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P R E D S L O V 
 
 
HISTÓRIA A ÚČEL NICESKÉHO TRIEDENIA 
 
Medzinárodné (Niceské) triedenie výrobkov a služieb na zápis známok bolo zavedené 

medzinárodnou dohodou na diplomatickej konferencii v Nice 15. júna 1957, ktorá bola 
revidovaná v Štokholme v roku 1967 a v Ženeve v roku 1977. 

 
Členské krajiny Niceskej dohody tvoria špeciálnu úniu v rámci štruktúry Parížskej únie na 

ochranu priemyselného vlastníctva. Tieto členské krajiny prijali a schválili Niceské triedenie 
na zápis ochranných známok. 

 
Každá členská krajina Niceskej dohody je povinná uplatňovať Niceské triedenie pri zápise 

ochranných známok buď ako hlavný systém triedenia alebo ako pomocný systém triedenia  
a v oficiálnych dokumentoch a publikáciách týkajúcich sa zápisu ochranných známok musí 
uvádzať čísla tried, do ktorých sú zatriedené výrobky alebo služby, pre ktoré je ochranná 
známka registrovaná. 

 
Používanie Niceského triedenia je povinné nielen pri zápise ochranných známok do 

registrov členských krajín Niceskej dohody, ale aj pri zápise do medzinárodného registra 
ochranných známok, ktorý vykonáva Medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného 
vlastníctva (WIPO – OMPI) podľa Madridskej dohody o medzinárodnom zápise továrenských 
a obchodných známok a podľa Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise 
továrenských a obchodných známok, ako aj pri zápise ochranných známok v Africkej 
organizácii duševného vlastníctva (OAPI), v Africkej regionálnej organizácii duševného 
vlastníctva (ARIPO), v Organizácii duševného vlastníctva Beneluxu (BOIP) a v Úrade pre 
harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM). 

 
Niceské triedenie však používajú aj ďalšie, nielen členské krajiny Niceskej dohody. 
 
 
REVÍZIE NICESKÉHO TRIEDENIA 
 
Základom Niceského triedenia bol triednik vypracovaný v roku 1935, predchodcom  

WIPO, úradom „United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property“ 
(BIRPI). Toto triedenie, schválené na zasadnutí Niceskej dohody, obsahovalo abecedný 
zoznam výrobkov rozdelených do 34 tried a neskôr bolo doplnené abecedným zoznamom 
služieb rozdelených do 11 tried. 

 
Niceská dohoda ustanovuje vytvorenie výboru znalcov, v ktorom je zastúpená každá 

členská krajina. Výbor znalcov rozhoduje o všetkých zmenách v triedení, najmä o presune 
výrobkov a služieb z jednej triedy do druhej, o aktualizácii abecedného zoznamu a o doplnení 
potrebných vysvetliviek. 

 
Od nadobudnutia účinnosti Niceskej dohody 8. apríla 1961 mal výbor znalcov 21 

zasadnutí, výsledkom ktorých bola celková revízia abecedného zoznamu z formálneho 
hľadiska (koncom 70-tych rokov), zásadné prepracovanie „Všeobecných poznámok“, názvov 
tried (záhlaví) a vysvetliviek (v roku 1982), zavedenie základných identifikačných kódov pre 
jednotlivé výrobky alebo služby v abecednom zozname (v roku 1990), (t. j. číslo (kód), ktoré 
umožňuje používateľom triednika nájsť ekvivalentné názvy výrobkov alebo služieb v ďalších 
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jazykových verziách triednika) a reštrukturalizácia triedy 42 a vytvorenie tried 43, 44 a 45  
(v roku 2000). 

 
Výbor znalcov na svojom 21. zasadnutí v novembri 2010 schválil zmeny, ktoré sú 

zapracované do 10. vydania Niceského triednika. 
 
 
VYDANIA NICESKÉHO TRIEDNIKA 
 
Prvé vydanie Niceského triednika bolo publikované v roku 1963, druhé v roku 1971, tretie 

v roku 1981, štvrté v roku 1983, piate v roku 1987, šieste v roku 1992, siedme v roku 1996, 
ôsme v roku 2001 a deviate v roku 2006.  

 
Toto 10. vydanie, publikované v júni 2011, nadobudlo účinnosť 1. januára 2012. 
 
 
PREKLAD NICESKÉHO TRIEDNIKA 
 
Slovenský preklad Niceského triednika sa opiera o dvojjazyčnú publikáciu International 

Classification of Goods and Services for the Purposes of the registration of Marks (Nice 
Classification) – angl., resp. Classification internationale des produits et des services aux fins 
de l´enregistrement des marques (Classification de Nice) – franc., ktorú vydala Svetová 
organizácia duševného vlastníctva so sídlom v Ženeve v roku 2011.  

 
Slová „niceský, niceské“ sú v názve aj v texte publikácie uplatnené v súlade  

s terminológiou použitou v platnom právnom predpise (vyhl. č. 118/1979 Zb.), aj keď 
jazykovo správne tvary prídavného mena odvodeného od francúzskeho mesta Nice sú „niský, 
niské“. 

 
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ako editor a vydavateľ 10. vydania 

Niceského triednika očakáva pripomienky a doplnenia používateľov, ktoré bude môcť využiť 
v ďalších vydaniach triednika ako aj v konaniach o ochranných známkach. 

 
 
 

* * * 
 
 
Platné vydanie Niceského triednika sa skladá z dvoch častí. Časť I obsahuje abecedný 

zoznam všetkých výrobkov a služieb. Časť II obsahuje abecedný zoznam výrobkov a služieb 
v jednotlivých triedach. 
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Členské krajiny Niceskej dohody 

(Január 2015) 

 
Albánsko Luxembursko 
Alžírsko Macedónsko 
Argentína Maďarsko 
Arménsko Malajzia 
Austrália Malawi 
Azerbajdžan Maroko 
Barbados Mexiko 
Bahrajn Moldavská republika 
Belgicko Monako 
Benin Mongolsko  
Bielorusko Mozambik 
Bosna a Hercegovina Nemecko 
Bulharsko Nórsko 
Česká republika Nový Zéland 
Čierna Hora Poľsko 
Čína Portugalsko 
Dánsko Rakúsko 
Dominikánska republika Rumunsko 
Egypt Ruská federácia 
Estónsko Singapur 
Fínsko Slovensko 
Francúzsko Slovinsko 
Grécko Spojené kráľovstvo 
Gruzínsko Spojené štáty americké 
Guinea Srbsko 
Holandsko Svätá Lucia 
Chorvátsko Svätý Krištof a Nevis 
Island Surinam 
Izrael Sýria 
Írsko Španielsko 
Jamajka Švajčiarsko 
Japonsko Švédsko 
Jordánsko Tadžikistan 
Kazachstan Taliansko 
Kirgizsko Tanzánia 
Kórejská ľudovodemokratická republika Trinidad a Tobago 
Kórejská republika Tunisko 
Kuba Turecko 
Libanon Turkménsko 
Lichtenštajnsko Ukrajina 
Litva Uruguaj 
Lotyšsko Uzbekistan 
  
  
 
(spolu 84 krajín) 
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NICESKÁ DOHODA 
Vyhláška č. 118/1979 Zb. 

o Niceskej dohode o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb 
pre zápis známok z 15. júna 1957,  

revidovanej v Stockholme 14. júla 1967  
a v Ženeve 13. mája 1977 

Zmena: 77/1985 Zb. 
 

Dňa 13. mája 1977 bola v Ženeve dojednaná nová revízia Niceskej dohody o medzinárodnom 
triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovanej v Stockholme 14. júla 1967. 

Listina o prístupe Československej socialistickej republiky na novú revíziu Dohody bola uložená u 
generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva 13. septembra 1978. 

