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1 História verzií dokumentu  
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2 Skratky a účel dokumentu 

2.1 Skratky a vysvetlivky  

Skratka  Popis skratky  

CPV Spoločný slovník obstarávania  

EK Európska komisia 

ES Európske spoločenstvo 

EÚ Európska únia 

eVestník Vestník verejného obstarávania ÚVO 

GPA Dohoda o vládnom obstarávaní 

HS Hospodársky subjekt 

IS Informačný systém 

Max Maximálne 

OSN Organizácia Spojených národov 

Portál  Webové sídlo Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk  

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie 

VO/O Verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 ZVO 

ZVO Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

2.2 Účel dokumentu 

Dokument obsahuje informácie týkajúce sa problematiky spoločného slovníka obstarávania 

(CPV). Obsahuje najmä účel a ciele CPV a jeho právny základ, ako aj vysvetlenie štruktúry 

hlavného a doplnkového slovníka CPV spolu s príkladmi jeho správneho použitia. 

2.3 Všeobecné informácie 

Na podporu účinnosti jednotného trhu EK nabáda VO/O a HS k tomu, aby si osvojili postupy 

najlepšej praxe, a aby využívali elektronické komunikačné a informačné technológie, ktoré 

poskytnú všetkým relevantné informácie pre dosiahnutie najlepšej hodnoty za peniaze  

vo verejnom obstarávaní. Pre zvýšenie účinnosti a transparentnosti verejného obstarávania, 

zostavila EK v roku 1993 Spoločný slovník obstarávania (CPV). 

  

http://www.uvo.gov.sk/
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3 Čo je CPV? 

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných 

tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži VO/O na spresnenie špecifikácie predmetu 

zákazky, ktorú obstaráva a HS na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby 

alebo realizáciu stavebných prác. Nový slovník CPV je prílohou Nariadenia Komisie (ES)  

č. 213/2008 z 28. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 2195/2002 o Spoločnom slovníku obstarávania a smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupoch verejného obstarávania. Pokiaľ ide 

o revíziu slovníka CPV je účinný od 15. 09. 2008. V databáze CPV je viac ako 8000 záznamov. 

CPV stanovuje samostatný klasifikačný systém pre verejné obstarávania, ktorý má za cieľ 

štandardizovanie kódov používaných VO/O na opis predmetu zákazky. 

3.1 Hlavné ciele CPV 

Cieľom CPV je prostredníctvom jednotného klasifikačného systému verejného obstarávania 

štandardizovať výrazy, ktoré používajú VO/O na opis predmetu zákazky, a to poskytnutím 

primeraného nástroja pre potenciálnych používateľov pri zadávaní zákaziek. 

Používaním štandardných kódov sa uľahčuje uplatňovanie pravidiel zverejňovania a podporuje 

sa prístup k informáciám, čím sa: 

• zvyšuje transparentnosť verejného obstarávania, 

• uľahčuje určiť podnikateľské a obchodné možnosti uverejnené v dodatku k Úradnému 

vestníku Európskej únie, 

• umožňuje zriadiť IS pre verejné obstarávanie a znižuje riziko chyby pri preklade 

oznámení, nakoľko CPV je preložený do 22 úradných jazykov ES, 

• zjednodušuje úlohu koncipovania oznámení a opisu predmetu zákazky pre VO/O,  

• zjednodušuje zostavovanie štatistických údajov o verejnom obstarávaní, nakoľko CPV 

je kompatibilný s obchodnými monitorovacími systémami, ktoré sa používajú na celom 

svete (najmä systémy, ktoré používa OSN). 

3.2 Právny základ CPV 

EK schválila návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré ustanovuje Spoločný 

slovník obstarávania (CPV) ako jediný klasifikačný systém využívaný pre verejné obstarávanie 

v EÚ. Prvé nariadenie o CPV bolo prijaté v decembri 2002. Nariadenie č. 2151/2003 ustanovilo 

používanie CPV od 16. decembra 2003. Použitie CPV je v EÚ povinné od 1. februára 2006. 

Aktuálnou verziou CPV je CPV 2008. 

