc
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05.01 .05.03 Generátor laserových lúčov

05.01 .99.00 Iné motory, generátory energie

05.02 .00.00 Systémy prenosu a uskladnenia energie (mechanické, pneumatické, hydraulické,
elektrické vrátane batérií a akumulátorov)

05.02 .01.00 Mechanický prenos

05.02 .01.01 Prenosový kábel

05.02 .01.02 Pás

05.02 .01.03 Transmisná remenica

05.02 .01.04 Reťaz

05.02 .01.05 Pastorok

05.02 .01.06 Redukčný prevod

05.02 .01.07 Hriadeľ, objímka, závlačka

05.02 .01.08 Valec, riadiaci kužeľ

05.02 .01.09 Volant

05.02 .02.00 Pneumatický prenos

05.02 .03.00 Hydraulický prenos

05.02 .04.00 Elektrický prenos (elektrické obvody)

05.02 .04.01 Elektrické inštalácie (pevné nízkonapäťové inštalácie)

05.02 .04.02 Prenosné lampy, káble, predlžovacie káble

05.02 .04.03 Inžinierske siete, vysokofrekvenčné zariadenie

05.02 .04.04 Skúšobné „lavice“, svetelné inštalácie

05.02 .04.05 Elektrické rozvodné siete (transformátorové stanice, nadzemné elektrické vedenia)

05.02 .04.06 Batérie, akumulátory

05.02 .99.00 Iné metódy prenosu

05.99 .00.00 Iné systémy prenosu a uskladnenia energie v skupine 05 predtým neuvedené

06.00 .00.00 Ručné náradie bez pohonu bližšie neurčené

06.01 .00.00 Ručné náradie bez pohonu na pílenie

06.01 .01.00 Ručné píly

06.01 .01.01 Tesárske píly

06.01 .01.02 Gáter

06.01 .01.03 Píla na kov

06.01 .99.00 Iné ručné náradie na pílenie

06.02 .00.00 Ručné náradie bez pohonu na rezanie, delenie vrátane nožničiek, veľkých nožníc,
záhradníckych nožníc

06.02 .01.00 Nožnice na stromy, veľké nožnice, kliešte, kombinačky, záhradnícke nožnice

06.02 .02.00 Nože, štiepačky, rezačky

06.02 .03.00 Frézovacie nože, prerezávacie nože, sekery, sekáčiky, tešlice a iné

06.02 .99.00 Iné ručné náradie na rezanie, oddeľovanie

06.03 .00.00 Ručné náradie bez pohonu na vyrezávanie, drážkovanie, dlabanie, hobľovanie,
orezávanie, strihanie

06.03 .01.00 Dláta, preťahovačky, dierovačky

06.03 .02.00 Nože, frézy na drevo
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06.03 .99.00 Iné ručné náradie na rezanie

06.04 .00.00 Ručné náradie bez pohonu na zoškrabovanie, leštenie, leštenie mäkkým kotúčom

06.04 .01.00 Pilníky, rašple, škrabky, strúhadlá (jemné rašple)

06.04 .99.00 Iné náradie na zoškrabovanie a leštenie

06.05 .00.00 Ručné náradie bez pohonu na vŕtanie, točenie, skrutkovanie

06.05 .01.00 Čelusťové kľúče, maticové kľúče

06.05 .02.00 Skrutkovače

06.05 .03.00 Ručný vrták

06.05 .99.00 Iné ručné náradie na vŕtanie, točenie, skrutkovanie

06.06 .00.00 Ručné náradie bez pohonu na klincovanie, nitovanie, zošívanie

06.06 .01.00 Kladivá, tupé kladivá, kladivá na lámanie kameňa a iné

06.06 .02.00 Zošívačka

06.06 .99.00 Iné ručné náradie na klincovanie a podobne

06.07 .00.00 Ručné náradie bez pohonu na šitie, pletenie

06.07 .01.00 Ihly na šitie

06.07 .02.00 Ihly na pletenie

06.07 .99.00 Iné ručné náradie na šitie a pletenie

06.08 .00.00 Ručné náradie bez pohonu na zváranie a lepenie

06.09 .00.00 Ručné náradie bez pohonu na ťažbu materiálov a zemné práce vrátane
poľnohospodárskeho náradia

06.09 .01.00 Rýle, lopaty

06.09 .02.00 Krompáče

06.09 .03.00 Plečky, motyky

06.09 .04.00 Vidly

06.09 .05.00 Hrable

06.09 .99.00 Iné ručné náradie na zemné práce

06.10 .00.00 Ručné nástroje bez pohonu na voskovanie, mazanie, umývanie, čistenie

06.10 .01.00 Kefa (štetec)

06.10 .02.00 Špongia

06.10 .03.00 Kanva na olej

06.10 .99.00 Iné ručné nástroje na voskovanie a mazanie

06.11 .00.00 Ručné nástroje bez pohonu na maľovanie

06.11 .01.00 Maliarsky štetec, plochý štetec

06.11 .02.00 Maliarsky valček

06.11 .99.00 Iné ručné nástroje na maľovanie

06.12 .00.00 Ručné nástroje bez pohonu na držanie na mieste, uchopenie

06.12 .01.00 Sochory, pinzety, páčidlá, banícke stropnice, vyťahovače klincov

06.12 .99.00 Iné ručné nástroje na držanie na mieste

06.13 .00.00 Ručné nástroje bez pohonu na kuchynskú prácu okrem nožov

06.13 .01.00 Vidlička, lyžica, naberačka

06.13 .99.00 Iné ručné nástroje na kuchynskú prácu
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06.14 .00.00 Ručné náradie bez pohonu na zdravotnícku a chirurgickú prácu – ostré, rezné

06.14 .01.00 Injekčné striekačky, ihly

06.14 .02.00 Skalpely, chirurgické nože

06.14 .03.00 Zubárske vybavenie

06.14 .99.00 Iné ostré alebo rezné ručné nástroje na zdravotnícku a chirurgickú prácu

06.15 .00.00 Ručné náradie neurčené na rezanie, bez pohonu na zdravotnícku a chirurgickú prácu

06.15 .01.00 Svorky, peány

06.15 .99.00 Iné ručné náradie nie na rezanie na zdravotnícku prácu

06.99 .00.00 Iné ručné náradie bez pohonu na iné práce v skupine 06, predtým neuvedené

07.00 .00.00 Ručne držané alebo ručne ovládané náradie mechanické – bližšie neurčené

07.01 .00.00 Ručné mechanické náradie na pílenie

07.01 .01.00 Vratné píly

07.01 .01.0X Vratné píly

07.01 .02.00 Okružné píly (cirkuláre)

07.01 .02.0X Okružné píly (cirkuláre)

07.01 .03.00 Gátrová píla

07.01 .03.0X Gátrová píla

07.01 .04.00 Reťazové píly

07.01 .04.0X Prenosné reťazové píly

07.01 .99.00 Iné mechanické píly

07.02 .00.00 Ručné mechanické náradie na rezanie, oddeľovanie (vrátane nožníc, veľkých
a záhradníckych nožníc)

07.02 .01.00 Veľké ručné nožnice (napr. elektrické, tepelné)

07.02 .01.0X Veľké ručné nožnice s rovným nožom (napr. elektrické, tepelné)

07.02 .02.00 Prenosné separátory

07.02 .02.0X Prenosné separátory a sekáče

07.02 .03.00 Mechanické záhradnícke nožnice

07.02 .03.0X Mechanické záhradnícke nožnice

07.02 .04.00 Náradie na vyslobodzovanie zakliesnených osôb

07.02 .04.0X Náradie na vyslobodzovanie zakliesnených osôb

07.02 .05.00 Náradie na strihanie živého plota

07.02 .05.0C Náradie na strihanie živého plota

07.02 .06.00 Elektrické nože

07.02 .06.0X Elektrické nože

07.02 .99.00 Iné mechanické náradie na strihanie, oddeľovanie

07.03 .00.00 Ručné mechanické náradie na vyrezávanie, drážkovanie, vytesávanie, zostrihovanie,
orezávanie, strihanie

07.03 .01.00 Dláto, rydlo (s pohonom)

07.03 .01.0X Dláto, rydlo (s pohonom), ihlové vysekávače, kamenárske kladivá

07.03 .02.00 Drážkovacie stroje, dlabačky

07.03 .02.0X Drážkovacie stroje, dlabačky, nebožiece
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07.03 .03.00 Zubárske vrtáky

07.03 .99.00 Iné ručné mechanické náradie na vyrezávanie, hladenie, leštenie (vrátane kotúčových fréz)

07.04 .00.00 Ručné mechanické náradie na zoškrabovanie, vyrezávanie, hladenie, leštenie (vrátane
kotúčových fréz)

07.04 .01.00 Brúsne stroje, ručné brúsky

07.04 .01.0X Brúsne stroje, ručné brúsky

07.04 .02.00 Leštiaci stroj, brúsiaci stroj, brúska so skleným papierom, hobľovačka

07.04 .02.0X Leštiaci stroj, brúsiaci stroj, brúska so skleným papierom, hobľovačka

07.04 .03.00 Prenosný odkôrovač

07.04 .03.0C Prenosný odkôrovač

07.04 .04.00 Kotúčová fréza, ručná fréza na brúsenie

07.04 .04.0X Kotúčová fréza, ručná fréza na brúsenie

07.04 .99.00 Iné ručné mechanické náradie, napr. na zoškrabovanie, leštenie

07.05 .00.00 Ručné mechanické náradie – napr. na vŕtanie, sústruženie, skrutkovanie

07.05 .01.00 Ručná vŕtačka

07.05 .02.00 Skrutkovací stroj, uťahovací stroj, stroj na spájanie skrutkami, odskrutkovávací stroj

07.05 .03.00 Nárazový kľúč

07.05 .99.00 Iné mechanické ručné náradie na vŕtanie, sústruženie, skrutkovanie

07.06 .00.00 Ručné mechanické náradie na zbíjanie, nitovanie, zošívanie sponkami

07.06 .01.00 Ubíjačky, zlievarenské ubíjačky

07.06 .02.00 Pneumatické kladivá (bez detailov nástroja)

07.06 .03.00 Zbíjacia pištoľ

07.06 .04.00 Zošívačka a zošívacia pištoľ (napr. pneumatická), pneumatický klincovací stroj

07.06 .05.00 Nitový vyťahovák, nitovacie kladivo, nitovacie kliešte

07.06 .06.00 Nastreľovacia pištoľ s explozívnymi nábojmi

07.06 .07.00 Stroj na pohon upevňovacích zariadení

07.06 .99.00 Iné mechanické nástroje na klincovanie, nitovanie, zošívanie

07.07 .00.00 Ručné mechanické nástroje na šitie, pletenie

07.07 .01.00 Prenosné retiazkovacie stroje

07.07 .99.00 Iné mechanické nástroje na šitie, pletenie

07.08 .00.00 Ručné mechanické nástroje na zváranie, lepenie

07.08 .01.00 Elektrická spájkovačka

07.08 .02.00 Lepiaca pištoľ na nanášanie lepidla

07.08 .99.00 Iné mechanické nástroje na zváranie, lepenie

07.09 .00.00 Ručné mechanické zemné nástroje na ťažbu materiálov a zemné práce vrátane
poľnohospodárskych nástrojov, lámačov betónu

07.09 .01.00 Pneumatické krompáče, príklepové trhacie kladivá, lámače betónu

07.09 .99.00 Iné ručné nástroje na ťažbu materiálov a zemné práce

07.10 .00.00 Ručné mechanické nástroje na voskovanie, mazanie, umývanie, čistenie vrátane
vysávačov a vysokotlakových čističov

07.10 .01.00 Vysávače

07.10 .02.00 Voskovacie stroje
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07.10 .03.00 Vysokotlakové čističe