Nová revízia Dohody nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 dňom 6. februára 1979;  
týmto dňom nadobudla platnosť aj pre Československú socialistickú republiku. 

 
Prvý námestník: Ing. Knižka v.r. 

 
 
 

NICESKÁ DOHODA 
o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok 

z 15. júna 1957, revidovaná v Stockholme 14. júla 1967 
a v Ženeve 13. mája 1977 

 
Čl. 1 

Utvorenie Osobitnej únie;  
prijatie medzinárodného triedenia; 

definície a jazyky triedenia 
 

1. Štáty, ktoré sú viazané touto dohodou, tvoria Osobitnú úniu a prijímajú spoločné triedenie 
výrobkov a služieb pre zápis známok (ďalej len „triedenie“).  

2. Triedenie obsahuje:  
I. zoznam tried, ku ktorému sú v prípade potreby pripojené vysvetlivky;  
II. abecedný zoznam výrobkov a služieb (ďalej len „abecedný zoznam“) s označením triedy, do 

ktorej sa zaraďuje každý výrobok alebo služba.  
3. Triedenie sa skladá:  

I. z triedenia, ktoré bolo vydané v r. 1971 Medzinárodným úradom duševného vlastníctva 
(ďalej len „Medzinárodný úrad“) uvedeným v Dohovore, ktorým sa zriadila Svetová 
organizácia duševného vlastníctva, pričom vysvetlivky k zoznamu tried, ktoré obsahuje táto 
publikácia, sa považujú za dočasné a odporúčané do toho času, kým ich nezavedie Výbor 
znalcov, o ktorom sa hovorí v článku 3;  

II. zo zmien a doplnkov, ktoré v súlade s článkom 4 ods. 1 Niceskej dohody z 15. júna 1957, 
revidovanej v Stockholme 14. júla 1967 nadobudli platnosť pred nadobudnutím účinnosti 
tohto znenia;  

III. zo zmien, ktoré sa budú vykonávať neskoršie na základe článku 3 tohto znenia a ktoré 
nadobudnú platnosť v súlade s článkom 4 ods. 1 tohto znenia.  

4. Triedenie je vyhotovené v anglickom a francúzskom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú 
platnosť.  
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5. a) Triedenie, o ktorom sa hovorí v odseku 3. I., ako aj zmeny a doplnky uvádzané v odseku 3. II.,  
ktoré nadobudli platnosť predo dňom, ku ktorému je toto znenie otvorené na podpis, je 
obsiahnuté v jedinom autentickom exemplári vyhotovenom vo francúzskom jazyku, 
uloženom u generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej len 
„generálny riaditeľ“ a „Organizácia“). Zmeny a doplnky uvádzané v odseku 3. II., ktoré 
nadobudnú platnosť po dni, ku ktorému je toto znenie otvorené na podpis, sa tiež ukladajú u 
generálneho riaditeľa, a to v jedinom autentickom exemplári vyhotovenom vo francúzskom 
jazyku.  

b) Anglické znenie textov uvedených pod písmenom a) vyhotoví Výbor znalcov, o ktorom sa 
hovorí v článku 3, len čo toto znenie dohody nadobudne platnosť. Jeho autentický exemplár 
bude uložený u generálneho riaditeľa.  

c) Zmeny uvedené v odseku 3. III. sa ukladajú u generálneho riaditeľa, a to v jedinom 
autentickom exemplári vyhotovenom vo francúzskom a anglickom jazyku.  

6. Generálny riaditeľ po konzultácii zainteresovaných vlád vyhotovuje buď na základe prekladu 
navrhnutého týmito vládami, alebo iným spôsobom, ktorý nemá finančné dôsledky na rozpočet 
Osobitnej únie alebo pre Organizáciu, oficiálne texty triedenia v nemeckom, arabskom, 
španielskom, talianskom, portugalskom a ruskom jazyku a v ďalších jazykoch, ktoré určí 
Zhromaždenie, o ktorom sa hovorí v článku 5.  

7. V abecednom zozname sa pri každom názve výrobku alebo služby uvádza poradové číslo patriace 
jazyku, v ktorom je zoznam vyhotovený.  
I. Ak ide o abecedný zoznam vyhotovený v anglickom jazyku, uvádza sa aj poradové číslo, 

ktoré ten istý názov má v abecednom zozname vyhotovenom vo francúzskom jazyku  
a naopak.  

II. Ak ide o abecedný zoznam vyhotovený v súlade s odsekom 6, uvádza sa aj poradové číslo, 
ktoré má ten istý názov v abecednom zozname vyhotovenom vo francúzskom jazyku alebo  
v abecednom zozname vyhotovenom v anglickom jazyku.  

 
Čl. 2 

Právny dosah a použitie triedenia 
 
1. S výhradou záväzkov uložených touto dohodou je dosah triedenia taký, aký mu priznáva každý 

štát Osobitnej únie. Najmä medzinárodné triedenie nezaväzuje štáty Osobitnej únie, ani ak ide  
o posúdenie rozsahu ochrany známky, ani ak ide o uznanie známok služieb.  

2. Každý zo štátov Osobitnej únie si vyhrádza možnosť použiť triedenie buď ako systém hlavného, 
alebo pomocného systému.  

3. Príslušné úrady štátov Osobitnej únie uvádzajú v úradných listinách a úradných publikáciách  
o zápisoch známok čísla tried triedenia, do ktorých patria výrobky alebo služby, pre ktoré sa 
známka zapisuje.  

4. Skutočnosť, že v abecednom zozname sa uvádza určitý názov, sa nijako nedotýka práv, ktoré 
môžu k tomuto názvu existovať.  

 
Čl. 3 

Výbor znalcov 
 
1. Je zriadený Výbor znalcov, v ktorom je zastúpený každý štát Osobitnej únie.  
2. a) Generálny riaditeľ Organizácie môže, a na žiadosť Výboru znalcov je povinný vyzvať štáty, 

ktoré nie sú členmi Osobitnej únie, ale sú členmi Organizácie alebo sú zmluvnou stranou 
Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, aby sa na zasadaní Výboru 
znalcov dali zastupovať pozorovateľmi.  

b) Generálny riaditeľ vyzve medzivládne organizácie, ktoré sa špecializujú na odbor známok,  
a medzi ktorými aspoň jedna je z členských štátov zúčastnených na tejto dohode, aby sa na 
zasadaniach Výboru znalcov dali zastupovať pozorovateľmi.  

c) Generálny riaditeľ môže a na žiadosť Výboru znalcov je povinný pozvať zástupcov iných 
medzivládnych organizácií a medzinárodných nevládnych organizácií, aby sa zúčastnili na 
tých rozpravách, ktoré ich zaujímajú.  
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3. Výbor znalcov:  
I. rozhoduje o zmenách, ktoré sa majú urobiť v triedení;  
II. obracia sa na štáty Osobitnej únie s odporúčaniami, ktorých zmyslom je uľahčiť používanie 

triedenia a rozšíriť jeho jednotné uplatnenie;  
III. robí akékoľvek iné opatrenia, ktoré - bez toho, že by mali finančné dôsledky na rozpočet 

Osobitnej únie alebo pre Organizáciu - sú takej povahy, že môžu uľahčiť využitie triedenia v 
rozvojových štátoch;  

IV. je oprávnený zriaďovať podvýbory a pracovné skupiny.  
4. Výbor znalcov schvaľuje svoj rokovací poriadok. Tento poriadok poskytuje možnosť 

medzivládnym organizáciám spomenutým v odseku 2 písm. b), ktoré môžu podstatným 
spôsobom prispieť k rozvoju triedenia, zúčastňovať sa na zasadaniach podvýborov a pracovných 
skupín Výboru znalcov.  