Návrh nahradiť štyri existujúce nomenklatúry predmetným slovníkom, čo by z neho urobilo 

jediný systém, ktorý sa má používať v rámci celej EÚ, bol súčasťou balíka navrhovaných 

opatrení, ktorých zámerom bolo zjednodušiť a zmodernizovať smernice o verejnom 

obstarávaní. Smernice o verejnom obstarávaní sa odvolávajú na nomenklatúry v troch 

aspektoch: opis v oznámeniach o predmete zmlúv, povinnosti v oblasti štatistiky a stanovenie 

ich rozsahu. Odvolávanie sa na CPV samo o sebe nemá žiaden vplyv na rozsah pôsobnosti 

týchto smerníc alebo na distribúciu príloh. Používanie CPV prispieva aj k jednoduchšiemu 

plneniu štatistických povinností, čo uľahčuje úlohu VO/O a štátnych orgánov.  

Na medzinárodnej úrovni CPV umožňuje lepšiu porovnateľnosť údajov s inými 

nomenklatúrami, ktoré sa používajú v signatárskych štátoch GPA. 

Zámerom návrhu je vytvoriť špecifický právny rámec pre CPV a budúce postupy jeho 

aktualizácie. Ako v prípade akejkoľvek nomenklatúry, CPV musí sledovať trendy vývoja  
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na trhu, aby spĺňal vyvíjajúce sa požiadavky svojich užívateľov (VO/O, HS a ich 

sprostredkovateľov). 

3.3 Štruktúra CPV 

Súčasná verzia CPV pozostáva z hlavného slovníka a doplnkového slovníka, pričom sú oba  

k dispozícii v 22 úradných jazykoch ES. Hlavný slovník slúži pre určenie predmetu zákazky, 

doplnkový slovník na pridanie ďalších kvalitatívnych informácií. Doplnkový slovník  

v súčasnosti predstavuje obsiahly zoznam atribútov s cieľom pomôcť VO/O uviesť k hlavnému 

kódu CPV bližší opis predmetu zákazky.  

3.3.1 Hlavný slovník 

Hlavný slovník v súčasnosti pozostáva z približne 9 454 výrazov a vymenúva tovary, stavebné 

práce a služby, ktoré sú používané vo verejnom obstarávaní. Je založený na stromovej štruktúre 

zahŕňajúcej 9 miestne číselné kódy, pričom posledná číslica kódu je kontrolná (t. j. 8 miestny 

kód plus kontrolný kód), súvisiace so slovami, ktoré opisujú typ tovarov, stavebných prác alebo 

služieb, ktoré tvoria predmet zákazky.  

Prvé dve číslice označujú oddiely (od 01 do 99). Ďalších šesť číslic zastupuje jednu úroveň 

klasifikácie. Nuly umiestnené na konci kódov, okrem prvých dvoch číslic, a označujú úroveň 

presnosti kódu (čím viac núl kód má, tým je všeobecnejší). Ak daná úroveň klasifikácie nie je 

ďalej členená, na mieste pre ďalšiu podrobnejšiu úroveň sa uvádza číslica „0“. Kód CPV 

pozostáva z oddielu, skupiny, triedy, kategórie a podkategórie. 

Prvé dve miesta určujú oddiely (XX 000000-Y) 

Prvé tri miesta určujú skupiny (XXX 00000-Y) 

Prvé štyri miesta určujú triedy (XXXX 0000-Y) 

Prvých päť miest určuje kategórie (XXXXX 000-Y) 

 

Každé z posledných troch miest udáva väčší stupeň presnosti v rámci každej kategórie  

(podkategóriu). Deviate miesto slúži na overenie predchádzajúcich číslic. Príloha č. 1 uvádza 

oddiely v CPV.  

CPV zatiaľ nemá štruktúrovaný opis pre každý kód. Tovary však obsahujú časti alebo 

kombinácie informácií, ako napr. hlavný názov produktu a jeho druh. V niektorých prípadoch 

obsahuje aj iné podrobnosti. 

Príklad: 

03115110-4 Bavlna 

03117130-4 Rastliny používané na insekticídne účely 

 

Kódy týkajúce sa služieb a stavebných prác obsahujú tieto informácie: 

• druh poskytovanej služby, 

• na čo alebo komu sa daná služba poskytuje alebo kto túto službu poskytuje. 
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Príklad: 

45262420-1 Montáž oceľových konštrukcií objektov 

90524100-7 Zber klinického odpadu 

92312230-2 Služby sochárov 

3.3.2 Doplnkový slovník 

Nový doplnkový slovník bol zostavený tak, aby VO/O pomohol úplne opísať predmet zákazky. 