07.10 .99.00 Iné mechanické nástroje na voskovanie, mazanie, umývanie, čistenie

07.11 .00.00 Ručné mechanické náradie na maľovanie

07.11 .01.00 Ručná pištoľ na maľovanie

07.11 .99.00 Iné mechanické náradie na maľovanie

07.12 .00.00 Ručné mechanické náradie na pridržiavanie, uchopovanie

07.12 .01.00 Pneumatické zveráky

07.12 .02.00 Ohýbací lis

07.12 .99.00 Iné mechanické nástroje na pridržiavanie, uchopovanie

07.13 .00.00 Ručné mechanické nástroje na prácu v kuchyni (okrem nožov)

07.14 .00.00 Ručné mechanické nástroje na ohrev vrátane sušičov, plameňometov, žehličiek

07.14 .01.00 Ručný sušič vlasov

07.14 .02.00 Stojanový sušič vlasov

07.14 .03.00 Plameňomet

07.14 .04.00 Žehlička

07.14 .99.00 Iné mechanické nástroje na ohrev

07.15 .00.00 Ručné mechanické nástroje na lekárske a chirurgické výkony ostré, rezacie

07.15 .01.00 Elektrický chirurgický nôž

07.15 .99.00 Iné ostré a rezacie mechanické nástroje na lekárske a chirurgické práce

07.16 .00.00 Iné ručné mechanické náradie na lekárske a chirurgické práce

07.17 .00.00 Pneumatické pištole (bez detailov tohto náradia)

07.99 .00.00 Iné ručné mechanické nástroje, resp. náradie skupiny 7 predtým neuvedené

08.00 .00.00 Ručné nástroje bez uvedenia zdroja pohonu bližšie neurčené

08.01 .00.00 Ručné nástroje bez uvedenia zdroja pohonu na pílenie

08.02 .00.00 Ručné nástroje bez uvedenia zdroja pohonu na rezanie, oddeľovanie vrátane nožničiek,
veľkých nožníc, záhradníckych nožníc

08.03 .00.00 Ručné náradie bez uvedenia zdroja pohonu na rezanie, drážkovanie, dlabanie,
hobľovanie, orezávanie, strihanie

08.04 .00.00 Ručné náradie bez uvedenia zdroja pohonu na zoškrabovanie, leštenie, leštenie mäkkým
kotúčom

08.05 .00.00 Ručné náradie bez uvedenia zdroja pohonu na vŕtanie, sústruženie, skrutkovanie

08.06 .00.00 Ručné náradie bez špecifikácie zdroja pohonu na klincovanie, nitovanie, zošívanie

08.07 .00.00 Ručné náradie bez uvedenia zdroja pohonu na šitie, pletenie

08.08 .00.00 Ručné náradie bez uvedenia zdroja pohonu na zváranie, lepenie

08.09 .00.00 Ručné náradie bez uvedenia zdroja pohonu na ťažbu materiálov a zemné práce vrátane
poľnohospodárskych nástrojov

08.10 .00.00 Ručné náradie bez uvedenia zdroja pohonu na voskovanie, mazanie, umývanie, čistenie

08.11 .00.00 Ručné náradie bez uvedenia zdroja pohonu na maľovanie

08.12 .00.00 Ručné náradie bez uvedenia zdroja pohonu na pridržiavanie, uchopovanie

08.13 .00.00 Ručné náradie bez uvedenia zdroja pohonu na prácu v kuchyni (okrem nožov)

08.14 .00.00 Ručné náradie bez uvedenia zdroja pohonu na lekárske a chirurgické práce – ostré,
rezacie
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08.15 .00.00 Iné ručné náradie bez uvedenia zdroja pohonu na lekárske a chirurgické práce

08.99 .00.00 Iné ručné náradie bez uvedenia zdroja pohonu na iné práce v skupine 08 predtým
neuvedené

09.00 .00.00 Stroje a zariadenia prenosné alebo mobilné, alebo pohyblivé – bližšie neurčené

09.01 .00.00 Stroje a zariadenia prenosné alebo pohyblivé na ťažbu materiálov alebo zemné práce
– bane, lomy, stavebníctvo

09.01 .01.00 Zariadenie na baranenie a vyťahovanie pilót

09.01 .01.01 Raziace a vŕtacie stroje, stroje na vybrané raziace práce

09.01 .02.00 Zariadenia na premiestňovanie zeminy

09.01 .02.01 Mininakladače, vyklápače

09.01 .02.02 Minirýpadlá

09.01 .02.03 Mechanické nakladače a rýpadlá

09.01 .02.04 Káblom riadené rýpadlá

09.01 .02.05 Buldozéry a nakladače

09.01 .02.06 Hydraulické rýpadlá

09.01 .02.07 Grejdre

09.01 .03.00 Vibračné ubíjacie stroje

09.01 .03.01 Valce na pneumatikách

09.01 .03.02 Zasypávacie zhutňovače (napr. ubíjačky alebo ovčie valce)

09.01 .03.03 Vibračné zhutňovače

09.01 .04.00 Cestné stavby a ich údržba

09.01 .04.01 Skrepjre, stroje na úpravu cestného povrchu, výkopové rýpadlá

09.01 .04.02 Asfaltovacie stroje, ohrievače asfaltu

09.01 .04.03 Samohybné zariadenie na drvenie

09.01 .05.00 Zariadenia na výrobu a kladenie betónu

09.01 .05.01 Dokončievacie stroje, posuvné debnenia

09.01 .06.00 Plávajúce stroje na riečne práce a práce na mori

09.01 .06.01 Stroje na vykonávanie prác pod vodou – sacie bagre

09.01 .07.00 Zariadenia na meranie hĺbky a vŕtanie

09.01 .07.01 Vrták

09.01 .08.00 Zariadenie na kladenie potrubia

09.01 .09.00 Zariadenia na práce pod zemou

09.01 .09.01 Tunelovacie stroje

09.01 .09.02 Pretlakové komory

09.01 .10.00 Zariadenia na demolácie

09.01 .10.01 Lámač betónu a pneumatická zbíjačka namontovaná na rýpadle

09.01 .10.02 Tepelný rezací horák

09.01 .11.00 Stroje na úpravu betónových povrchov

09.01 .11.01 Vyrovnávací stroj s radlicou

09.01 .12.00 Vybavenie na kladenie a údržbu koľajníc

09.01 .99.00 Iné prenosné či pohyblivé stroje na zemné práce
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09.02 .00.00 Prenosné či pohyblivé stroje na zemné práce (poľnohospodárske práce)

09.02 .01.00 Ručné traktory

09.02 .02.00 Žacie stroje, kosačky, kefovacie čistiace stroje

09.02 .02.01 Žacie stroje

09.02 .02.02 Kosačky

09.02 .02.03 Krovinorezy, tiež ťahané kosačky na vykášanie s pevným ostrím

09.02 .02.04 Krovinorezy (napr. s pílkou, s drôtom), záhradnícke nožnice (napr. elektrické, pneumatické)

09.02 .02.05 Dúchadlá

09.02 .03.00 Samohybné poľnohospodárske stroje, traktory

09.02 .03.01 Poľnohospodársky traktor

09.02 .03.02 Poľnohospodársky stroj

09.02 .04.00 Ťahané poľnohospodárske zariadenia

09.02 .04.01 Poľnohospodárske vozidlo, kára, príves

09.02 .04.99 Iné poľnohospodárske ťahané zariadenia

09.02 .05.00 Poľnohospodárske zariadenia na ošetrovanie úrody (napr. pesticídy, insekticídy, herbicídy)

09.02 .99.00 Iné poľnohospodárske zariadenia

09.03 .00.00 Prenosné alebo pojazdné stavebné stroje (okrem strojov na zemné práce)

09.03 .01.00 Stavebné strojové píly

09.03 .99.00 Iné prenosné alebo pojazdné stavebné stroje (okrem zariadení na zemné práce)

09.04 .00.00 Mobilné stroje na čistenie podláh, dlážky

09.04 .01.00 Mechanické zametače

09.04 .02.00 Stroje na umývanie podláh

09.04 .03.00 Stroje na čistenie podláh obsluhované peším pracovníkom

09.04 .04.00 Stroje na čistenie podláh obsluhované vodičom

09.04 .99.00 Iné pohyblivé stroje na čistenie podláh, dlážky

09.99 .00.00 Iné prenosné, resp. pohyblivé stroje a zariadenia v skupine 09 predtým neuvedené

10.00 .00.00 Nemobilné stroje a zariadenia bližšie neurčené

10.01 .00.00 Nemobilné stroje na ťažbu materiálov alebo zemné práce

10.01 .01.00 Nemobilné stroje na ťažbu materiálov alebo zemné práce pre bane a lomy

10.01 .03.00 Nemobilné stroje na ťažbu materiálov alebo zemné práce pre stavebníctvo

10.01 .99.00 Iné nemobilné stroje na ťažbu materiálov

10.02 .00.00 Stroje na prípravu materiálov (napr. drvením, mletím, filtráciou, separáciou, miešaním,
homogenizáciou)

10.02 .01.00 Drvička s čeľusťami, tyčami, kolesami, mlynmi a iné

10.02 .01.0X Mlyn

10.02 .01.0X Drvič

10.02 .01.0X Mlyn (pevné a pohyblivé tyče)

10.02 .01.0X Tyčový mlyn

10.02 .01.0X Bubnový mlyn

10.02 .01.0X Kolesový mlyn, kolesový drvič

10.02 .02.00 Okruhliakový mlyn, guľový mlyn
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10.02 .02.0X Okruhliakový mlyn

10.02 .03.00 Valcový drvič, valcový mlyn

10.02 .03.0X Valcový trhač, miešač

10.02 .03.0X Valcový mlyn

10.02 .04.00 Rotačný drvič, nožový drvič

10.02 .04.0X Rotačný drvič

10.02 .04.0X Rotačný mlynček

10.02 .04.0X Rotačná trhačka

10.02 .04.0X Rozvlákňovač

10.02 .04.0D Holender, kladivový mlyn, dopravný škrabák (skrejper), rozvlákňovač

10.02 .04.0X Rezačka, miešačka

10.02 .04.0X Lis (na drvenie, trhanie)

10.02 .04.0X Hrubá frézovačka, hrubý drvič

10.02 .04.0X Granulátor

10.02 .05.00 Nárazový drvič

10.02 .05.0B Drvič na odpad

10.02 .05.0X Kladivový šrotovník, kladivový drvič

10.02 .05.0X Buchar

10.02 .05.0X Kladivový drvič

10.02 .06.00 Stroj na filtrovanie a separáciu, oscilačný typ

10.02 .06.0B Vytĺkací rošt, vyberač

10.02 .06.0X Triediaci stroj

10.02 .06.0X Vibračné sito

10.02 .06.0X Preosievací stroj

10.02 .06.0X Vibračný lis, vibračné sito

10.02 .06.0X Stroj na preosievanie

10.02 .06.0X Kmitavé sito

10.02 .06.0X Preosievač obilia, mlyn s vetracím zariadením

10.02 .07.00 Stroj na filtrovanie a separáciu, rotačný typ

10.02 .07.0H Rotačný stroj na cukrovinky

10.02 .07.0X Rotačné sito

10.02 .07.0X Rotačné sito (štvorcové oká)

10.02 .07.0X Bubnový triedič

10.02 .07.0X Kalolis s valcami

10.02 .08.00 Stroj na filtrovanie a separáciu odstredivkového typu

10.02 .08.0X Odstredivka (centrifúga)

10.02 .08.0X Odstredivkový sušič

10.02 .09.00 Stroje na filtrovanie a separáciu typu kalolisu

10.02 .09.0X Kalolis

10.02 .10.00 Stroj na filtrovanie, separáciu, odkalovanie
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10.02 .10.0X Usadzovač, dekantér

10.02 .11.00 Odkôrovací stroj

10.02 .11.0G Stroj na šklbanie

10.02 .11.0G Stroj na odchlpovanie

10.02 .11.0H Stroj na vylupovanie

10.02 .11.0H Stroj na lúpanie, odstraňovanie šúp

10.02 .11.0X Stroj na vylupovanie jadier v škrupine

10.02 .12.00 Stroj na rozvoľňovanie

10.02 .12.0F Stroj na valchovanie, potieradlo

10.02 .12.0F Rozvoľňovací stroj

10.02 .12.0F Lámačka, trhačka

10.02 .12.0F Mykadlo, mykací stroj

10.02 .12.0F Dávkovacie zariadenie (textilníctvo)