5. Návrhy na zmeny, ktoré sa majú urobiť v triedení, môže predložiť príslušný úrad ktoréhokoľvek 
štátu Osobitnej únie, Medzinárodný úrad, medzivládne organizácie, ktoré sú zastúpené v zmysle 
odseku 2 písm. b) vo Výbore znalcov, a každý štát alebo organizácia, ktorú Výbor znalcov 
výslovne vyzval, aby také návrhy predniesla. Návrhy sa oznamujú Medzinárodnému úradu, ktorý 
ich predloží členom Výboru znalcov a pozorovateľom najneskoršie dva mesiace pred zasadaním 
Výboru znalcov, počas ktorého sa budú posudzovať.  

6. Každý členský štát Výboru znalcov má jeden hlas.  
7. a) S výhradou ustanovenia pod písmenom b) rozhoduje Výbor znalcov prostou väčšinou 

zastúpených a hlasujúcich štátov Osobitnej únie.  
b) Rozhodnutia o zásadných úpravách v triedení sa robia štvorpätinovou väčšinou zastúpených 

a hlasujúcich štátov Osobitnej únie. Zásadnou úpravou sa rozumie presun výrobkov alebo 
služieb z jednej triedy do druhej alebo zriadenie novej triedy.  

c) Rokovací poriadok spomenutý v odseku 4 ustanovuje, že s výnimkou mimoriadnych 
prípadov sa zásadné úpravy v triedení robia po uplynutí ustanovených časových období; 
Výbor znalcov určuje dĺžku každého časového obdobia.  

8. Absencia sa za hlas neráta.  
 

Čl. 4 
Oznamovanie zmien, začiatok ich platnosti a ich zverejňovanie 

 
1. Zmeny, o ktorých rozhodol Výbor znalcov, ako aj odporúčania Výboru znalcov, oznamuje 

Medzinárodný úrad príslušným úradom štátov Osobitnej únie. Zásadné úpravy nadobúdajú 
platnosť šesť mesiacov po dni odoslania oznámenia. Všetky iné zmeny nadobúdajú platnosť ku 
dňu, ktorý určí Výbor znalcov pri rozhodnutí o zmene.  

2. Medzinárodný úrad včleňuje do triednika zmeny, ktoré nadobudli platnosť. Tieto zmeny sa 
uverejňujú v periodických časopisoch určených Zhromaždením uvádzaným v článku 5.  

 
Čl. 5 

Zhromaždenie Osobitnej únie 
  
1. a) Osobitná únia má Zhromaždenie skladajúce sa zo štátov, ktoré ratifikovali toto znenie alebo 

na ne pristúpili.  
b) Vláda každého štátu je zastúpená jedným delegátom, ktorý môže mať svojich zástupcov, 

poradcov a znalcov.  
c) Výdavky každej delegácie uhrádza vláda, ktorá túto delegáciu ustanovila.  

2. a) S výhradou ustanovení článkov 3 a 4 Zhromaždenie:  
I. prerokúva všetky otázky týkajúce sa chodu a ďalšieho rozvoja Osobitnej únie  

a uplatňovania tejto dohody;  
II. dáva medzinárodnému úradu pokyny na prípravu revíznych konferencií, pričom berie 

zreteľ na pripomienky štátov Osobitnej únie, ktoré neratifikovali toto znenie alebo  
k nemu nepristúpili;  
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III. preskúmava a schvaľuje správy a činnosť generálneho riaditeľa Organizácie (ďalej len 
„generálny riaditeľ“) týkajúce sa Osobitnej únie a dáva mu potrebné pokyny  
v otázkach kompetencie Osobitnej únie;  

IV. určuje program, schvaľuje dvojročný rozpočet Osobitnej únie a schvaľuje jej 
záverečné účty;  

V. schvaľuje finančný poriadok Osobitnej únie;  
VI. zriaďuje okrem Výboru znalcov uvedeného v článku 3 iné výbory znalcov a pracovné 

skupiny, ktoré považuje za účelné na uskutočnenie cieľov Osobitnej únie;  
VII. rozhoduje o tom, ktoré štáty, ktoré nie sú členmi Osobitnej únie, a ktoré medzivládne 

a medzinárodné nevládne organizácie sa môžu pripustiť ako pozorovatelia na jeho 
zasadanie;  

VIII. schvaľuje úpravy článkov 5 až 8;  
IX. robí ďalšie vhodné opatrenia zamerané na dosiahnutie cieľov Osobitnej únie;  
X. plní všetky ostatné úlohy, ktoré mu ukladá táto dohoda.  

b) V otázkach, ktoré zaujímajú aj iné únie spravované Organizáciou, rozhoduje Zhromaždenie  
s prihliadnutím na odporúčania Koordinačného výboru Organizácie.  

3. a) Každý členský štát Zhromaždenia má 1 hlas.  
b) Polovica členských štátov Zhromaždenia tvorí kvórum.  
c) Ak je na zasadaní počet zastúpených štátov nižší ako polovica, ale ak je jednou tretinou 

členských štátov Zhromaždenia, alebo ju prevyšuje, môže Zhromaždenie robiť rozhodnutia, 
a to bez ohľadu na ustanovenie písmena b); rozhodnutia Zhromaždenia, s výnimkou 
rozhodnutí o rokovacom poriadku, sa však stanú vykonávateľnými až po splnení ďalej 
uvedených podmienok. Medzinárodný úrad oznámi tieto rozhodnutia tým členským štátom 
Zhromaždenia, ktoré neboli zastúpené, a vyzve ich, aby v lehote troch mesiacov, ktorá sa 
ráta odo dňa tohto oznámenia, odovzdali písomne svoj hlas alebo absenciu. Ak po uplynutí 
tejto lehoty sa počet štátov, ktoré takto odovzdali svoj hlas alebo absenciu, rovná najmenej 
počtu štátov chýbajúcich na dosiahnutie kvóra na zasadaní, stanú sa tieto rozhodnutia 
vykonávateľnými za predpokladu, že sa súčasne dosiahne potrebná väčšina.  

d) S výnimkou ustanovenia článku 8 ods. 2 prijíma Zhromaždenie rozhodnutia dvojtretinovou 
väčšinou odovzdaných hlasov.  

e) Absencia sa ako hlas neráta.  
f) Delegát môže zastupovať iba jeden štát a môže hlasovať iba v jeho mene.  
g) Členské štáty Osobitnej únie, ktoré nie sú členmi Zhromaždenia, sú pripustené na jeho 

schôdzky ako pozorovatelia.  
4. a) Zhromaždenie sa schádza raz za dva roky na riadne zasadanie zvolané generálnym 

riaditeľom, a to s výnimkou mimoriadnych prípadov, v rovnakom čase a na rovnakom 
mieste ako Valné zhromaždenie Organizácie.  

b) Zhromaždenie sa schádza na mimoriadne zasadanie zvolané generálnym riaditeľom na 
žiadosť jednej štvrtiny členských štátov Zhromaždenia.  

c) Generálny riaditeľ pripraví pre každé zasadanie program rokovania.  
5. Zhromaždenie schvaľuje svoj rokovací poriadok.  
 

Čl. 6 
Medzinárodný úrad 

 
1. a) Administratívne úlohy Osobitnej únie zabezpečuje Medzinárodný úrad.  

b) Medzinárodný úrad najmä pripravuje zasadania a plní úlohy Sekretariátu Zhromaždenia, 
Výboru znalcov a všetkých ostatných výborov alebo pracovných skupín, ktoré 
Zhromaždenie alebo Výbor znalcov môžu zriadiť.  

c) Generálny riaditeľ je najvyšším úradníkom Osobitnej únie a zastupuje ju.  
2. Generálny riaditeľ a každý ním určený spolupracovník sa bez hlasovacieho práva zúčastňuje na 

všetkých zasadaniach Zhromaždenia, Výboru znalcov alebo všetkých ostatných výborov alebo 
pracovných skupín, ktoré Zhromaždenie alebo Výbor znalcov môžu zriadiť. Generálny riaditeľ 
alebo ním určený spolupracovník je z úradnej povinnosti tajomníkom týchto orgánov.  
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3. a) Medzinárodný úrad pripravuje podľa pokynov Zhromaždenia revízne konferencie  
o ustanoveniach dohody, okrem článkov 5 - 8.  

b) Medzinárodný úrad sa môže radiť o príprave revíznych konferencií s medzivládnymi 
organizáciami a s medzinárodnými nevládnymi organizáciami.  

c) Generálny riaditeľ a osoby ním určené sa bez hlasovacieho práva zúčastňujú na rokovaniach 
revíznych konferencií.  