Obsahuje dve písmená (prvé písmeno stanovuje časť, ako napr. produkty, druhé písmeno 

stanovuje skupinu), dve číslice, ktoré stanovujú atribúty, a kontrolnú číslicu. Hlavné časti  

sú uvedené v prílohe č. 2. 

Príklad kódu doplnkového slovníka: 

Časť A: Materiály 

Skupina A: Kovy a zliatiny 

Kód Opis 

AA01-1 Kov 

AA02-4 Hliník 

3.4 Ako vybrať správne CPV? 

Aktuálne platná verzia CPV je zverejnená na portáli ÚVO v časti Verejný 

obstarávateľ/Obstarávateľ v záložke Elektronické zasielanie oznámení - Spoločný slovník 

obstarávania (CPV). Dostupná je na nasledujúcom odkaze.   

VO/O by sa mal pokúsiť nájsť kód, ktorý najviac vyhovuje jeho potrebám tak presne, ako je to 

len možné. Z hlavného slovníka CPV je možné v štandardných formulároch vybrať len jeden 

hlavný kód, ktorý sa považuje za názov predmetu zákazky. K tomuto kódu môže VO/O 

následne vybrať viacero kódov z doplnkového slovníka (maximálne však 20). Následne môže 

VO/O zvoliť potrebný počet dodatočných kódov CPV, ktoré sa vyberajú z rovnakého slovníka 

ako hlavný kód CPV, slúžia však na bližšie špecifikovanie predmetu zákazky. Tieto nie sú 

v štandardných formulároch obmedzené počtom, EK však neodporúča VO/O vyberať viac než 

20 CPV kódov z hlavného slovníka. Každý z dodatočných kódov CPV môže obsahovať  

aj kódy z doplnkového slovníka (maximálne však 20 pre každý z dodatočný CPV kód). 

Hlavný slovník CPV Doplnkový slovník Počet kódov 

Hlavný kód CPV  Max 1 

 Hlavný kód CPV, doplnkový slovník Max 20 

Dodatočné kódy CPV  Max 19 (Odporúčané) 

 Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník Max 20 

Príklad: 

VO/O, ktorý má záujem o kúpu osobného motorového vozidla, si zvolí nasledovné kódy na opis 

svojho predmetu zákazky: 

Hlavný kód CPV 34110000-1 Osobné automobily 

doplnkový slovník CA36-8 Euro 5 (palivo) 

https://www.uvo.gov.sk/verejny-obstaravatel-obstaravatel/elektronicke-zasielanie-oznameni/spolocny-slovnik-obstaravania-cpv-443.html


 

7 

 

3.5 Ako v praxi nájsť CPV kódy? 

3.5.1 Hľadanie v štruktúre 

V hlavnom slovníku je potrebné pozrieť sa na názvy oddielov (Príloha č. 1), aby bolo možné  

zúžiť rozsah pre vyhľadávanie. 

Príklad: 

Ak VO/O hľadá kódy opisujúce služby technických školení, je jednoduchšie, ak hľadá potrebný kód 

priamo v oddiele 80 „Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby“. 

V prípade potreby bližšej špecifikácie CPV kódu je potrebné pokračovať systematicky  

po každej úrovni štruktúry CPV, až kým VO/O nenájde požadované kódy. 

Príklad: 

Ak VO/O hľadá niekoľko špecifických röntgenových prístrojov (ako napr. zubné röntgenové 

prístroje, gama kamery a röntgenové stoly), je vhodné začať v oddiele 33 „Zdravotnícke vybavenie, 

farmaceutický materiál a predmety osobnej starostlivosti“ a následne vybrať zodpovedajúci kód  

z týchto skupín: 

33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 

33600000-6 Farmaceutické výrobky 

33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti 

33900000-9 Zariadenia a spotrebný materiál používané v pitevniach a márniciach 

Po zvolení kódu 33100000-1 je potrebné hľadať v nasledujúcich triedach: 

33110000-4 Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely 

33120000-7 Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje 

33130000-0 Zubné nástroje a prístroje a nástroje a prístroje na podriadené špecializácie 