10.02 .12.0F Rozmotávací, rozpletávací stroj

10.02 .12.0F Prechodová babka (textilníctvo)

10.02 .12.0F Trhací stroj

10.02 .12.0F Ihlovka, preťahovacie zariadenie

10.02 .12.0F Klepací stroj (čuchradlo) v textilníctve

10.02 .12.0F Mykací (česací) stroj

10.02 .12.0F Rozvoľňovač, prevíjací stroj

10.02 .12.0F Kypriaci, česací stroj

10.02 .12.0F Turbínový trepací stroj

10.02 .13.00 Česací stroj

10.02 .13.0F Ťahací stroj, napínací stroj (na textílie)

10.02 .13.0F Česáč

10.02 .14.00 Stroj (s ramenami alebo nožmi) na miešanie, resp. miesenie

10.02 .14.0H Stroj na plnenie pirohových foriem

10.02 .14.0H Stroj na miesenie cesta

10.02 .14.0X Stroj na miešanie cesta

10.02 .14.0H Temperovací a čeriaci stroj (čokoláda)

10.02 .14.0X Miešačka (maselnica)

10.02 .14.0X Banburiho mixér

10.02 .14.0X Wernerov mixér

10.02 .14.0X Miešací mixér s ramenami

10.02 .15.00 Miešací mixér s výmennou nádobou

10.02 .15.0A Miešačka na betón

10.02 .15.0A Betonáreň

10.02 .15.0A Zásobník namiešaného betónu

10.02 .16.00 Miešací stroj s pevným bubnom, agitátor

10.02 .16.0F Sud na farbu, kotol na farbu
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10.02 .16.0F Sud na farbu

10.02 .16.0H Cukrársky šľahač

10.02 .16.0H Sud na pivo (agitátor)

10.02 .16.0H Cukrárenský ťahací stroj

10.02 .16.0H Stroj na výrobu zmrzliny, sorbetu

10.02 .16.0X Mixér, elektrický mixér

10.02 .16.0X Kryštalizátory

10.02 .16.0X Stroj na zrieďovanie, mixér

10.02 .16.0X Homogenizačný stroj, homogenizátor

10.02 .16.0X Mixér s pevným bubnom

10.02 .16.0X Turbo – mlynček (žirafový typ)

10.02 .17.00 Miesiaci mixér s cylindrami, valcami

10.02 .17.0X Valcový mixér

10.02 .99.00 Iné druhy strojov na drvenie, filtrovanie, miešanie, miesenie

10.03 .00.00 Stroje na spracovanie materiálov – chemické procesy (reaktívne, kvasné, fermentačné
procesy)

10.03 .01.00 Stroje na chemické procesy, priemyselné reaktory, fermentéry

10.03 .01.01 Nemobilné zariadenie na ošetrovanie pesticídmi

10.03 .01.02 Reaktory, fermentéry, zariadenia na destiláciu

10.03 .01.03 Vane a ďalšie zariadenia na chemické ošetrenie

10.03 .02.00 Laboratórne zariadenia na chemické procesy

10.03 .02.01 Laboratórne náradie (na chemické alebo biologické analýzy)

10.03 .02.02 Laboratórne sklo

10.03 .99.00 Iné zariadenia na chemické procesy

10.04 .00.00 Stroje na spracovanie materiálov – procesy za tepla (pece, sušičky, vypaľovacie pece)

10.04 .01.00 Vypaľovacia pec (napr. na cement, keramiku)

10.04 .01.0X Zariadenie na tepelné spracovanie (úpravu)

10.04 .01.0B Pece na spracovanie kovov

10.04 .01.0A Vypaľovacie pece, pece na cement, vápno, tašky a tehly, keramiku, sklo, porcelán

10.04 .02.00 Zariadenia na sušenie

10.04 .02.01 Sušiaca pec, sušiaca komora

10.04 .02.02 Skriňová sušiareň

10.04 .02.03 Zariadenie na udržiavanie teploty

10.04 .02.04 Zahrievacie (vykurovacie) a znovuzahrievacie (prihrievacie) zariadenia a vybavenie

10.04 .02.05 Bojlery, ohrievače vody, kotly

10.04 .02.06 Vykurovacie (ohrievacie) zariadenia

10.04 .02.07 Regulátor teploty (termoregulátor)

10.04 .02.08 Parný ohrievač (nie na potraviny), odparovač

10.04 .03.00 Sterilizátor, zariadenie na pasterizáciu, autokláv

10.04 .03.01 Autokláv

10.04 .03.02 Zariadenie na pasterizáciu
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10.04 .03.03 Zariadenie na sterilizáciu

10.04 .04.00 Zariadenie na varenie stravy

10.04 .04.01 Zariadenie na varenie a zohrievanie stravy

10.04 .99.00 Iné typy zariadenia na tepelné spracovanie

10.05 .00.00 Stroje na spracovanie materiálov – procesy za studena (výroba chladu)

10.05 .01.00 Stroje na spracovanie za studena a výroba chladu

10.05 .01.01 Zariadenie na výrobu chladu

10.05 .01.02 Chladiace zariadenie

10.05 .01.03 Chladiaci stroj

10.05 .99.00 Iné stroje na procesy za studena

10.06 .00.00 Stroje na spracovanie materiálov – iné procesy

10.07 .00.00 Tvárniace stroje – stláčaním, zhusťovaním

10.07 .01.00 Deformujúce lisy

10.07 .01.0B Stroje na ohýbanie plechu

10.07 .01.0X Raziaci lis, zápustkový lis na plechy

10.07 .01.0B Lis na tvarovanie skrutiek, vrutov, klincov, pružín a iné

10.07 .01.0X Lemovačka, obrubovačka

10.07 .01.0H Vstrekovač soľného roztoku

10.07 .01.0H Stroj na tlačenie a formovanie šunky

10.07 .01.0H Lis na formovanie potravinových výrobkov

10.07 .01.0X Vretenový lis

10.07 .01.0X Dvojrohá nákova, babka

10.07 .01.0X Hrebeňový lis

10.07 .01.0X Zavalcovačka rúrok

10.07 .01.0X Nemobilný zasklievací stroj

10.07 .01.0X Guľôčkový tvrdomer

10.07 .01.0X Lisovací stroj (na plechy)

10.07 .01.0X Kyvadlové kladivo

10.07 .01.0X Ohýbací stroj, drážkovací stroj (na plech), drážkovací lis

10.07 .01.0X Ručná ohýbačka

10.07 .01.0X Oblúkový rámový lis

10.07 .01.0X Vretenový lis

10.07 .01.0X Kalibrovací lis

10.07 .01.0X Lis na kľúče

10.07 .01.0X Strmeňový lis, zobákový lis, jednostojanový lis

10.07 .01.0X Vretenový trecí lis

10.07 .01.0X Nevyhrievaný lis (za studena)

10.07 .01.0X Pedálový lis

10.07 .01.0X Etážový lis

10.07 .01.0X Lis s pohyblivým mostom
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10.07 .01.0X Lemovací lis

10.07 .01.0X Elektrický lis (elektromagnetický)

10.07 .01.0X Pneumatický lis

10.07 .01.0X Ubíjací lis

10.07 .02.00 Kovacie lisy

10.07 .02.0B Kovací stroj

10.07 .03.00 Baranidlá

10.07 .03.0B Padacie kladivo, padací buchar

10.07 .03.0B Baranidlo

10.07 .03.0B Buchar

10.07 .03.0B Lis na lisovanie za tepla

10.07 .04.00 Paketovavacie lisy, balíkovacie lisy

10.07 .04.0X Lis na odpad, baliaci lis – napr. papier, textil, kovový odpad

10.07 .05.00 Iné typy kovacieho lisu

10.07 .05.0E Lis na glazúrovanie (fotografií)

10.07 .05.0E Hladiaci (vyrovnávací) lis, valchovací lis (viazanie a zošívanie)

10.07 .05.0E Lis na viazanie alebo ukladanie chrbtov kníh

10.07 .05.0E Raziaci lis, pozlacovací lis

10.07 .05.0X Lepiaci, lakovací lis

10.07 .05.0E Hladiaci stroj, leštička, leštiaci kalander, lis

10.07 .05.0F Žehliaci stroj, skladací (prehýbací) lis, žehliaci lis (práčovňa), plátový lis na bielizeň

10.07 .05.0G Stroj na výrobu lesku na kožuchu, kožušine

10.07 .05.0X Kalibrovacia lavica

10.07 .05.0X Stroj na pranie a žehlenie (textilný priemysel)

10.07 .05.0X Stroj na navíjanie, navliekanie nití (valce)

10.07 .05.0X Zaobľovací lis

10.07 .05.0X Zhutňovací, ubíjací lis

10.07 .05.0X Vrúbkovací lis

10.07 .05.0X Matricový lis

10.07 .05.0X Granulovací lis

10.07 .05.0X Hladiaci (leštiaci) lis

10.07 .05.0X Skúšobný lis

10.07 .05.0X Hydraulický lis (bez bližšieho určenia)

10.07 .99.00 Iné stroje na tvarovanie tlačením

10.08 .00.00 Tvarovacie stroje – kalandrovaním, váľaním, valcovými lismi (vrátane lisov na papier)

10.08 .01.00 Valcovačka, valcovňa

10.08 .01.0B Bloková valcovňa

10.08 .01.0B Valcovňa za studena, valcovač za studena

10.08 .02.00 Stroj na ťahanie drôtu (valcami)

10.08 .02.0B Stroj na ťahanie, ťažná stolica, preťahovací stroj
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10.08 .02.0B Stroj na ťahanie drôtu

10.08 .03.00 Valcovacie, vyrovnávacie stroje, ohýbacie stroje (valcami)

10.08 .03.0B Ohýbací stroj, napr. na rúry, profily

10.08 .03.0B Vyrovnávací, rovnací stroj (rovnačka) plechov, rúr a drôtov, valcovací stroj

10.08 .03.0B Rezačka (tenkých) plechov

10.08 .03.0B Valcovačka (tenkých) plechov

10.08 .03.0B Tvarovací stroj, kopírovacia frézovačka

10.08 .03.0B Stroj na zakružovanie rúrok

10.08 .03.0B Kopírovacia frézovačka

10.08 .03.0B Sústruh

10.08 .04.00 Kalandre, mangle (hladiace stolice)

10.08 .04.0D Stroj na kalandrovanie plastických fólií

10.08 .04.0E Kalander na lepenie (glejenie) alebo lakovanie papiera

10.08 .04.0X Zrnička (s valcami)

10.08 .04.0X Kalander, mangeľ

10.08 .05.00 Valcové stroje (výroba papiera)

10.08 .05.0E Stroj na navíjanie a odvíjanie papiera a kartónu

10.08 .05.0E Stroj na nanášanie vrstiev na papier

10.08 .05.0E Stroj na výrobu lepenkových škatúľ

10.08 .05.0E Stroj na výrobu papierových vreciek

10.08 .05.0E Stroj na výrobu obálok

10.08 .05.0E Papierenský stroj, stroj používaný pri výrobe papiera (bez bližších informácií)

10.08 .05.0E Rezací stroj na vlnitú lepenku

10.08 .05.0E Drážkovací stroj

10.08 .05.0E Stroj na výrobu lepenkových rúrok (tlač, kalibrácia a rezanie po dĺžke)

10.08 .05.0E Navíjač, rezačka, zvinovací stroj

10.08 .05.0E Odvinovací stroj

10.08 .05.0E Hladiaci (Yankee) valec

10.08 .05.0E Stohovací stroj (s valcami)