 
Čl. 7 

Financovanie 
 
1. a) Osobitná únia má svoj rozpočet.  

b) Rozpočet Osobitnej únie obsahuje vlastné príjmy a výdavky Osobitnej únie, jej príspevok do 
rozpočtu spoločných výdavkov únii a prípadne sumu danú k dispozícii rozpočtu Konferencie 
Organizácie.  

c) Za výdavky spoločné úniám sa považujú výdavky, ktoré sa nevzťahujú výlučne na Osobitnú 
úniu, ale vzťahujú sa aj na jednu alebo viacej ďalších únií spravovaných Organizáciou. 
Podiel Osobitnej únie na týchto spoločných výdavkoch je úmerný záujmu, ktorý na nich má 
Osobitná únia.  

2. Rozpočet Osobitnej únie sa zostavuje s prihliadnutím na požiadavky koordinácie s rozpočtami 
ostatných únií spravovaných Organizáciou.  

3. Rozpočet Osobitnej únie sa financuje z týchto zdrojov:  
I. z príspevkov členských štátov Osobitnej únie;  
II. z poplatkov a dávok za služby poskytované Medzinárodným úradom z titulu Osobitnej únie;  
III. z výťažku predaja publikácií Medzinárodného úradu týkajúcich sa Osobitnej únie a z dávok 

za tieto publikácie;  
IV. z darov, odkazov a subvencií;  
V. z nájomného, úrokov a ďalších rôznych príjmov.  

4. a) Na určenie sumy príspevkov uvedených v odseku 3. I. patrí každý členský štát Osobitnej 
únie do tej istej triedy, do ktorej je zaradený v Parížskej únii na ochranu priemyselného 
vlastníctva, a platí svoje ročné príspevky podľa počtu jednotiek, ktorý je určený pre takú 
triedu v tejto únii.  

b) Ročný príspevok každého členského štátu Osobitnej únie sa skladá zo sumy, ktorej pomer k 
celkovej sume ročných príspevkov všetkých štátov pre rozpočet Osobitnej únie je rovnaký 
ako pomer medzi počtom jednotiek triedy, do ktorej je zaradený, a celkovým počtom 
jednotiek všetkých štátov.  

c) Príspevky sú splatné prvého januára každého roka.  
d) Štát, ktorý sa omeškal s platením svojich príspevkov, nemá právo hlasovať v žiadnom 

orgáne Osobitnej únie, ak sa suma nedoplatkov rovná celkovej sume príspevkov, ktoré má 
tento štát platiť za dva predchádzajúce plné roky, alebo ak ju prekračuje. Orgán Osobitnej 
únie však môže takému štátu dovoliť, aby v danom orgáne aj naďalej vykonával svoje 
hlasovacie právo, ak tento orgán predpokladá, že k omeškaniu došlo za mimoriadnych a 
nevyhnutných okolností.  

e) V prípade, že rozpočet nebude schválený pred začiatkom nového finančného obdobia, 
prevedie sa rozpočet z minulého roka, a to spôsobom určeným finančným poriadkom.  

5. Výška poplatkov a dávok za služby poskytované Medzinárodným úradom z titulu Osobitnej únie 
určí generálny riaditeľ, ktorý o tom podá správu Zhromaždeniu.  

6. a) Osobitná únia má prevádzkový kapitálový fond, ktorý sa vytvorí jednorazovou platbou 
poskytnutou každým štátom Osobitnej únie. Ak sa fond stane nedostatočným, rozhodne 
Zhromaždenie o jeho zvýšení.  

b) Výška začiatočnej platby každého štátu do uvedeného fondu alebo jeho účasti na zvýšení 
tohto fondu je úmerná ročnému príspevku toho-ktorého štátu platnému v roku, počas ktorého 
sa fond vytvorí alebo sa rozhodne o jeho zvýšení.  

c) Pomernú sumu a spôsob platby určí Zhromaždenie na návrh generálneho riaditeľa po tom, čo 
vypočulo názor Koordinačného výboru Organizácie.  
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7. a) Dohoda o sídle Organizácie uzavretá so štátom, na území ktorého má Organizácia svoje 
sídlo, ustanovuje, že tento štát poskytuje preddavky v prípadoch, keď je prevádzkový 
kapitálový fond nedostačujúci. Výška týchto preddavkov a podmienky, za ktorých sú 
poskytované, sú v každom jednotlivom prípade predmetom samostatných dohôd medzi 
týmto štátom a Organizáciou.  

b) Štát uvedený pod písmenom a) a Organizácia majú každý právo vypovedať záväzok 
poskytovať preddavky, a to formou písomného oznámenia. Výpoveď sa stane účinnou tri 
roky po uplynutí roka, v ktorom bola oznámená.  

8. Revízia účtov sa zabezpečuje spôsobom ustanoveným finančným poriadkom jedným alebo 
viacerými štátmi Osobitnej únie alebo externými revízormi, ktorých s ich súhlasom určí 
Zhromaždenie.  

 
Čl. 8 

Úpravy článkov 5 – 8 
 
1. Návrhy na úpravy článkov 5, 6, 7 a tohto článku môže predložiť každý členský štát Zhromaždenia 

alebo generálny riaditeľ. Tieto návrhy oznamuje generálny riaditeľ členským štátom 
Zhromaždenia aspoň šesť mesiacov pred ich prerokovaním v Zhromaždení.  

2. Úpravy článkov uvedených v odseku 1 schvaľuje Zhromaždenie. Ich schválenie vyžaduje 
trojštvrtinovú väčšinu odovzdaných hlasov; ale akékoľvek úpravy článku 5 a tohto odseku 
vyžadujú štyri pätiny odovzdaných hlasov.  

3. Úpravy článkov uvedených v odseku 1 nadobudnú platnosť mesiac po tom, čo generálny riaditeľ 
dostane písomné oznámenie o ich prijatí urobené v súlade s príslušnými ústavnými pravidlami,  
a to od troch štvrtín štátov, ktoré sú členmi Zhromaždenia v čase, keď sa úprava schválila. Každá 
úprava uvedených článkov takto prijatá zaväzuje všetky štáty, ktoré sú členmi Zhromaždenia  
v čase, keď úprava nadobudne platnosť, alebo ktoré sa stanú jeho členmi neskoršie; ale každá 
úprava, ktorá má za následok zvýšenie finančných záväzkov štátov Osobitnej únie, zaväzuje iba 
tie štáty, ktoré notifikovali také úpravy.  

 
Čl. 9 

Ratifikácia a prístup; nadobudnutie platnosti 
 
1. Každý zo štátov Osobitnej únie, ktorý podpísal toto znenie, ho môže ratifikovať, a ak ho 

nepodpísal, môže k nemu pristúpiť.  
2. Každý štát, ktorý nie je členským štátom Osobitnej únie, ale je členom Parížskeho dohovoru na 

ochranu priemyselného vlastníctva, môže pristúpiť k tomuto zneniu a stať sa tak členom tejto 
Osobitnej únie.  