33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál 

33150000-6 Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, elektroterapiu a fyzioterapiu 

33160000-9 Operačná technika 

33170000-2 Anestézia a resuscitácia 

33180000-5 Funkčná podpora 

33190000-8 Rôzne lekárske zariadenia a výrobky 

Triedu, ktorú je potrebné ďalej prehľadať na úrovni kategórií je 33110000-4:  

33110000-4 Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely 

33111000-1 Röntgenové prístroje 

33112000-8 Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia 

33113000-5 Zobrazovacie zariadenie pre magnetickú rezonanciu 

33114000-2 Spektroskopické prístroje 

33115000-9 Tomografické prístroje 

Následne je možné podrobnejšie prehľadať kategóriu 33111000: 

33111000-1 Röntgenové prístroje 
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33111100-2 Röntgenové stoly 

33111200-3 Röntgenové pracovné stanice 

33111300-4 Prístroje na vyvolávanie röntgenových snímok 

33111400-5 Röntgenové fluoroskopické prístroje 

33111500-6 Zubné röntgeny 

33111600-7 Rádiografické prístroje 

33111700-8 Angiografická vyšetrovňa 

33111800-9 Diagnostický röntgenový systém 

Nakoniec je možné, podľa potreby, prehľadať aj podkategórie: 

33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 

33111620-3 Kamera používajúca žiarenie gama 

33111640-9 Termografy 

33111650-2 Mamografické prístroje 

33111660-5 Kostné denzitometre 

Hoci sa zdá, že tento postup zaberie veľa času, vedie k veľmi presnému určeniu kódov. 

3.5.2 Hľadanie podľa kľúčových slov 

Kódy možno nájsť aj hľadaním špecifických kľúčových slov v opisoch kódov, pričom je možné 

využiť možnosť automatickej filtrácie údajov v dokumentoch tabuľkových programov (Excel 

alebo akýkoľvek iný podobný softvér). 

Príklad: 

HS zaujímajúci sa o oznámenia s predmetom zákazky týkajúceho sa čerstvej a spracovanej zeleniny 

by mali najprv vyhľadávať kódy obsahujúce slovo „zelenina“. Výsledkom tohto hľadania by bolo: 

03200000-3 Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy 

03212000-0 Zemiaky a sušená zelenina 

03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy 

03221000-6 Zelenina 

03221100-7 Koreňová a hľuzová zelenina 

03221110-0 Koreňová zelenina 

03221120-3 Hľuzová zelenina 

03221200-8 Plodová zelenina 

03221300-9 Listová zelenina 

03221400-0 Kapustovitá zelenina 

15300000-1 Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky 

15330000-0 Spracované ovocie a zelenina 

15331000-7 Spracovaná zelenina 

15331100-8 Čerstvá alebo mrazená zelenina 

15331110-1 Spracovaná koreňová zelenina 
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15331120-4 Spracovaná hľuzová zelenina 

15331130-7 Fazuľa, hrach, paprika, paradajky a iná zelenina 

15331140-0 Listová a hlávková zelenina 

15331170-9 Mrazená zelenina 

15331400-1 Nakladaná a/alebo konzervovaná zelenina 

15331460-9 Konzervovaná zelenina 

15331480-5 Dočasne konzervovaná zelenina 

15331500-2 Zelenina nakladaná v octe 

16613000-5 Stroje na čistenie, klasifikáciu alebo triedenie osiva, zrna alebo sušenej zeleniny 

42212000-5 Zariadenia na spracovanie obilnín alebo sušenej zeleniny 

Odporúčame, aby HS nahliadol aj do kódov susediacich s kódmi, ktoré vyhľadal a hľadanie 

zopakoval s použitím iných kľúčových slov pre čo najpresnejší výsledok. 

HS môže využiť aj vyhľadávanie na základe CPV kódov, ktoré je dostupné vo vyhľadávaní 

v oznámeniach zverejnených v eVestníku VO dostupnom na nasledujúcom odkaze, po kliknutí  

na „Rozšírené vyhľadávanie“.  