10.08 .05.0E Stroj na oddeľovanie papierových kôp

10.08 .05.0E Triediaci stroj

10.08 .05.0E Stroj na označovanie ohybov

10.08 .05.0E Skladací stroj

10.08 .05.0E Hladiaci stroj

10.08 .05.0E Automatický podávač

10.08 .05.0E Glejaci (lepiaci) lis (s valcami)

10.08 .05.0E Výrobný stôl

10.08 .06.00 Valce, iné spôsoby použitia (okrem tlače)

10.08 .06.0B Stroj na leštenie tenkého plechu

10.08 .06.0B Stroj na kefovanie alebo umývanie vozidiel, železničných vozňov
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10.08 .06.0F Prací valcový lis, žehliaci valcový lis

10.08 .06.0G Stroj na napínanie kože, rozpínačka na kožu

10.08 .06.0G Valcové stroje (garbiareň)

10.08 .06.0H Tvarovací stroj pre pekárne

10.08 .06.0H Valec na formovanie cesta a cukroviniek

10.08 .06.0H Stroj na formovanie chleba

10.08 .06.0H Valec na cesto

10.08 .06.0H Valcové stroje na cereálie, obilniny

10.08 .06.0H Miešačky

10.08 .06.0X Stroj na povrchovú úpravu látok alebo dreva

10.08 .06.0X Sušiaci stroj, odstredivkový sušič

10.08 .99.00 Iné stroje na tvarovanie kalandrovaním

10.09 .00.00 Tvarovacie stroje – vstrekovaním, pretláčaním, fúkaním, spletaním, modelovaním,
tavením, odlievaním

10.09 .01.00 Vstrekovací stroj, extrudér

10.09 .01.0A Extrudér na dlaždice, obkladačky, škridle alebo tehly

10.09 .01.0A Stroj na výrobu tehál zo škvarobetónu

10.09 .01.0A Lis na dlaždice, obkladačky, škridle alebo tehly

10.09 .01.0B Vytláčací lis alebo extrudér (metalurgia)

10.09 .01.0B Sintrovací (spekací) lis

10.09 .01.0X Vstrekovací stroj, vstrekovací lis, vytláčací lis, vstrekovací, modelovací stroj alebo extrudér

10.09 .01.0H Extrudér na cesto

10.09 .01.0H Extrudér na maslo

10.09 .01.0H Stroj na plnenie (natláčanie) klobás, salámy

10.09 .01.0X Vstrekovací stroj, extrudér, fúkací stroj

10.09 .01.0X Extrudér

10.09 .01.0X Expanzný (rozpínací) stroj, penotvorný generátor (latex)

10.09 .01.0X Stroj na vytláčanie alebo hustenie (nafukovanie)

10.09 .01.0X Vytláčací lis

10.09 .02.00 Stroje na tlačenie, modelovanie

10.09 .02.0X Formovací (profilovací) stroj, formovací lis

10.09 .02.0D Protektorovací stroj

10.09 .02.0D Stroj na výrobu zmesových materiálov

10.09 .02.0D Vulkanizačný lis

10.09 .02.0H Lis na potraviny

10.09 .02.0X Tvrdiaci odlievací stroj

10.09 .02.0X Prietokový, otáčací a formovací stroj, rotačný modelovací (formovací) stroj

10.09 .02.0X Stroj na tvarovanie za tepla

10.09 .02.0X Granulátor, tabletovací stroj

10.09 .02.0X Fúkací lis

10.09 .03.00 Iné typy modelovacieho (formovacieho) stroja
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10.09 .04.00 Vysoká pec

10.09 .05.00 Kupolová pec

10.09 .06.00 Taviaca pec

10.09 .07.00 Lyžica, téglik, hrniec, kotol

10.09 .08.00 Sklárske formovacie stroje

10.09 .09.00 Iné taviace stroje

10.09 .09.0B Pec na písmolejárske stroje

10.09 .09.0B Linotyp (riadkový sádzací stroj)

10.09 .99.00 Iné stroje na tvarovanie vstrekovaním

10.10 .00.00 Obrábacie stroje (na hobľovanie, frézovanie, povrchovú úpravu, brúsenie, leštenie,
sústruženie, vŕtanie)

10.10 .01.00 Frézka

10.10 .01.0X Hoblík (hobľovacia frézka)

10.10 .01.0X Zaobľovací stroj (ohýbací stroj)

10.10 .01.0X Frézka, frézovačka

10.10 .01.0B Deliaci stroj

10.10 .01.0B Kalibrovací (ciachovací) stroj

10.10 .01.0B Navrtávačka, strediaci stroj

10.10 .01.0B Stroj na obrábanie ozubených kôl

10.10 .02.00 Hobľovací stroj, vyrovnávacia frézka

10.10 .02.0B Tvarovací stroj

10.10 .02.0X Formovací stroj

10.10 .02.0X Zvislá obrážačka, drážkovací stroj

10.10 .02.0X Hobľovací stroj (stolový)

10.10 .02.0X Orezávací stroj (štyri plochy)

10.10 .03.00 Drážkovací stroj

10.10 .03.0X Narezávací stroj (polygrafia)

10.10 .03.0X Preťahovací, pretláčací stroj

10.10 .03.0X Drážkovací stroj (zvislá obrážačka)

10.10 .03.0X Reťazová zvislá obrážačka

10.10 .04.00 Stroje na brúsenie, ostrenie, orezávanie

10.10 .04.0A Sústruh na podsústruženie (sklo)

10.10 .04.0A Píla na tehly, píla na sklo

10.10 .04.0X Kotúčový brusiaci stroj

10.10 .04.0X Ostrihovací, orezávací stroj, stroj na čistenie odliatkov

10.10 .04.0X Ostrička, ostriaci kotúč, nástrojová brúska

10.10 .04.0X Brúska, brúsny kotúč

10.10 .04.0X Kyvadlová brúska

10.10 .04.0X Brúska, píla

10.10 .04.0X Nemobilná kotúčová fréza

10.10 .05.00 Brúska na rovinné plochy, zrovnávacia frézovačka
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10.10 .05.0X Stroj na brúsenie upínacích hrotov na sústruhu

10.10 .05.0X Odihlovací stroj

10.10 .05.0X Valcová alebo rovinná brúska, valcová brúska, rovinná brúska

10.10 .05.0X Zrovnávacia frézovačka

10.10 .06.00 Leštička, leštička (s mäkkým kotúčom)

10.10 .06.0D Stroj na povrchovú úpravu kaučuku

10.10 .06.0G Stroj na spracúvanie kože na semiš

10.10 .06.0X Česací, kefovací stroj

10.10 .06.0X Leštička, pevná leštička

10.10 .06.0X Kefovací kotúč

10.10 .06.0X Leštiaci, hladiaci kotúč

10.10 .06.0X Dokončovací kotúč

10.10 .06.0X Leštiaci kotúč

10.10 .06.0X Leštička (s mäkkým kotúčom), leštiaci kotúč (mäkký)

10.10 .06.0X Brúska na drevo (s pieskovým papierom)

10.10 .06.0X Pevná leštička (s mäkkým kotúčom)

10.10 .06.0X Pevná pásová leštička (mäkká), pevná pásová brúska (s pieskovým papierom), pásová leštiaca
nádoba

10.10 .07.00 Bubnová leštička

10.10 .07.0X Fréza (leštenie, pieskovanie)

10.10 .07.0X Barel (leštenie, pieskovanie)

10.10 .08.00 Povrchová hobľovačka

10.10 .08.0C Povrchová hobľovačka

10.10 .09.00 Hrotový sústruh

10.10 .09.0X Podvozkový sústruh

10.10 .09.0X Pružinový sústruh

10.10 .09.0X Vodorovný sústruh

10.10 .09.0X Hrotový sústruh napr. na posúvanie, závitovanie, špirálovanie, spriadanie, s pružinami

10.10 .09.0X Zvislý sústruh

10.10 .10.00 Automatický sústruh a sústruh na úpravu vrchnej vrstvy

10.10 .10.0C Stroj na kladenie parkiet

10.10 .10.0G Rezačka na topánky

10.10 .10.0X Závitorez

10.10 .10.0X Sústruh na úpravu vrchnej vrstvy

10.10 .10.0X Automatický sústruh

10.10 .10.0X Dokončovací sústruh

10.10 .10.0X Krátky revolverový sústruh

10.10 .10.0X Škárovačka, škárovací hoblík

10.10 .11.00 Sústruh na otáčavé nástroje

10.10 .11.0X Stroj na otáčavé nástroje

10.10 .11.0X Sústruh na otáčavé nástroje
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10.10 .12.00 Vretenový profilovací, formovací stroj, stroj na výrobu čapov

10.10 .13.00 Vŕtačka, závitorez (vnútorné závity)

10.10 .13.0X Závitorez (vnútorné závity)

10.10 .13.0X Vŕtačka, napr. stojanová, radiálna, otočná, jedno- a viacvretenová

10.10 .14.00 Vyvrtávačka

10.10 .14.0X Vyvrtávačka (napr. vertikálna, horizontálna)

10.10 .14.0X Honovací (vybrusovací) stroj, lapovací stroj

10.10 .15.00 Iné zariadenia na hobľovanie, frézovanie, povrchovú úpravu, brúsenie, leštenie, sústruženie,
vŕtanie

10.10 .15.0A Hrnčiarsky kruh

10.10 .15.0B Elektrolytický leštiaci stroj

10.10 .15.0D Obnovovací sústruh

10.10 .15.0X Sústruh na drevo, sústruh na kožu

10.10 .99.00 Iné stroje na hobľovanie, frézovanie atď.

10.11 .00.00 Obrábacie stroje – na pílenie

10.11 .01.00 Kotúčová píla

10.11 .01.0X Kotúčová píla

10.11 .01.0X Pílenie, prerezávacia píla, drážkovacia píla

10.11 .01.0X Formovacia kotúčová píla

10.11 .01.0X Kotúčová, rotačná píla

10.11 .02.00 Pásová píla

10.11 .02.0X Pásová píla (okrem kmeňovej píly)

10.11 .02.0X Pásová píla na štiepenie a rozmetanie

10.11 .03.00 Píla s priamočiarym pohybom nástroja

10.11 .03.0X Píla s priamočiarym pohybom nástroja, strojová píla

10.11 .03.0X Píla s priamočiaro vratným pohybom listu (oblúková píla)

10.11 .03.0X Ručná elektrická píla s kmitavým pílovým listom

10.11 .04.00 Iné typy píl

10.11 .04.0C Kótovacia píla

10.11 .04.0C Pásová píla na kmene

10.11 .99.00 Iné strojové píly

10.12 .00.00 Strojové nástroje – na rezanie, štiepenie, odrezávanie (zahŕňajúc rezacie nástroje,
strihacie stroje, odrezávacie nástroje, kyslíkové rezacie zariadenie)

10.12 .01.00 Rezací lis, dierovací (vystrihávací) lis

10.12 .01.0X Rezací lis, dierovací (vystrihávací) lis

10.12 .01.0E Dierovač na papier

10.12 .01.0E Lis na rezanie a označovanie lomov (zhybov) na papieri

10.12 .01.0X Kotúčová fréza

10.12 .01.0X Drážkovací (nastrihávací) stroj

10.12 .01.0X Dierovací stroj

10.12 .01.0X Dierovač (prerážačka)
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10.12 .01.0X Rezací lis (platňový lis alebo lis podobného typu)

10.12 .01.0X Dierovací (prestrihávací) lis

10.12 .02.00 Rovnobežné (gilotínové) nožnice

10.12 .02.0X Rovnobežná rezačka (gilotínová)

10.12 .02.0X Orezávačka

10.12 .02.0H Stroj na odstraňovanie tuku

10.12 .02.0X Rovnobežné (gilotínové) nožnice

10.12 .02.0X Rezací stroj

10.12 .02.0H Deliaci stroj na chlieb a koláčové výrobky, cesto

10.12 .02.0X Lúpací stroj

10.12 .02.0X Štiepací stroj

10.12 .02.0H Plátkovač na ryby

10.12 .02.0H Stroj na sťahovanie kože

10.12 .02.0X Stroj na mletie mäsa, mäsový mlynček

10.12 .02.0X Strúhací stroj, strúhadlo

10.12 .02.0H Stroj na odstraňovanie šliach a nervov

10.12 .02.0X Stroj na jemné krájanie rovných plátkov (rovná čepeľ)