3. Ratifikačné listiny a listiny o prístupe sa ukladajú u generálneho riaditeľa.  
4. a) Toto znenie nadobúda platnosť tri mesiace po tom, čo boli splnené obe ďalej uvedené 

podmienky:  
I. šesť alebo viac štátov odovzdalo svoje ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe;  
II. najmenej tri z týchto štátov sú ku dňu, ku ktorému je toto znenie otvorené na podpis, 

štátmi Osobitnej únie.  
b) Nadobudnutie platnosti uvedené pod písmenom a) je účinné voči krajinám, ktoré najmenej 

tri mesiace pred uvedeným nadobudnutím platnosti odovzdali listiny o ratifikácii alebo o 
prístupe.  

c) Pre každý ďalší štát, na ktorý sa nevzťahuje ustanovenie písmena b), nadobudne toto znenie 
platnosť tri mesiace po dni, čo generálny riaditeľ oznámi jeho ratifikáciu alebo prístup, iba 
ak by v ratifikačnej listine alebo v listine o prístupe bol uvedený neskorší dátum. V tomto 
prípade nadobudne toto znenie platnosť pre ten štát dňom uvedeným v listine.  

5. Ratifikácia alebo prístup právom znamená prijatie všetkých ustanovení a priznaní všetkých výhod 
vyplývajúcich z tohto znenia dohody.  

6. Po tom, čo toto znenie nadobudne platnosť, nemôže žiaden štát ratifikovať predchádzajúce znenie 
tejto dohody, ani k nemu pristúpiť.  
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Čl. 10 
Doba trvania 

 
Táto dohoda má rovnakú dobu trvania ako Parížsky dohovor na ochranu priemyselného 

vlastníctva.  
 

Čl. 11 
Revízia 

 
1. Túto dohodu môžu periodicky revidovať konferencie štátov Osobitnej únie.  
2. Revízne konferencie sa zvolávajú na základe rozhodnutia Zhromaždenia.  
3. Články 5 - 8 môžu upravovať buď revízne konferencie, alebo sa upravujú v súlade s článkom 8.  
 

Čl. 12 
Výpoveď 

 
1. Každý štát môže vypovedať toto znenie oznámením odoslaným generálnemu riaditeľovi. Táto 

výpoveď zahŕňa aj výpoveď toho znenia alebo tých znení, ktoré predchádzali tomuto zneniu  
a ktoré štát dávajúci výpoveď ratifikoval alebo na ktoré pristúpil, a je účinná iba pre štát, ktorý ju 
podal, pričom dohoda zostáva platná a vykonávateľná voči ostatným štátom Osobitnej únie.  

2. Výpoveď nadobúda účinnosť jeden rok po dni, čo o tom generálny riaditeľ dostal oznámenie.  
3. Právo výpovede obsiahnuté v tomto článku, nemôže žiaden štát vykonať, dokiaľ neuplynie päť 

rokov odo dňa, keď sa stal členom Osobitnej únie.  
 

Čl. 13 
Odkaz na článok 24 Parížskeho dohovoru 

 
Ustanovenia článku 24 stockholmského znenia Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného 

vlastníctva z r. 1967 sa použijú aj pre túto dohodu; ak sa však v budúcnosti tieto ustanovenia upravia, 
bude sa na túto dohodu vzťahovať posledná úprava vo vzťahu k tým štátom Osobitnej únie, ktoré táto 
dohoda bude zaväzovať.  
 

Čl. 14 
Podpisy; jazyky; funkcie depozitára; oznámenia 

 
1. a) Toto znenie je podpísané v jedinom originálnom exemplári vyhotovenom v anglickom  

a francúzskom jazyku, pričom oba texty sú rovnako právoplatné; je uložené u generálneho 
riaditeľa.  

b) Generálny riaditeľ vyhotoví po konzultáciách so zainteresovanými vládami oficiálne texty 
tohto znenia dohody, a do dvoch mesiacov po podpise tohto znenia v ďalších dvoch 
jazykoch, španielskom a ruskom, v ktorých okrem jazykov uvedených pod písmenom a) boli 
podpísané rovnako právoplatné texty Konvencie ustanovujúcej Svetovú organizáciu 
duševného vlastníctva.  

c) Generálny riaditeľ vyhotoví oficiálne texty tohto znenia dohody po konzultáciách  
so zainteresovanými vládami v nemeckom, arabskom, talianskom a portugalskom jazyku  
a v ďalších jazykoch, ktoré môže určiť Zhromaždenie.  

2. Toto znenie zostáva otvorené na podpis do 31. decembra 1977.  
3. a) Generálny riaditeľ overí a odovzdá dve kópie podpísaného textu tohto znenia vládam 

všetkých štátov Osobitnej únie a na žiadosť ktoréhokoľvek iného štátu.  
b) Generálny riaditeľ overí a odovzdá dve kópie každej úpravy tohto znenia vládam všetkých 

štátov Osobitnej únie a na požiadanie vláde ktoréhokoľvek iného štátu.  
4. Generálny riaditeľ dá zaregistrovať toto znenie v Sekretariáte Organizácie Spojených národov.  
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5. Generálny riaditeľ oznámi vládam všetkých členských štátov Parížskeho dohovoru na ochranu 
priemyselného vlastníctva:  
I. podpisy vykonané podľa odseku 1;  
II. uloženie ratifikačných listín alebo listín o prístupe podľa článku 9 ods. 3;  
III. dátum nadobudnutia platnosti tohto znenia podľa článku 9 ods. 4 písm. a);  
IV. prijatie úprav tohto znenia podľa článku 8 ods. 3;  
V. dni, v ktorých tieto úpravy nadobúdajú platnosť;  
VI. výpovede, ktoré dostal podľa článku 12.  

 
Vyhláška č. 77/1985 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa táto vyhláška, nadobúda účinnosť 6. októbrom 
1982.  
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MADRIDSKÁ DOHODA 
(výňatok) 

 

VYHLÁŠKA č. 65/1975 Zb. 
ministra zahraničných vecí o Madridskej dohode 

z 13. januára 1975 
 

MADRIDSKÁ DOHODA 
o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok  

zo 14. apríla 1891, revidovaná v Bruseli 14. decembra 1900,  
vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925,  

v Londýne 2. júna 1934, v Nice 15. júna 1957 a v Stockholme 14. júla 1967 
 
Zmena: 78/1985 Zb. 
Zmena: 267/1998 Z. z. 
 

Čl. 3 
(Obsah žiadosti o medzinárodný zápis) 

 
2. Prihlasovateľ musí uviesť výrobky alebo služby, pre ktoré sa ochrana známky požaduje, ako aj 

podľa možnosti zodpovedajúcu triedu alebo triedy podľa triedenia zavedeného Niceskou dohodou 
o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely registrácie známok. Ak prihlasovateľ tento 
údaj neuvedie, Medzinárodný úrad zatriedi výrobky alebo tovar do zodpovedajúcich tried tohto 
triedenia. Triedenie, ktoré uviedol prihlasovateľ, sa podrobí kontrole, ktorú vykoná Medzinárodný 
úrad v spolupráci s národným úradom. V prípade nezhody medzi národným úradom  
a Medzinárodným úradom bude rozhodujúci názor Medzinárodného úradu.  

 
Čl. 4 

(Účinnosť medzinárodného zápisu) 
 
1. Od tých čias, čo sa na Medzinárodnom úrade takto uskutočnil zápis podľa ustanovení článku 3  

a 3ter, bude známka v každej zúčastnenej zmluvnej krajine chránená práve tak, ako keby tam bola 
priamo prihlásená. Zatriedenie výrobkov alebo služieb, ktoré je ustanovené v článku 3, nezaväzuje 
zmluvné krajiny pri posudzovaní rozsahu ochrany známky.  