3.6 Príklady výberu CPV 

Príklad 1: 

VO/O chce získať služby cestnej dopravy pre krehký supermoderný prístroj. Relevantné kódy CPV 

by boli:  

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

60100000-9 Služby cestnej dopravy 

60110000-6 Služby verejnej cestnej dopravy 

60120000-5 Taxislužba 

VO/O musí nahliadnuť do skupiny 60100000-9 „Služby cestnej dopravy“, nakoľko neexistuje nižší 

kód, ktorý by vyhovoval jeho konkrétnej potrebe. Môže teda spresniť kód 60100000-9, pričom 

použije jeden alebo viacero kódov z doplnkového slovníka. V uvedenom prípade by to mohlo byť 

MB01-5 „Ľavostranné riadenie“. 

 

Príklad 2: 

VO/O chce vybudovať materskú školu a čiastočne ju vybaviť nábytkom a inými vzdelávacími 

prostriedkami pre deti. Výzva na predkladanie ponúk má evidentne dvojaký cieľ. Na jednej strane  

má subjekt záujem o práce a preto hľadá vhodný kód nasledovnou cestou postupným spresnením 

CPV kódu: 

45000000-7 Stavebné práce 

45200000-9 Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb 

45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 

45214000-0 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so vzdelávaním a výskumom 

45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenia/zoznam
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Na strane druhej chce VO/O obstarať do budovy určitý tovar a preto by mal ísť nasledovnou cestou 

postupným spresnením CPV kódu: 

39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče 

(okrem osvetlenia) a čistiace prostriedky 

39100000-3 Nábytok 

39160000-1 Školský nábytok 

39161000-8 Nábytok pre materské školy 

39162000-5 Vzdelávacie vybavenie 

VO/O môže taktiež nahliadnuť do podkategórie 45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov 

materských škôl, do kategórie 39161000-8 Nábytok pre materské školy a do kategórie 39162000-5 

Vzdelávacie vybavenie. 

 

Príklad 3: 

VO/O hľadá vhodný kód na opis predmetu zákazky na výstavbu jazykového laboratória plne 

vybaveného  

a pripraveného na používanie. Najvhodnejším kódom teda bude: 

45214430-3 Stavebné práce na jazykových laboratóriách 

Aby sa stanovila jednoznačnejšia definícia predmetu zákazky, pridá VO/O špecifický kód  

z doplnkového slovníka. Pri hľadaní vhodného kódu v oddiele D: Všeobecné, administratívne, 

konkrétne zvolí kód DA17-2 Projekt na kľúč. 

 

Príklad 4: 

VO/O má záujem o kúpu univerzálnych valcovačiek a ich častí. Na určenie vhodného kódu  

je možné zvoliť postupným spresnením nasledovné kódy: 

42000000-6 Priemyselné mechanizmy 

42900000-5 Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely 

42930000-4 Odstredivky, mangle alebo predajné automaty 

42932000-8 Mangle 

42932100-9 Valcovačky 

42950000-0 Časti univerzálnych strojov 

42954000-8 Časti valcovačiek 

Alebo môže VO/O hľadať aj kódy obsahujúce slovo „valcovací“. VO/O by mal taktiež prezrieť  

aj kódy susediace s kódmi, ktoré už boli vybrané. 

4 Záver:  

CPV by sa nikdy nemal považovať za konečný, pretože sa bude vyvíjať podľa meniacich  

sa potrieb a požiadaviek používateľov. VO/O a HS sa budú pravidelne radiť a viesť konzultácie 

ohľadom CPV a nepretržite sa od nich bude požadovať, aby EK predkladali návrhy ďalšieho 

zlepšovania CPV. CPV sa bude neustále revidovať a ďalej zdokonaľovať, aby v dostatočnej 

miere odzrkadľoval zložitosť rôznych segmentov trhu verejného obstarávania. 
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Príloha č. 1: Oddiely CPV 2008 

Oddiely CPV 2008 

03000000-1 Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty 

09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 

14000000-1 Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a príbuzné produkty 

15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 

16000000-5 Poľnohospodárske stroje 

18000000-9 Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo 

19000000-6 Koža a textílie, plastové a gumené materiály 

22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné výrobky 

24000000-4 Chemické výrobky 

30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku 

a softvérových balíkov 

31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 

32000000-3 Rozhas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia 

33000000-0 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti 

34000000-7 Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu 

35000000-4 Bezpečnostné, hasičské policajné a ochranné vybavenie 

37000000-8 Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky, materiály pre remeselné a umelecké 

práce a príslušenstvo 

38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 

39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče 

(okrem osvetlenia) a čistiace prostriedky 

41000000-9 Zachytená a vyčistená voda 

42000000-6 Priemyselné mechanizmy 

43000000-3 Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu, stavebné zariadenia 