10.12 .02.0H Pekársky stroj na váženie

10.12 .02.0X Valcová fréza

10.12 .02.0X Stroj na delenie a váženie

10.12 .02.0X Rovnobežná rezačka (gilotínová)

10.12 .02.0X Pristrihávací (oštipovací )stroj

10.12 .02.0X Stroj na delenie do porcií

10.12 .02.0X Stroj na nastrihávanie (drážkovanie)

10.12 .02.0X Orezávačka

10.12 .03.00 Krokodílové svorky (s upínacími čeľusťami)

10.12 .03.0X Obrusovací (lemovací, obrubovací) stroj

10.12 .03.0X Nožnice na šrot (odpad)

10.12 .03.0X Krokodílové svorky

10.12 .03.0X Nemechanické nožnice s pákou alebo pedálom

10.12 .04.00 Nožnice s otočnou čepeľou

10.12 .04.0X Krájačka na jemné rezanie a kotúčová krájačka

10.12 .04.0X Nožnice s rezacími diskmi

10.12 .04.0X Rezacie stroje s valčekmi, valčekové nožnice, rotačné strojové nožnice, rotačná fréza

10.12 .05.00 Nožnice (iné a neprenosné)

10.12 .06.00 Príklepové vŕtacie kladivo

10.12 .07.00 Reťazová píla

10.12 .07.0X Nemobilná reťazová píla

10.12 .08.00 Stroj na jemné krájanie

10.12 .08.0C Sústruh na lúpanie dyhy
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10.12 .08.0C Rezací stroj na guľatinu

10.12 .08.0C Stroj na rezanie a krájanie dreva a iných materiálov na báze dreva

10.12 .08.0X Rozmetávacia píla

10.12 .09.00 Drvič

10.12 .09.0C Drvič na drevo a iné materiály na báze dreva

10.12 .09.0C Odkôrovací stroj

10.12 .09.0X Pristrihávací stroj

10.12 .10.00 Štiepačka

10.12 .10.0G Stroj na miazdrenie

10.12 .10.0G Stroj na rezanie kože do vrstiev

10.12 .10.0G Stroj na holenie

10.12 .10.0G Štiepačka na kožu

10.12 .10.0G Štiepacie kliešte na kožušinu

10.12 .10.0X Holiaci strojček

10.12 .10.0X Šmirgľovací stroj na kožu

10.12 .10.0X Stroj na odstránenie štetín (odštetinovač)

10.12 .10.0X Lepenkový stroj

10.12 .11.00 Horákový rezací stroj

10.12 .11.0X Horák na rezanie plameňom

10.12 .11.0X Horákový rezací stroj

10.12 .11.0X Tepelné rezanie kovov

10.12 .11.0X Horákový rezací stroj

10.12 .12.00 Laserový rezací stroj

10.12 .12.0X Laserová rezačka

10.12 .12.0X Obrábanie laserom

10.12 .13.00 Stroj na rezanie vodou

10.12 .13.0X Stroj na rezanie kvapalinou

10.12 .14.00 Plazmový rezací stroj

10.12 .15.00 Iné rezacie zariadenia

10.12 .15.0X Rezačka

10.12 .15.0X Iskrový erózny stroj, elektroerózny stroj (vrúbkovaním, drôtom)

10.12 .15.0X Iskrový rezací stroj

10.12 .99.00 Iné stroje na rezanie, štiepanie

10.13 .00.00 Stroje na povrchové ošetrenie (čistenie, pranie, sušenie, natieranie, potlač)

10.13 .01.00 Pieskovač (vrhač piesku), vrhač brokov

10.13 .01.0X Sklenená tvárnica

10.13 .01.0X Pieskovacia komora

10.13 .01.0X Zrniaci stroj (zrnička) ofsetových dosiek

10.13 .01.0X Vrhač brokov

10.13 .01.0X Pieskovač
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10.13 .02.00 Umývacie zariadenia

10.13 .02.0A Stroj na umývanie fliaš

10.13 .02.0X Stroj na umývanie, odmasťovanie, sušenie

10.13 .02.0F Stroj na suché čistenie, stroj na čistenie textílií pomocou rozpúšťadiel

10.13 .02.0H Umývačka zeleniny

10.13 .02.0X Práčka

10.13 .02.0X Umývací dopravník

10.13 .02.0X Umývačka na nástroje

10.13 .02.0X Umývačka na kontajnery

10.13 .02.0X Čistiace zariadenie

10.13 .03.00 Stroj na sušenie povrchov okrem sušiarní

10.13 .04.00 Stroje na maľovanie alebo potlačovanie (ploché obrábanie)

10.13 .04.0X Tlačiarenský lis (príklopový lis)

10.13 .04.0X Stroj na lakovanie naplocho

10.13 .04.0E Príklopový tlačový stroj

10.13 .04.0E Pozlacovací lis

10.13 .04.0E Obťahovací lis

10.13 .04.0E Príklopový tlačový stroj

10.13 .04.0E Gaučovací lis

10.13 .04.0E Sušiaca časť (papierenského stroja)

10.13 .04.0E Ofsetový lis

10.13 .04.0E Tlačiarenský lis

10.13 .05.00 Valcové stroje na maľovanie (natieranie) a tlačenie

10.13 .05.0X Lakovacie stroje (valec, bubon)

10.13 .05.0X Valcový tlačiaci stroj

10.13 .05.0X Stroj na sieťovú tlač

10.13 .05.0X Kódovací stroj

10.13 .05.0X Lúpačka

10.13 .05.0X Zvlhčovač

10.13 .05.0X Predtlačiareň (často vo flexografii)

10.13 .05.0X Rotačná rezačka (pozdĺžne tlačenie a rezanie)

10.13 .05.0E Stroj na modrotlač

10.13 .06.00 Striekacia kabína

10.13 .06.0X Striekacia kabína

10.13 .06.0X Nanášanie náteru

10.13 .06.0X Striekacia pištoľ

10.13 .07.00 Stroj na ponorné natieranie

10.13 .08.00 Stroje na farbenie, lepenie

10.13 .08.0F Dekatovací stroj

10.13 .08.0F Vyrovnávací stroj
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10.13 .08.0F Napínací stroj

10.13 .08.0F Šmirgľovací stroj

10.13 .08.0F Lepovačka

10.13 .08.0F Stroj na olejovanie, mastenie

10.13 .08.0F Opaľovací stroj

10.13 .08.0F Impregnačný – farbiaci stroj

10.13 .08.0F Valcovací stroj (valcovačka), textilný priemysel

10.13 .08.0F Ostrihovací (orezávací) stroj

10.13 .08.0F Farbiarska hašpľa (textilníctvo)

10.13 .08.0F Mercerizačný prístroj

10.13 .08.0F Polymerizačný stroj

10.13 .08.0F Rám (stojan) na apretáciu

10.13 .08.0F Sanforizačný stroj

10.13 .08.0G Frézovací stroj (činenie, umývanie)

10.13 .08.0G Sudový typ stroja (činenie)

10.13 .08.0G Trepacie kolo

10.13 .08.0G Sud, barel

10.13 .08.0X Tlačiarenský stroj

10.13 .08.0X Farbiaci stroj

10.13 .08.0X Premývačka

10.13 .08.0X Fréza (apretácia, farbenie)

10.13 .08.0X Namáčací stroj

10.13 .99.00 Iné zariadenia na čistenie, umývanie, sušenie, natieranie, tlačenie, namáčanie

10.14 .00.00 Stroje na povrchové pokovovanie – galvanizácia, elektrolytické pokovovanie povrchu

10.14 .01.00 Stroje na elektrolytické pokovovanie

10.14 .01.0X Zariadenia na pokovovanie povrchov, napríklad na chrómové, kadmiové a niklové
pokovovanie, kyanidovanie

10.14 .02.00 Stroje na striekacie alebo ponorné pokovovanie

10.14 .02.0X Zariadenia na pokovovanie povrchov, napríklad na galvanizáciu, pokovovanie plechoviek,
leštenie

10.14 .02.0X Stroje na metalizáciu

10.14 .99.00 Iné zariadenia na pokovovanie povrchov

10.15 .00.00 Spájacie, skladacie stroje, napríklad zváracie, na lepenie, klincovanie, skrutkovanie,
nitovanie, spriadanie, šitie, zošívanie, drôtovanie

10.15 .01.00 Stroj na odporové zváranie

10.15 .01.0X Odporový zvárací stroj, odporová zváračka

10.15 .01.0X Zvárací stroj

10.15 .01.0X Bodová zváracia hlava, zváracia pištoľ

10.15 .01.0X Tlaková zváračka

10.15 .02.00 Autogénny zvárací stroj, oxyacetylénový zvárací stroj

10.15 .02.0X Plynový rezací horák, benzínový rezací horák

10.15 .02.0X Rezací horák, píšťaly rúrky
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10.15 .02.0X Tlakový regulátor (plynového rezacieho horáka)

10.15 .02.0X Lampa na spájkovanie natvrdo, zváranie

10.15 .02.0X Zvárací stroj s rezacím horákom

10.15 .02.0X Autogénny zvárací prístroj, oxyacetylénový zvárací prístroj

10.15 .03.00 Elektrické zváracie stroje

10.15 .03.0X Držiak na elektródy a káble

10.15 .03.0X Oblúkový zvárací prístroj

10.15 .04.00 Ponorné zváracie stroje

10.15 .04.0X Ponorný zvárací stroj

10.15 .05.00 Stroje na lepenie

10.15 .05.0X Stroj na spájanie a lepenie

10.15 .05.0X Stroj na lepenie

10.15 .05.0X Vákuový zvárací stroj

10.15 .06.00 Zošívacie stroje, zošívačky

10.15 .06.0X Zošívací stroj (s vylúčením procesu balenia)

10.15 .06.0X Stroj na vkladanie príloh

10.15 .06.0X Stroj na krúžkovanie (s vylúčením procesu balenia)

10.15 .07.00 Klincovací stroj, stroj na nitovanie

10.15 .07.0X Nemobilný nitovací stroj

10.15 .08.00 Spriadací stroj, dopriadací stroj

10.15 .08.0F Spájací a zákrutový (zakrúcací) stroj

10.15 .08.0F Plynulý (nepretržitý) krídlový spriadací stroj

10.15 .08.0F Neprerušovane dopriadací stroj

10.15 .08.0F Zakrucovací, dopriadací stroj

10.15 .08.0F Združovací stroj

10.15 .08.0F Neprerušovane dopriadací stroj

10.15 .08.0X Stroj na drôtené laná (tenký drôt)

10.15 .09.00 Paličkovací stroj, prevíjací, navíjací stroj

10.15 .09.0F Navíjačka

10.15 .09.0F Stroj na odvíjanie textilných tkanín

10.15 .09.0F Stroj na odvíjanie alebo zavinutie neobalených alebo obalených látok

10.15 .09.0F Merací prístroj

10.15 .09.0F Snovací stroj

10.15 .09.0F Spriadací stroj, dopriadací stroj (na selfaktore)

10.15 .09.0F Kontrolný stroj (textily)

10.15 .09.0F Paličkovací stroj

10.15 .09.0F Krepovací stroj

10.15 .09.0F Stroj na balenie rúr a káblov

10.15 .09.0F Lis na ozdoby

10.15 .09.0X Navíjačka (plechy a drôty)

Čiastka 190 Zbierka zákonov č. 500/2006 Strana 4273

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

http://www.zbierka.sk
http://www.iura.sk


10.15 .09.0B Stroj na odvíjanie plechov a drôtov

10.15 .10.00 Stroj na ovíjanie (vinutie) kábla

10.15 .10.0X Stroj na ovíjanie (vinutie) kábla

10.15 .10.0X Stroj na triedenie (triedička)