 
Čl. 5 

(Odmietnutie národnými úradmi) 
 
1. Úrady krajín, ktorých zákony ich na to splnomocňujú, a ktorým Medzinárodný úrad oznámi zápis 

niektorej známky alebo žiadosť o rozšírenie ochrany uplatnenej v zmysle článku 3ter, môžu 
vyhlásiť, že tejto známke sa nemôže na ich území poskytnúť ochrana. Také odmietnutie bude však 
možné len za tých podmienok, ktoré by podľa Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového 
vlastníctva platili pre známku prihlásenú na národný zápis.  

 
Čl. 7 

(Obnova medzinárodného zápisu) 
 
2. Obnova nesmie obsahovať žiadnu zmenu oproti poslednému stavu predošlého zápisu. 
 
3. Prvá obnova uskutočnená podľa ustanovení niceského znenia z 15. júna 1957 alebo tohto znenia 

musí obsahovať údaj o triedach medzinárodného triedenia, ktorých sa zápis týka. 
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Čl. 8 
(Národný poplatok. Medzinárodný poplatok. Rozdelenie prebytočných príjmov,  

dodatkové poplatky, doplnkové poplatky.) 
 
2. Zápis známky na Medzinárodnom úrade podlieha predchádzajúcej úhrade medzinárodného 

poplatku, ktorý sa bude skladať: 
a) zo základného poplatku, 
b) z dodatkového poplatku za každú ďalšiu triedu medzinárodného triedenia presahujúcu tri triedy, 

do ktorých sú zaradené výrobky alebo služby, na ktoré sa známka vzťahuje, 
c) z doplnkového poplatku za každú žiadosť o rozšírenie ochrany podľa článku 3ter. 

 
3. Dodatkový poplatok uvedený v odseku 2 písm. b) bude však možno uhradiť v lehote určenej 

vykonávacím poriadkom, ak Medzinárodný úrad určil počet tried výrobkov alebo služieb alebo ak 
proti nemu vzniesol námietky, a bez toho, že by sa to dotklo dátumu zápisu. Ak by sa dodatkový 
poplatok nezaplatil do uplynutia tejto lehoty alebo ak by prihlasovateľ neobmedzil v príslušnej 
miere zoznam výrobkov alebo služieb, bude sa predpokladať, že sa od žiadosti o medzinárodný 
zápis upustilo. 

 
Čl. 9 

(Zmeny v národných registroch, ktoré ovplyvňujú aj medzinárodný zápis. 
Obmedzenie zoznamu tovarov a služieb v medzinárodnom registri. 

Dodatočné pripojenie k tomuto zoznamu. Nahradenie tovarov alebo služieb v zozname.) 
 
1. Úrad krajiny majiteľa známky oznámi Medzinárodnému úradu aj zrušenie, výmazy, vzdanie sa 

ochrany, prevody a iné zmeny vykonané pri zápise známky v národnom registri, pokiaľ sa tieto 
zmeny dotýkajú aj medzinárodného zápisu. 

 
2. Medzinárodný úrad zapíše tieto zmeny do medzinárodného registra, oznámi ich aj úradom 

zmluvných krajín a uverejní vo svojom vestníku. 
 
3. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať, keď majiteľ medzinárodne zapísanej známky požiada o 

obmedzenie zoznamu výrobkov alebo služieb, na ktoré sa tento zápis vzťahuje. 
 
4. Tieto úkony môžu podliehať poplatku, ktorý určí vykonávací poriadok. 
 
5. Dodatočné pripojenie nového výrobku alebo služby do zoznamu sa môže dosiahnuť len novou 

prihláškou podľa ustanovení článku 3. 
 
6. Nahradenie výrobku alebo služby iným výrobkom alebo službou sa posudzuje rovnako ako 

pripojenie. 
 

Čl. 10 
(Zhromaždenie Osobitnej únie) 

 
2. a) Zhromaždenie 

iii) mení vykonávací poriadok a určuje výšku poplatkov uvedených v článku 8 ods. 2 a iných 
dávok týkajúcich sa medzinárodného zápisu; 
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PROTOKOL K MADRIDSKEJ DOHODE 
(výňatok) 

 
Oznámenie  

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 267/1998 Z. z. 
Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských  

alebo obchodných známok 
prijatý v Madride 27. júna 1989 

 
 

Článok 3 
Medzinárodná prihláška 

 
(2) Prihlasovateľ musí uviesť výrobky a služby, na ktoré uplatňuje ochranu známky, a zároveň podľa 

možností príslušnú triedu alebo triedy na základe Niceskej dohody o medzinárodnom triedení 
výrobkov a služieb na účely zápisu ochranných známok. Ak prihlasovateľ tieto údaje neuvedie, 
medzinárodný úrad rozdelí výrobky a služby do príslušných tried uvedeného triedenia. 
Medzinárodný úrad v spolupráci s úradom pôvodu vykoná kontrolu triedenia uvedeného 
prihlasovateľom. V prípade nesúladu medzi týmto úradom a medzinárodným úradom je 
rozhodujúci názor medzinárodného úradu. 

 
Článok 4 

Účinky medzinárodného zápisu 
 
(1) (a) Od dátumu zápisu ochrannej známky alebo záznamu vykonaného podľa ustanovení článkov 3 

a 3ter bude ochrana ochrannej známky v každej zo zmluvných strán, ktorej sa to týka, 
rovnaká, akoby známka bola prihlásená priamo na úrade tejto zmluvnej strany. Ak sa 
medzinárodnému úradu neoznámi zamietnutie podľa článku 5 (1) a (2) alebo ak sa zamietnutie 
oznámené podľa uvedeného článku neskôr vezme späť, bude od tohto dátumu ochrana 
ochrannej známky v zmluvných štátoch, ktorých sa to týka, rovnaká, akoby ochranná známka 
bola zapísaná úradom tejto zmluvnej strany, 

(b) údaj o triedach výrobkov a služieb stanovený v článku 3 nezaväzuje zmluvné strany  
v súvislosti s určením rozsahu ochrany tejto ochrannej známky. 

 
Článok 5 

Zamietnutie a neplatnosť účinkov medzinárodného zápisu vo vzťahu 
k určitým zmluvným stranám 

 
(1) Ak to dovoľuje príslušná právna úprava, úrad zmluvnej strany, ktorému medzinárodný úrad 

oznámil rozšírenie ochrany vyplývajúcej z medzinárodného zápisu na túto zmluvnú stranu podľa 
článku 3ter (1) alebo (2), je oprávnený oznámením o zamietnutí vyhlásiť, že ochrannej známke, 
ktorá je predmetom rozšírenia, nemôže táto zmluvná strana priznať ochranu. Takéto zamietnutie 
môže byť založené len na dôvodoch, ktoré by podľa Parížskej dohody na ochranu priemyselného 
vlastníctva prichádzali do úvahy v prípade, žeby ochranná známka bola prihlásená priamo na 
úrade, ktorý zamietnutie oznámil. Ochrana nemôže byť zamietnutá, a to ani čiastočne, iba  
z dôvodu, že príslušná úprava dovoľuje zápis len pre obmedzený počet tried alebo obmedzený 
počet výrobkov alebo služieb. 
 

Článok 8 
Poplatky za medzinárodnú prihlášku a medzinárodný zápis 

 
(2) Zápis ochrannej známky na medzinárodnom úrade je podmienený predchádzajúcim zaplatením 

medzinárodného poplatku, ktorý sa s výnimkou ustanovenia odseku (7) (a) skladá 
(i) zo základného poplatku, 
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(ii) z dodatkového poplatku za každú ďalšiu triedu medzinárodného triedenia presahujúcu tri 
triedy, do ktorých sú zaradené výrobky alebo služby, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, 

(iii) z doplnkového poplatku za každú žiadosť o rozšírenie ochrany podľa článku 3ter. 
 