44000000-0 Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou 

elektrických prístrojov) 

45000000-7 Stavebné práce 

48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 

50000000-5 Opravárske a údržbárske služby 

51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru) 

55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby 

60000000-8 Dopravné služby (s výnimkou prepravy odpadu) 

63000000-9 Podporné a pomocné dopravné služby, služby cestovných kancelárií 

64000000-6 Poštové a telekomunikačné služby 

65000000-3 Verejné služby 

66000000-0 Finančné a poisťovacie služby 
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70000000-1 Realitné služby (služby s nehnuteľnosťami) 

71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby 

72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 

73000000-2 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby 

75000000-6 Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s tým spojené služby 

76000000-3 Služby súvisiace s ropným a plynárenským priemyslom 

77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry 

a včelárstva 

79000000-4 Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, 

tlačiarenské a bezpečnostné služby 

80000000-4 Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby 

85000000-9 Zdravotnícka a sociálna pomoc 

90000000-7 Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čistenie a environmentálne 

služby 

92000000-1 Rekreačné, kultúrne a športové služby 

98000000-3 Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a služby jednotlivcom 
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Príloha č. 2: Časti doplnkového slovníka 

Časť Skupina 

A: Materiály A: Kovy a zliatiny 

 B: Nekovy 

B: Forma, tvar, balenie a úprava A: Forma 

 B: Tvar 

 C: Balenie a úprava 

C: Materiály/výrobky s osobitnými vlastnosťami A: Materiály/výrobky s osobitnými vlastnosťami 

 B: Prevádzkový režim 

D: Všeobecné, administratívne A: Všeobecné a administratíve atribúty 

E: Používatelia/príjemcovia A: Používatelia alebo príjemcovia 

F: Určené použitie A: Použitie vo vzdelávaní 

 B: Použitie v oblasti bezpečnosti 

 C: Použitie v oblasti odpadu 

 D: Sezónne použitie 

 E: Poštové použitie 

 F: Použitie pri čistení 

 G: Použitie iného určenia 

G: Mierka a rozmery A: Označenie rozmeru a výkonu 

 B: Frekvencia 

 C: Iné označenia 

H: Zvyškové atribúty pre potraviny, nápoje a 

jedlo 

A: Atribúty pre potraviny, nápoje a jedlo 

I: Zvyškové atribúty pre stavebné práce/diela A: Atribúty pre stavby/diela 

J: Zvyškové atribúty pre výpočtovú techniku, 

informačné technológie alebo komunikácie 

A: Atribúty pre výpočtovú techniku, informačné 

technológie alebo komunikácie 

K: Zvyškové atribúty pre dodávku energie a 

vody 

A: Atribúty pre dodávku energie a vody 

L: Zvyškové lekárske a laboratórne atribúty A: Atribúty pre lekársku a laboratórnu oblasť 

M: Zvyškové atribúty pre dopravu A: Atribúty pre určený typ vozidla 

 B: Vlastnosti vozidiel 

 D: Atribúty pre osobitnú dopravu 

 E: Atribúty pre dopravu osobitného tovaru 

 F: S použitím vozidla 

P: Nájomné služby A: Nájomné služby 

 B: Posádkové, šoférske alebo operátorské služby 

Q: Zvyškové atribúty pre reklamné a právne 

poradenské služby 

A: Reklamné služby 
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 B: Právne poradenské služby 

R: Zvyškové atribúty pre služby v oblasti 

výskumu 

A: Lekársky výskum 

 B: Služby v oblasti ekonomického výskumu 

 C: Technologický výskum 

 D: Oblasti výskumu 

S: Zvyškové atribúty pre finančné služby A: Bankové služby 

 B: Poisťovnícke služby 

 C: Dôchodkové služby 

T: Zvyškové atribúty pre tlačové služby A: Tlačové služby 

U: Zvyškové atribúty pre maloobchodné služby A: Maloobchodné potravinárske služby 

 B: Maloobchodné nepotravinárske služby 

 