10.15 .10.0X Špirálovo ovinovací (opletací) stroj

10.15 .10.0X Ovíjací stroj na drôt

10.15 .10.0X Špirálový navíjač (káble)

10.15 .10.0X Splietací stroj (pramienky lanka)

10.15 .11.00 Tkáčske a pletacie stroje

10.15 .11.0B Stroj na drôtené pletivá (siete)

10.15 .11.0B Tkáčsky stroj (kovy)

10.15 .11.0F Tkáčsky stroj (textílie)

10.15 .11.0F Pletiarsky stroj

10.15 .11.0F Stroj na vytváranie slučiek, retiazok (textilný priemysel)

10.15 .11.0F Pletiarsky stroj

10.15 .12.00 Šijací stroj

10.15 .12.0E Zošívací stroj (tlač)

10.15 .12.0X Valchovací stroj

10.15 .12.0X Napínací a tvarovací stroj

10.15 .12.0X Stroj na montovanie oceľových tužiniek

10.15 .12.0X Stroj na reaktiváciu lepených špicov topánok

10.15 .12.0X Stroj na vloženie špirál do cvičebnice

10.15 .12.0X Drôtová zošívačka

10.15 .12.0X Šijací stroj (s vylúčením procesu balenia)

10.15 .12.0X Stroj na viazanie uzlov

10.15 .12.0X Zošívací stroj (okrem baliaceho procesu)

10.15 .99.00 Iné prístroje na zváranie, lepenie, spájanie, skladanie

10.15 .99.0D Všetky typy strojov na zváranie plastov

10.16 .00.00 Baliaci stroj, stroj na obaľovanie, plnenie, označovanie etiketami, uzatváranie a iné

10.16 .01.00 Stroje na dávkovanie a plnenie (dávkovače, plničky)

10.16 .01.0Y Prístroje na speňovanie tekutín

10.16 .01.0Y Váhy, prístroje na váženie (proces balenia)

10.16 .01.0Y Hladinový regulátor

10.16 .01.0Y Napájacie, prívodné prístroje

10.16 .01.0Y Zariadenie na vysúšanie sudov (sušička sudov)

10.16 .01.0Y Stroj na triedenie tovarov

10.16 .01.0Y Kompresné stroje

10.16 .01.0Y Počítací stroj (počítadlo) na tovary

10.16 .01.0Y Baliaci stroj

10.16 .01.0Y Regulátor hladiny
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10.16 .01.0Y Otvárač fliaš

10.16 .01.0Y Rezací stroj (rezačka), stroj na rezanie (vyrezávanie, vystrihovanie) nádob, kontajnerov

10.16 .01.0Y Stroj na odviečkovanie, odviečkovač

10.16 .01.0Y Stroj na odskrutkovanie, odskrutkovač

10.16 .01.0Y Stroj na rozdeľovanie

10.16 .01.0Y Stroj na dávkovanie výrobkov

10.16 .01.0Y Stroj na plnenie (plnička)

10.16 .01.0Y Stroj na balenie (balička)

10.16 .01.0Y Stroj na poťahovanie obalov

10.16 .01.0Y Tvarovací stroj na tovar

10.16 .01.0Y Práčka, oplachovacie (vyplachovacie) zariadenie (baliaci proces)

10.16 .01.0Y Presvetľovačka

10.16 .01.0Y Formovací stroj na tovary

10.16 .01.0Y Stroj na otváranie nádob (uzavretých obalov)

10.16 .01.0Y Stroj na voskovanie

10.16 .01.0Y Stroj na váženie tovarov (váha na tovary)

10.16 .01.0Y Polohovací stroj (stroj na nastavenie správnej polohy)

10.16 .01.0Y Zariadenie na vzorkovanie (časť procesu balenia)

10.16 .01.0Y Stroj na drážkovanie (kalibrovanie)

10.16 .01.0Y Manipulačný stroj, napr. na kontajnery a iné nádoby

10.16 .01.0Y Stroj na plnenie fliaš

10.16 .01.0Y Stroj na sýtenie obsahu konzerv a fliaš

10.16 .01.0Y Stroj na vysušovanie kontajnerov

10.16 .01.0Y Stroj na plnenie, plnička fliaš

10.16 .01.0Y Stroj na triedenie tovarov (triedička)

10.16 .01.0Y Baliace zariadenie

10.16 .01.0Y Odskrutkovávací stroj (odskrutkovač)

10.16 .01.0Y Plnička

10.16 .01.0Y Plnička na fľaše

10.16 .02.00 Stroje na balenie a etiketovanie

10.16 .02.0Y Stroj na uzatváranie fliaš, stroj na zátkovanie

10.16 .02.0Y Zátkovací stroj

10.16 .02.0Y Stroj na zaviečkovanie (zapuzdrenie) fliaš

10.16 .02.0Y Zošívacie zariadenie

10.16 .02.0Y Stohovací a viazací stroj

10.16 .02.0Y Baliaci a rozbaľovací stroj

10.16 .02.0Y Stroj na zdobenie (cukrárske výrobky a cukrovinky)

10.16 .02.0Y Etiketovač

10.16 .02.0Y Stroj na zväzovanie do balíkov

10.16 .02.0Y Spojovací stroj
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10.16 .02.0Y Snímač kódov (skener)

10.16 .02.0Y Rýchloviazač

10.16 .02.0Y Stroj na uzatváranie fliaš

10.16 .02.0Y Stroj na zaviečkovanie (zapuzdrenie) fliaš

10.16 .02.0Y Stroj na balenie do celofánu

10.16 .02.0Y Kódovacie zariadenie

10.16 .02.0Y Stroj na skladanie a lepenie etikiet

10.16 .02.0Y Stroj na zalepovanie uzatváracích okrajov škatúľ a vriec

10.16 .02.0Y Rovnací (sádzací) stroj

10.16 .02.0Y Stroj na priliehavé obaľovanie

10.16 .02.0Y Stroj na balenie potravinových tácok

10.16 .02.0Y Odbaľovací stroj

10.16 .02.0Y Dekódovací stroj

10.16 .02.0Y Depaletizačný stroj

10.16 .02.0Y Stroj na odvinutie a pripevnenie nálepiek

10.16 .02.0Y Stroj na odmeranie, dávkovanie obsahu do škatúľ

10.16 .02.0Y Stroj na dávkovanie obsahu do konzerv

10.16 .02.0Y Stroj na dávkovanie obsahu do fliaš

10.16 .02.0Y Plnička škatúľ

10.16 .02.0Y Stroj na plnenie a vyprázdňovanie škatúľ

10.16 .02.0Y Stroj na balenie a odbaľovanie

10.16 .02.0Y Stroj na plnenie kartónov

10.16 .02.0Y Stroj na lepenie škatúľ a vriec

10.16 .02.0Y Stroj na lepenie etikiet

10.16 .02.0Y Stroj na odstraňovanie lepiacich pások

10.16 .02.0Y Balička

10.16 .02.0Y Etiketovačka

10.16 .02.0Y Stroje na uzatváranie so zošitím alebo bez zošitia

10.16 .02.0Y Stroj na uzatváranie konzerv

10.16 .02.0Y Stroj na uzatváranie fliaš

10.16 .02.0Y Stroj na uzatváranie škatúľ a papierových vriec

10.16 .02.0Y Preväzovací (zväzovací) stroj

10.16 .02.0Y Stroj na tvarovanie, plnenie a zapečatenie škatúľ a papierových vriec

10.16 .02.0Y Stroj na zabalenie fliaš

10.16 .02.0Y Stroj na umiestnenie ochranného obalu

10.16 .02.0Y Tlačiarenský lis (proces balenia)

10.16 .02.0Y Etiketovač

10.16 .02.0Y Stroj na prilepenie lepiacich pások

10.16 .02.0Y Stroj na pripevnenie drôtených uzáverov

10.16 .02.0Y Stroj na paletovanie (paletizér)
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10.16 .02.0Y Stroj na aplikáciu priliehavého balenia

10.16 .02.0Y Stroj na skladanie kartónov, škatúľ a vriec

10.16 .02.0Y Stroj na skladanie letákov

10.16 .02.0Y Stroj na pripevnenie odtrhovacích pások a uzáverov

10.16 .02.0Y Stroj na pripevňovanie pyštekov na nádoby

10.16 .02.0Y Stroj na priliepanie nálepiek

10.16 .02.0Y Stroj na plnenie s pritavovaním alebo bez pritavenia

10.16 .02.0Y Stroj na plnenie konzerv

10.16 .02.0Y Stroj na plnenie cukroviniek mäkkou plnkou

10.16 .02.0Y Stroj na plnenie škatúľ a papierových vriec

10.16 .02.0Y Stroj na balenie do zmršťovacej fólie v tuneli

10.16 .02.0Y Stroj na balenie do zmršťovacej fólie

10.16 .02.0Y Pritavovací stroj (baliaci proces)

10.16 .02.0Y Stroj na nasadzovanie osobitných viečok

10.16 .02.0Y Prebaľovací stroj

10.16 .02.0Y Stroj na upevňovanie zátok do fliaš

10.16 .02.0Y Viečkovač

10.16 .02.0Y Etiketovač

10.16 .02.0Y Otvárač fliaš

10.16 .02.0Y Stroj na uzatváranie

10.16 .02.0Y Značkovač

10.16 .02.0Y Stroj na umiestnenie drôtu na korkovú zátku

10.16 .02.0Y Stroj na zapečatenie

10.16 .02.0Y Stroj na odstránenie drôteného krytu

10.16 .02.0Y Paletizér

10.16 .02.0Y Stroj na ukladanie, prehýbanie alebo skladanie

10.16 .02.0Y Obrubovací stroj bez plnenia

10.16 .02.0Y Obrubovací stroj s plnením

10.16 .02.0Y Stohovací (ukladací) otáčavý stroj

10.16 .03.00 Stroj na plnenie vriec

10.16 .03.0Y Plnička vriec

10.16 .04.00 Stroj na uzatváranie a zapečatenie škatúľ (balíkov)

10.16 .04.0Y Zošívací stroj používaný pri balení

10.16 .04.0Y Stroj na oplášťovanie

10.16 .04.0Y Bandážovací stroj

10.16 .04.0Y Stroj na vkladanie svoriek

10.16 .04.0Y Vkladač svoriek

10.16 .04.0Y Stroj na zbíjanie škatúľ klincami (klincová zbíjačka)

10.16 .04.0Y Zošívací stroj používaný pri balení

10.16 .04.0Y Svorkovací stroj
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10.16 .04.0Y Zošívacie stroje používané pri balení

10.16 .04.0Y Stroj na umiestňovanie baliacich pások (balenie)

10.16 .04.0Y Stroj na výrobu a vsadenie pútok (balenie)

10.16 .99.00 Iné baliace stroje

10.17 .00.00 Iné zariadenia špecifických odvetví (rôzne monitorovacie a testovacie stroje)

10.17 .01.00 Stroje na monitorovanie a testovanie

10.17 .01.01 Stroj na váženie, dávkovanie (automatické alebo manuálne), váhy (okrem balenia)

10.17 .01.02 Strojový detektor kovov

10.17 .01.03 Stroje na meranie a testovanie

10.17 .01.04 Merací nástroj

10.17 .02.00 Rôzne stroje

10.17 .02.01 Zariadenia na strojné obrábanie

10.17 .02.02 Stroj na odizolovanie drôtu

10.17 .02.03 Stroj na výrobu žiaroviek

10.17 .02.04 Strojové zariadenie (nástroj bližšie neurčeného typu), rôzne strojové nástroje

10.17 .02.05 Automatický stroj

10.17 .02.06 Prenášací stroj

10.17 .02.07 Robot

10.17 .99.00 Iné typy strojov pre špecifický priemysel

10.18 .00.00 Špecifické stroje používané v poľnohospodárstve a chove hospodárskych zvierat okrem
predtým uvedených strojov