(3) Ak počet tried určil alebo spochybnil medzinárodný úrad, dodatkový poplatok možno zaplatiť 

podľa odseku (2) (ii) v lehote stanovenej vykonávacím predpisom bez toho, aby sa tým ovplyvnil 
dátum medzinárodného zápisu. Ak by dodatkový poplatok nebol zaplatený do uplynutia uvedenej 
lehoty alebo ak by prihlasovateľ neobmedzil v požadovanom rozsahu zoznam výrobkov alebo 
služieb, bude sa predpokladať, že od medzinárodnej prihlášky odstúpil. 
 

Článok 9 
Záznam o zmene majiteľa medzinárodného zápisu 

 
Na žiadosť osoby, na ktorej meno znie medzinárodný zápis, alebo na žiadosť príslušného úradu 

podanú z úradnej moci, alebo na žiadosť osoby, ktorej sa zmena týka, zapíše medzinárodný úrad do 
medzinárodného registra každú zmenu majiteľa tohto zápisu pre všetky zmluvné strany alebo len pre 
niektoré, na ktorých území je spomenutý zápis platný, a pre všetky výrobky a služby uvedené v zápise 
alebo len pre niektoré z nich za predpokladu, že novým majiteľom je osoba oprávnená podávať 
medzinárodné prihlášky podľa článku 2 (1). 
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NÁVOD NA POUŽÍVANIE TRIEDNIKA 
 
1. Zoznam tried udáva vo všeobecnosti len oblasti, do ktorých predmetné výrobky alebo služby  

v zásade patria. 
2. Na dosiahnutie správneho zatriedenia výrobkov alebo služieb je dôležité najskôr hľadať termín 

výrobku a služby v abecednom zozname, prípadne použiť vysvetlivky k jednotlivým triedam. Ak 
sa konkrétny výrobok alebo služba nedá zatriediť podľa abecedného zoznamu, ani podľa zoznamu 
tried a ani podľa vysvetliviek k jednotlivým triedam, bude potrebné postupovať podľa kritérií 
uvedených v časti všeobecné poznámky. 

3. Abecedný zoznam výrobkov a služieb je rozdelený do piatich stĺpcov: 
 

prvý stĺpec trieda (1 až 45) podľa medzinárodnej klasifikácie výrobkov a služieb; 
 
druhý stĺpec základný identifikačný kód medzinárodného triedenia výrobkov a služieb podľa 

Niceskej dohody; 
 
tretí stĺpec slovenský preklad jednotlivých termínov výrobkov alebo služieb; 
 
štvrtý stĺpec anglické znenie jednotlivých termínov výrobkov alebo služieb; 
 
piaty stĺpec francúzske znenie jednotlivých termínov výrobkov alebo služieb. 
 

4. Treba upozorniť, že konkrétny termín výrobku alebo služby môže mať niekoľko položiek  
v abecednom zozname, ktoré sa líšia medzi sebou len slovosledom. 

5. Termín výrobku alebo služby, ktorý je uvedený v príslušnej triede abecedného zoznamu ako 
termín všeobecný alebo hlavný (pokrývajúci jednu určitú skupinu výrobkov alebo služieb), 
umožňuje, aby sa tento termín vyskytoval aj v iných triedach (kde pokrýva inú skupinu výrobkov 
alebo služieb), pokiaľ je tento termín bližšie špecifikovaný. V takomto prípade termín všeobecný, 
hlavný (napr. oblečenie, farby) je v abecednom zozname označený hviezdičkou (*). 

6. Keď je nejaký výraz uvedený v hranatých zátvorkách [ ], znamená to, že text termínu 
nachádzajúci sa pred zátvorkou je z hľadiska zatriedenia príliš všeobecný alebo neurčitý, a teda 
výraz v hranatých zátvorkách ho bližšie spresňuje. Výraz (Am.) v texte vnútri hranatých zátvoriek 
v niektorých prípadoch pri anglickom texte znamená, že výraz je zaužívaný v americkej 
angličtine. 

7. Keď je nejaký výraz uvedený v oblých zátvorkách ( ), znamená to, že termín výrobku alebo služby 
má v abecednom zozname niekoľko položiek líšiacich sa od seba slovosledom, ďalej, že výraz  
v abecednom zozname nemôže začínať termínom všeobecným (napr. prístroj, vedenie, stroj). 
Textová časť termínu, ktorá sa nachádza pred oblou zátvorkou, znamená, že práve táto časť textu 
je z výrazu najdôležitejšia. 

8. Odporúča sa, aby sa na označenie výrobkov a služieb pri prihlasovaní ochranných známok do 
registra používali prednostne termíny uvedené v abecednom zozname a tiež, aby sa nepoužívali 
termíny veľmi všeobecné, neurčité, nejasné a nepresné. 

9. Skutočnosť, že nejaký termín výrobku alebo služby sa nachádza v abecednom zozname 
neprejudikuje rozhodnutia národných úradov priemyselného vlastníctva používať práve tento 
termín v zozname výrobkov alebo služieb na zápis ochrannej známky (pozri čl. 2 ods. 1 Niceskej 
dohody). 
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VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K TRIEDENIU 
 
 Údaje o výrobkoch a službách, uvedené v časti zoznam tried, sú len všeobecnými údajmi 
týkajúcimi sa oblastí, do ktorých v zásade jednotlivé výrobky alebo služby patria. Kvôli správnemu 
zatriedeniu jednotlivých výrobkov a služieb je potrebné nahliadnuť do časti abecedný zoznam v tomto 
triedniku.  
 
 

VÝROBKY 

 
 Ak nie je možné zatriediť výrobok pomocou časti zoznam tried s vysvetlivkami, ani pomocou 
abecedného zoznamu, je potrebné uplatniť nasledovné kritériá: 
 
a) Základom zatriedenia hotových výrobkov je jeho účel alebo použitie. Ak toto kritérium nie je 

zohľadnené v zozname tried, hotový výrobok sa zatriedi analogicky s iným porovnateľným 
výrobkom obsiahnutým v abecednom zozname. Ak ani takáto analógia nie je možná, uplatnia sa 
ďalšie pomocné kritériá, ako napríklad materiál použitý na zhotovenie výrobku, alebo spôsob jeho 
fungovania; 

b) Viacúčelové (kombinované) hotové výrobky, napr. rádiobudík, sa môžu zatriediť do každej triedy 
korešpondujúcej s funkciou alebo zamýšľaným účelom týchto výrobkov. Ak tieto kritériá nie je 
možné uplatniť, postupuje sa podľa kritérií uvedených v bode a); 

c) Suroviny, polotovary a výrobky v nespracovanom stave sa zatrieďujú podľa materiálov, ktorými 
sú tvorené; 

d) Základom triedenia výrobkov, ktoré majú byť použité ako časti iných výrobkov, je zatriedenia 
podľa bodu a). Len v prípade, že takéto zatriedenie nie je možné, výrobky sa zatriedia do rovnakej 
triedy ako finálny výrobok; 

e) V prípade, že sa výrobok zatrieďuje podľa materiálu, z ktorého je vyrobený, a tento je vyrobený  
z viacerých materiálov, zatriedenie sa vykoná podľa prevládajúceho materiálu; 

f) Puzdrá prispôsobené výrobkom sa zatrieďujú do tej istej triedy ako vlastný výrobok. 
 