10.18 .01.00 Stroje na dojenie

10.18 .99.00 Iné stroje používané v poľnohospodárstve

10.99 .00.00 Iné nemobilné stroje a zariadenia skupiny 10 predtým neuvedené

11.00 .00.00 Dopravníkové, prepravné a skladovacie systémy – bez bližšej špecifikácie

11.01 .00.00 Nemobilné dopravníky, plynulé manipulačné zariadenie a systémy, napr. pásy,
eskalátory, lanovky, dopravníky

11.01 .01.00 Reťazový dopravník, valčekový dopravník

11.01 .01.01 Reťazový dopravník

11.01 .01.02 Reťazový dopravník (ťahanie a nesenie)

11.01 .01.03 Valčekový dopravník

11.01 .01.04 Valčekový dopravník

11.01 .02.00 Pásový dopravník, reťazový dopravník s krycími doskami

11.01 .02.01 Dopravné pásy

11.01 .02.02 Pásový dopravník, dopravný pás

11.01 .02.03 Prenosné pásové dopravníky

11.01 .03.00 Závitovkový dopravník

11.01 .03.01 Závitovkový, slimákový dopravník

11.01 .03.02 Stroje so závitovkovým podávaním

11.01 .04.00 Eskalátory, pohyblivé schody, travelátory, pohyblivé koberce, pohyblivé chodníky

11.01 .04.01 Eskalátory
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11.01 .04.02 Travelátor

11.01 .05.00 Závesné dopravné zariadenia

11.01 .05.01 Lanovky, lyžiarske vleky, sedačkové výťahy na prepravu osôb

11.01 .05.02 Lanovky na prepravu materiálov

11.01 .06.00 Iné typy dopravníkov

11.01 .06.01 Dopravník na palety

11.01 .06.02 Valčeková dráha, valčekový dopravník

11.01 .06.03 Pneumatické dopravné zariadenie (dopravník), vzduchový posúvač

11.01 .06.04 Dopravníky zavesené na lane, lanová preprava

11.01 .06.05 Dopravníky zavesené na koľajnici

11.01 .06.07 Vibračný dopravník

11.01 .06.08 Oscilačný dopravník

11.01 .06.09 Stroje na prepravu, prepravné zariadenia

11.01 .99.00 Iné nemobilné dopravníky

11.02 .00.00 Elevátory, výťahy – kladkostroje, korčekové výťahy, hevery

11.02 .01.00 Nákladné výťahy

11.02 .01.01 Osobné výťahy

11.02 .01.02 Kladkostroj

11.02 .01.03 Zariadenia na dvíhanie osôb, napr. závesné lešenia, koše, zdvižné plošiny

11.02 .02.00 Kladkostroje

11.02 .02.01 Zariadenia na dvíhanie vozidiel, výťah na vozidlá, hydraulický výťah

11.02 .02.02 Hever, valcový zdvihák

11.02 .03.00 Iné typy elevátorov

11.02 .03.01 Korčekový výťah

11.02 .03.02 Elevátor – nakladač

11.02 .03.03 Spúšťací stroj

11.02 .03.04 Zdvíhací stroj

11.02 .03.05 Stroje na naprávanie kontajnerov

11.02 .03.06 Stroje na otáčanie nádob

11.02 .99.00 Iné vztyčovacie zariadenia

11.03 .00.00 Nemobilné žeriavy, mobilné žeriavy, žeriavy namontované na vozidlách, zavesené
pojazdné žeriavy, kladkostroje so zaveseným bremenom

11.03 .01.00 Žeriavy, pojazdné mostové žeriavy

11.03 .01.01 Žeriavy

11.03 .01.02 Manipulačné zariadenia na nakladanie a vykladanie

11.03 .01.03 Pojazdné mostové žeriavy, portálové a kozové žeriavy

11.03 .01.04 Hydraulická ruka na vozidlách

11.03 .02.00 Navijaky, kladkostroje, tiahlice, vyvažovacie hriadele

11.03 .02.01 Navijaky, kladnice, zdvíhacie kladky, tiahlice a kladnice, vyvažovacie hriadele

11.03 .99.00 Iné kladkové zariadenia so zaveseným bremenom
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11.04 .00.00 Mobilné manipulačné zariadenia, napr. manipulačné vozíky s vlastným pohonom alebo
bez pohonu, káry, vozíky na palety

11.04 .01.00 Zariadenie na prepravu nákladov bez dvíhania

11.04 .01.01 Káry

11.04 .01.02 Ručné nákladné vozíky

11.04 .01.03 Sklopné dopravníky, vozíky na kolieskach, káry, vozíky na batožinu

11.04 .01.04 Vozík na palety

11.04 .02.00 Vysokozdvižné vozíky

11.04 .02.01 Motorové stohovacie vozíky, elevátory, stohovacie vozíky s vodičom

11.04 .02.02 Motorové stohovacie vozíky, elevátory, stohovacie vozíky s pešou obsluhou

11.04 .99.00 Iné mobilné manipulačné zariadenia

11.05 .00.00 Dvíhacie zariadenia, zaisťovacie, zachytávacie a rôzne manipulačné zariadenia, napr.
popruhy, slučky, háky, laná

11.05 .01.00 Reťaze, káble, laná, popruhy, lamely, elastické napínače

11.05 .02.00 Dvíhacie nosníky, dvíhacie kliešte, solenoidy, elektromagnety, prísavky, nasávače

11.05 .03.00 Háky, S – háky, skoby

11.05 .99.00 Iné dvíhacie zariadenia

11.06 .00.00 Nemobilné skladovacie systémy, baliace zariadenia, kontajnery, napr. silá, nádrže,
nemobilné kontajnery, bazény

11.06 .01.00 Silážne veže, zásobníky na materiál, nemobilné haldy

11.06 .02.00 Nádrže, nemobilné otvorené kontajnery

11.06 .02.01 Bazény, ložiská, vodné nádrže, nemobilné kade

11.06 .03.00 Nádrže, nemobilné kontajnery

11.06 .03.01 Nádrže a kontajnery (nie na plyn)

11.06 .03.02 Nádrže a kontajnery na plyn

11.06 .99.00 Iné nemobilné skladovacie systémy

11.07 .00.00 Skladovacie systémy, baliace zariadenia, kontajnery – prenosné

11.07 .01.00 Kontajnery, koše

11.07 .01.0Y Prenosné kontajnery, koše

11.07 .99.00 Iné prenosné skladovacie systémy

11.08 .00.00 Príslušenstvo na skladovanie, regálové systémy, stojany na palety, palety

11.08 .01.00 Regálové systémy, stojany na palety

11.08 .01.0Y Regálové systémy, stojany na palety

11.08 .02.00 Palety

11.08 .02.0Y Palety

11.08 .99.00 Iné príslušenstvo na skladovanie

11.09 .00.00 Rôzne prenosné druhy balení malej a strednej veľkosti, napr. koše, rôzne kontajnery,
fľaše, debny, hasiace prístroje

11.09 .01.00 Malé kontajnery (nie na vozidlách)

11.09 .01.0Y Malé kontajnery (nie na vozidlách)

11.09 .02.00 Nádržky, kanvice, sudy, kotly, fľaše (nie na plyn)

11.09 .02.0Y Nádržky, kanvice, sudy, kotly, fľaše (nie na plyn)
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11.09 .03.00 Valce na plyn, plynové fľaše, nádoby na spreje, hasiace prístroje

11.09 .03.0Y Valce na plyn, plynové fľaše, nádoby na spreje, hasiace prístroje

11.09 .04.00 Pružné nádrže

11.09 .04.0Y Mäkké nádrže, veľké vrecia

11.09 .05.00 Kuchynské zariadenia na skladovanie (v chlade)

11.09 .05.0Y Kuchynské zariadenia na skladovanie (v chlade)

11.09 .06.00 Odpadkové koše, nádoby na odpadky

11.09 .06.0Y Odpadkové koše, nádoby na odpadky

11.09 .99.00 Iné typy balenia vrátane prázdnych alebo plných škatúľ

11.99 .00.00 Iné dopravné, prepravné a skladovacie systému skupiny 11 predtým neuvedené

12.00 .00.00 Pozemné dopravné prostriedky bližšie neurčené

12.01 .00.00 Ťažké vozidlá, ťažké nákladné vozidlá, autobusy na osobnú prepravu, autokary

12.01 .01.00 Nákladné vozidlá, súpravy s prívesom alebo návesom: nákladná doprava

12.01 .02.00 Autobusy, autokary: osobná doprava

12.01 .99.00 Iné typy ťažkých dopravných prostriedkov

12.02 .00.00 Ľahké dopravné prostriedky: nákladná alebo osobná doprava

12.02 .01.00 Automobily

12.02 .02.00 Dodávky, nákladné autá

12.02 .03.00 Cestný ťahač

12.02 .99.00 Iné typy ľahkých vozidiel

12.03 .00.00 Vozidlá – dvoj- alebo trojkolesové, tiež s motorom

12.03 .01.00 Motocykle, mopedy, skútre

12.03 .02.00 Bicykle, skútre

12.03 .99.00 Iné dopravné prostriedky s dvoma alebo tromi kolesami

12.04 .00.00 Iné pozemné dopravné prostriedky, napr. lyže, kolieskové korčule

12.04 .01.00 Zariadenia na presun pomocou nôh (napr. lyže, korčule)

12.04 .99.00 Iné prostriedky na pohyb po zemi

12.99 .00.00 Iné dopravné prostriedky skupiny 12 predtým neuvedené

13.00 .00.00 Iné transportné dopravné prostriedky – nešpecifikované

13.01 .00.00 Dopravné prostriedky na koľajniciach vrátane jednokoľajovej dopravy – nákladná
doprava

13.01 .01.00 Vlaky, vagóny a iné – nákladná doprava

13.01 .02.00 Jednokoľajová doprava – nákladná doprava

13.01 .99.00 Iné koľajové vozidlá – nákladná doprava

13.02 .00.00 Dopravné prostriedky na koľajniciach vrátane jednokoľajovej dopravy – osobná doprava

13.02 .01.00 Vlaky, podzemné železnice, metro, električky, vagóny a iné – osobná doprava

13.02 .02.00 Jednokoľajová doprava – osobná doprava

13.02 .99.00 Iné koľajové vozidlá – osobná doprava

13.03 .00.00 Plavidlá – nákladná doprava

13.03 .01.00 Nákladné lode

13.03 .02.00 Samohybné člny, tlačné plavidlá, remorkéry – nákladná doprava
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13. 03 .03.00 Nákladné pramice (lightery) – nákladná doprava

13. 03 .99.00 Iné plavidlá – nákladná doprava

13.04 .00.00 Plavidlá – osobná doprava

13.04 .01.00 Trajekty – osobná doprava

13.04 .02.00 Linkové a výletné lode

13.04 .99.00 Iné plavidlá – osobná doprava

13.05 .00.00 Plavidlá – rybolov

13.05 .01.00 Plavidlá na priemyselný rybolov

13.05 .02.00 Plavidlá na drobný rybolov

13.05 .03.00 Plavidlá na priemyselný a drobný rybolov, nešpecifikované

13.05 .99.00 Iné plavidlá na rybolov

13. 06 .00.00 Letecké dopravné prostriedky – nákladná doprava

13. 06 .01.00 Letúny, lietadlá – nákladná doprava

13. 06 .02.00 Vrtuľníky – nákladná doprava

13. 06 .03.00 Balóny – nákladná doprava

13. 06 .99.00 Iná letecká nákladná doprava

13.07 .00.00 Letecké dopravné prostriedky – osobná doprava

13.07 .01.00 Letúny, lietadlá – osobná doprava

13.07 .02.00 Vrtuľníky – osobná doprava

13.07 .03.00 Balóny – osobná doprava

13.07 .99.00 Iná letecká osobná doprava

13.99 .00.00 Iné dopravné prostriedky skupiny 13 predtým neuvedené

14.00 .00.00 Materiály, predmety, výrobky, súčiastky strojov a dopravných prostriedkov – bližšie
neurčené

14.01 .00.00 Stavebné materiály (veľké a malé), napr. prefabrikované komponenty, debnenie, trámy,
tehly, dlaždice, obkladačky

14.01 .01.00 Objemné stavebné materiály

14.01 .01.01 Prefabrikové prvky (dvere, priečky, okná)

14.01 .01.02 Debnenie, paženie, oplechovanie

14.01 .01.03 Trámy, nosníky

14.01 .02.00 Malé stavebné materiály

14.01 .02.01 Tehly, dlaždice

14.01 .03.00 Rôzne prvky

14.01 .99.00 Iné stavebné materiály

14.02 .00.00 Komponenty strojov a dopravných prostriedkov, napr. podvozky, kľukové skrine, páky,
kolesá

14.02 .01.00 Podvozky, skrine, kryty

14.02 .02.00 Riadiace mechanizmy

14.02 .03.00 Páky, rukoväte

14.02 .04.00 Kolesá

14.02 .05.00 Pneumatiky

14.02 .99.00 Iné komponenty strojov a dopravných prostriedkov
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14.03 .00.00 Opracovávané dielce alebo súčiastky, strojové dielce alebo nástroje vrátane kúskov
a úlomkov z týchto materiálových činiteľov

14.03 .01.00 Obrobok, opracovávaný dielec

14.03 .02.00 Nástroj, časť nástroja z obrábacieho stroja

14.03 .02.01 Úlomky, triesky z brúsenia

14.03 .02.02 Úlomky, triesky, kúsky z náradia

14.03 .99.00 Iné činitele zo strojových dielcov alebo nástrojov

14.04 .00.00 Montážny (spojovací materiál – skrutky, matice, klince)

14.04 .01.00 Skrutky, matice a iné

14.04 .02.00 Klince, svorky, sponky, nity

14.04 .99.00 Iné spojovacie súčiastky

14.05 .00.00 Častice, prach, úlomky, črepiny, triesky a podobne

14.05 .01.00 Úlomky, črepiny, triesky, sklené črepiny

14.05 .02.00 Častice, prach

14.05 .99.00 Iné častice, prach alebo úlomky

14.06 .00.00 Poľnohospodárske produkty vrátane osiva, slamy, iných poľnohospodárskych produktov

14.07 .00.00 Produkty používané v poľnohospodárstve vrátane umelých hnojív, krmiva

14.07 .01.00 Umelé hnojivá

14.07 .02.00 Krmivo

14.07 .03.00 Produkty na ošetrenie (napr. herbicídy, pesticídy, fungicídy)

14.07 .99.00 Iné produkty používané v poľnohospodárstve

14.08 .00.00 Skladové zásoby (vrátane materiálov a obalov v skladovacích priestoroch)

14.08 .01.00 Látky, predmety, uskladnené činidlá

14.08 .02.00 Škatule, rôzne baliace materiály

14.08 .99.00 Iné skladové zásoby

14.09 .00.00 Skladové zásoby – zrolované, na kotúčoch

14.10 .00.00 Náklad – prepravovaný mechanicky alebo dopravným pásom

14.11 .00.00 Náklad – zavesený na kladkostroji alebo žeriave

14.12 .00.00 Náklad – prekladaný ručne

14.99 .00.00 Iné materiály, objekty, tovary, mechanické činitele v skupine 14 predtým neuvedené

15.00 .00.00 Chemikálie, výbušniny, rádioaktívne látky, biologické látky – bližšie neurčené

15.01 .00.00 Látky – žieravé, korózne (tuhé látky, kvapaliny alebo plyny)

15.02 .00.00 Látky – škodliviny, toxíny (tuhé látky, kvapaliny alebo plyny)

15.03 .00.00 Látky – horľaviny (tuhé látky, kvapaliny alebo plyny)

15.03 .01.00 Látky schopné samovznietenia

15.03 .02.00 Látky schopné produkovať horľavé plyny ako výsledok reakcie s vodou alebo s inými látkami

15.03 .03.00 Palivá

15.03 .99.00 Iné horľavé látky

15.04 .00.00 Látky – výbušné, reaktívne (tuhé látky, kvapaliny alebo plyny)

15.04 .01.00 Horľavé zmesi

15.04 .02.00 Prirodzene výbušné látky, pyrotechnické látky
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15.04 .03.00 Látky s prudkou reakciou pri kontakte s vodou

15.04 .99.00 Iné výbušniny

15.05 .00.00 Plyny, výpary s nešpecifikovanými účinkami (biologicky inertné, dusivé plyny)

15.05 .01.00 Plyny, výpary s nešpecifikovanými účinkami

15.05 .02.00 Plyny, výpary s nešpecifikovanými účinkami (biologicky inertné, dusivé plyny)

15.05 .99.00 Iné plyny s nešpecifikovanými účinkami

15.06 .00.00 Rádioaktívne látky

15.07 .00.00 Biologické látky

15.07 .01.00 Moč

15.07 .02.00 Stolica

15.07 .03.00 Krv, plazma, očkovacia látka

15.07 .04.00 Biologické tekutiny, spermie, sliny, hlien

15.07 .05.00 Alergény biologického pôvodu

15.07 .06.00 Jedy

15.07 .99.00 Iné biologické látky

15.08 .00.00 Látky, materiály – s nešpecifikovanými ohrozujúcimi faktormi (napr. voda, inertné
materiály)

15.99 .00.00 Iné chemikálie, výbušniny, biologické látky zo skupiny 15 predtým neuvedené

16.00 .00.00 Bezpečnostné zariadenia a vybavenie – bližšie neurčené

16.01 .00.00 Bezpečnostné zariadenia – na prístrojoch

16.02 .00.00 Ochranné prostriedky – individuálne

16.02 .01.00 Ochrana hlavy

16.02 .02.00 Ochrana dýchania

16.02 .03.00 Ochrana očí

16.02 .04.00 Ochrana tela

16.02 .05.00 Ochrana rúk

16.02 .06.00 Ochrana nôh

16.02 .99.00 Iné ochranné prostriedky

16.03 .00.00 Pohotovostné prístroje a zariadenia pre prípad núdze

16.99 .00.00 Iné bezpečnostné zariadenia v skupine 16 predtým neuvedené

17.00 .00.00 Kancelárske prístroje, osobné vybavenie, športové vybavenie, zbrane – bližšie neurčené

17.01 .00.00 Nábytok

17.02 .00.00 Prístroje – počítače, kancelárska automatizačná technika, reprografická technika,
telekomunikačné zariadenia

17.02 .01.00 Počítač

17.02 .02.00 Obrazovka počítača

17.02 .03.00 Tlačiareň

17.02 .04.00 Skener (pre počítač)

17.02 .05.00 Kopírovací prístroj

17.02 .06.00 Telekomunikačné zariadenie, fax/telefón – fax

17.02 .99.00 Iné počítačové zariadenia a zariadenia kancelárskej automatizácie
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17.03 .00.00 Zariadenia na výučbu, písanie, kreslenie vrátane písacích strojov, pečiatkovacích
strojov, zväčšovacích prístrojov, registračných časových prístrojov

17.03 .01.00 Kopírovacie zariadenie

17.03 .01.01 Výbojkové a xenónové rozmnožovacie prístroje

17.03 .02.00 Fotografické vybavenie

17.03 .02.01 Zväčšovací prístroj

17.03 .02.02 Navíjací prístroj

17.03 .03.00 Písací stroj, tlačiareň a iné

17.03 .03.01 Písací stroj

17.03 .03.02 Etiketovací stroj

17.03 .03.03 Frankovací stroj

17.03 .03.04 Registračný časový prístroj

17.03 .99.00 Iné zariadenia na písanie a kreslenie

17.04 .00.00 Náradie pre šport a hry

17.05 .00.00 Zbrane

17.05 .01.00 Strelné zbrane

17.05 .02.00 Rezné a bodné zbrane

17.05 .99.00 Iné druhy zbraní

17.06 .00.00 Predmety osobnej potreby, odev

17.06 .01.00 Rôzne predmety, napr. ceruzky, perá, okuliare

17.06 .02.00 Odev

17.06 .99.00 Iné predmety osobnej potreby

17.07 .00.00 Hudobné nástroje

17.08 .00.00 Prístroje v domácnosti, riad, (využívané v súvislosti s pracovným procesom)

17.99 .00.00 Iné kancelárske prístroje, osobné vybavenie, športové vybavenie, zbrane v skupine 17
predtým neuvedené

18.00 .00.00 Živé organizmy a ľudské bytosti – bližšie neurčené

18.01 .00.00 Stromy, rastliny, plodiny

18.01 .01.00 Konáre, kmene

18.01 .02.00 Huby

18.01 .99.00 Iné činitele rastlinného pôvodu

18.02 .00.00 Domáce zvieratá

18.02 .01.00 Bezstavovce

18.02 .02.00 Ryby

18.02 .03.00 Obojživelníky

18.02 .04.00 Vtáctvo

18.02 .05.00 Cicavce

18.02 .05.01 Ošípané

18.02 .05.02 Dobytok

18.05 .05.03 Ovce

18.02 .05.04 Kone
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18.02 .05.05 Psy, mačky

18.02 .05.06 Myši, potkany

18.02 .99.00 Iné domáce a hospodárske zvieratá

18.03 .00.00 Divé zvieratá, hmyz, plazy

18.03 .01.00 Mnohobunkové parazity

18.03 .02.00 Hmyz

18.03 .03.00 Pavúkovité živočíchy

18.03 .04.00 Plazy

18.03 .05.00 Bezstavovce, napr. medúzy, koraly

18.03 .06.00 Ryby

18.03 .07.00 Obojživelníky

18.03 .08.00 Vtáctvo

18.03 .09.00 Cicavce

18.03 .99.00 Iné divé zvieratá

18.04 .00.00 Mikroorganizmy

18.04 .01.00 Jednobunkové parazity

18.04 .02.00 Baktérie a podobné organizmy

18.04 .03.00 Plesne a kvasinky

18.04 .99.00 Iné mikroorganizmy

18.05 .00.00 Vírusy

18.06 .00.00 Ľudia

18.99 .00.00 Iné žijúce organizmy a ľudské bytosti v skupine 18 predtým neuvedené

19.00 .00.00 Objemný odpad – bližšie neurčený

19.01 .00.00 Objemný odpad – zo základných surovín, z výrobkov, materiálov, predmetov

19.02 .00.00 Objemný odpad – z chemikálií

19.03 .00.00 Objemný odpad – z biologických látok, rastlín, zo zvierat

19.03 .01.00 Laboratórny, nemocničný biologický odpad

19.03 .01.01 Krv, moč, stolica

19.03 .01.02 Zvyšky bunkových kultúr a bakteriologické kultúry

19.03 .01.99 Iný laboratórny, nemocničný odpad

19.03 .02.00 Živočíšne pozostatky

19.03 .03.00 Rastlinné zvyšky

19.03 .99.00 Iný biologický odpad

19.99 .00.00 Iný objemný odpad v skupine 19 predtým neuvedený

20.00 .00.00 Fyzikálne javy a prírodné živly – bližšie neurčené

20.01 .00.00 Fyzikálne javy, napr. hluk, prírodné žiarenie (svetlo, svetelné oblúky), pretlak, podtlak,
tlak

20.03 .00.00 Prírodné katastrofy, napr. povodne, sopečné erupcie, zemetrasenia, prílivové vlny,
požiare

20.03 .01.00 Prírodné javy (napr. blesky, povodne, tornáda) a výnimočné atmosférické úkazy

20.03 .02.00 Zemetrasenie, sopečné erupcie
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20.03 .03.00 Požiar

20.03 .99.00 Iné prírodné katastrofy

20.99 .00.00 Iné fyzikálne javy a živly patriace do skupiny 20 predtým neuvedené

99.00 .00.00 Iné materiálové činitele nezahrnuté v triedení
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