 

SLUŽBY 

 
 Ak nie je možné zatriediť službu pomocou časti zoznam tried s vysvetlivkami, ani pomocou 
abecedného zoznamu, je potrebné uplatniť nasledovné kritériá: 
 
a) Služby je potrebné zatriediť v prvom rade podľa odvetví uvedených v zozname tried s ohľadom  

na vysvetlivky k nim. Ak takéto zatriedenie nie je možné, zatriedia sa služby analogicky  
s porovnateľnými službami uvedenými v abecednom zozname; 

b) Služby týkajúce sa prenájmu sa zatrieďujú do rovnakých tried ako služby poskytované pomocou 
prenajatých predmetov (napr. prenájom telefónov patrí do triedy 38 - telekomunikačné služby). 
Avšak služby finančného prenájmu, t. j. finančný lízing sú zatrieďované do triedy 36 ako finančné 
služby. 

c) Služby poradenské, konzultačné a informačné sú zatrieďované v princípe do rovnakej triedy ako 
služby, ktoré sú predmetom poradenstva, konzultácií a informácií, napr. konzultácie v oblasti 
dopravy (tr. 39), konzultácie v oblasti riadenia obchodnej činnosti (tr. 35), konzultácie v oblasti 
starostlivosti o krásu (tr. 44). Poskytnutie služieb poradenských, informačných a konzultačných 
elektronickou cestou (napr. telefónom, počítačovou sieťou atď.) nemá vplyv na zatriedenie týchto 
služieb.  

d) Franšízingové služby sú v princípe zatrieďované do rovnakej triedy ako sú aj služby, ktoré ponúka 
poskytovateľ licencie (napr. obchodné poradenstvo týkajúce sa franšízy (tr. 35), finančné služby 
týkajúce sa franšízy (tr. 36), právne služby týkajúce sa franšízy (tr. 45)). 



21 

ZOZNAM TRIED 
 
 
VÝROBKY 
 
 
Trieda 1 Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; 

nespracované umelé živice, nespracované plasty; pôdne hnojivá; hasiace zmesi; prípravky 
na kalenie a zváranie kovov; chemikálie na konzervovanie potravín; triesloviny; lepidlá  
a spojivá pre priemysel. 

 
Trieda 2 Farby, fermeže, laky; ochranné prípravky proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; 

moridlá; surové prírodné živice; kovové fólie a práškové kovy pre maliarov, dekoratérov, 
tlačiarov a umelcov. 

 
Trieda 3 Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie  

a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, esenciálne oleje, kozmetické prípravky, vlasové 
vody; prípravky na čistenie zubov. 
 

Trieda 4 Priemyselné oleje a tuky; mazadlá; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie 
prachu; palivá vrátane pohonných hmôt do motorových vozidiel a materiály na svietenie; 
sviečky a knôty na svietenie. 

 
Trieda 5 Farmaceutické a zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne 

potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá; 
výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový materiál; materiály na 
plombovanie zubov a na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie 
škodcov; fungicídy, herbicídy. 

 
Trieda 6 Kovy a ich zliatiny; kovové stavebné materiály; prenosné kovové stavby; kovové 

materiály na železničné trate; kovové káble a drôty okrem elektrických; zámočnícke 
výrobky a drobný železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry; trezory; kovové výrobky, 
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; rudy. 

 
Trieda 7 Stroje a obrábacie stroje; motory (okrem motorov do pozemných vozidiel); spojky  

a prevodovky (okrem spojok a prevodoviek do pozemných vozidiel); poľnohospodárske 
náradie (okrem náradia na ručný pohon); liahne; predajné automaty. 

 
Trieda 8 Ručné nástroje a ručné náradie (na ručný pohon); nožiarsky tovar a príbory; bodné  

a sečné zbrane; holiace nástroje. 
 
Trieda 9 Vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, 

kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie  
a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, 
reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos  
a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, gramofónové platne; 
kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy 
mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie 
údajov, počítače; počítačové programy; hasiace prístroje. 

 
Trieda 10 Chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske prístroje a nástroje; umelé končatiny, 

umelé oči a umelé zuby; ortopedické pomôcky; chirurgické šijacie potreby. 
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Trieda 11 Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, prípravu jedál, chladenie  
a sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia. 

 
Trieda 12 Dopravné prostriedky, vozidlá; zariadenia na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode. 
 
Trieda 13 Strelné zbrane; strelivo a strely; výbušniny; ohňostroje. 
 
Trieda 14 Drahé kovy, ich zliatiny a výrobky z týchto materiálov alebo nimi pokovované, ktoré nie 

sú zahrnuté v iných triedach; šperky, klenotnícke výrobky, drahé kamene; hodinárske 
výrobky a chronometre. 

 
Trieda 15 Hudobné nástroje. 
 
Trieda 16 Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 

tlačoviny; knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na 
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; potreby pre výtvarníkov; štetce; písacie stroje 
a kancelárske potreby (okrem nábytku); učebné a vyučovacie pomôcky (okrem 
prístrojov); plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; typy, tlačové písmo; 
štočky. 

 
Trieda 17 Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú 

zahrnuté v iných triedach; plastové polotovary; tesniace, výplňové a izolačné materiály; 
nekovové ohybné rúry a hadice. 

 
Trieda 18 Koža, koženka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 

kožušiny, surové kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky a slnečníky; vychádzkové palice; 
biče, postroje a sedlárske výrobky. 

 
Trieda 19 Nekovové stavebné materiály; nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola  

a bitúmeny; nekovové prenosné stavby; nekovové pomníky.  
 
Trieda 20 Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; výrobky z dreva, korku, trstiny, prútia, kosti, 

rohoviny, slonoviny, veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete, sepiolitu  
a náhradiek týchto materiálov alebo z plastov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach. 

 
Trieda 21 Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce (okrem 

štetcov pre výtvarníkov); materiály na výrobu kief; čistiace potreby; oceľová vlna  
a drôtenky; sklo, surovina alebo polotovar (okrem stavebného); výrobky zo skla, 
porcelánu a keramiky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach. 

 
Trieda 22 Laná, špagáty, siete, stany, zakrývacie plachty, lodné plachty, vrecia a vaky, ktoré nie sú 

zahrnuté v iných triedach; materiál na čalúnenie a vypchávanie (okrem gumy a plastov); 
vláknité textilné suroviny. 

 
Trieda 23 Nite a priadze na textílie. 
 
Trieda 24 Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľná bielizeň; 

obrusy. 
 
Trieda 25 Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
 
Trieda 26 Čipky a výšivky, stužky a šnúrky; gombíky, háčiky a očká, špendlíky a ihly; umelé kvety. 
 
Trieda 27 Koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné podlahové krytiny; závesné nástenné dekorácie 

okrem textilných. 
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Trieda 28 Hry, hračky; telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
ozdoby na vianočné stromčeky. 

 
Trieda 29 Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené 

ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; 
potravinárske oleje a tuky. 

 
Trieda 30 Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; 

chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, med, melasový sirup; droždie, 
prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); koreniny; konzumný 
ľad. 

 
Trieda 31 Obilniny a poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke výrobky, ktoré nie sú zahrnuté  

v iných triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená; rastliny a živé kvety; 
krmivo pre zvieratá; slad. 

 
Trieda 32 Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 

sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
 
Trieda 33 Alkoholické nápoje (okrem piva). 
 
Trieda 34 Tabak; fajčiarske potreby; zápalky. 
 
 
 
 
 

SLUŽBY 
 
 
Trieda 35 Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce. 
 
Trieda 36 Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; nehnuteľnosti (služby). 
 
Trieda 37 Stavebníctvo; opravy; inštalačné služby. 
 
Trieda 38 Telekomunikačné služby. 
 
Trieda 39 Doprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest. 
 
Trieda 40 Spracovanie a úprava materiálov. 
 
Trieda 41 Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť. 
 
Trieda 42 Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné 

analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru. 
Trieda 43 Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 
 
Trieda 44 Lekárske služby; zverolekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; 

poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby. 
 
Trieda 45 Právne služby; bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku; osobné a sociálne služby 

poskytované tretími osobami na uspokojovanie potrieb jednotlivcov. 
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ZOZNAM TRIED S VYSVETLIVKAMI 
 
 

V Ý R O B K Y 
 

Trieda 1 
 
Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; 
nespracované umelé živice, nespracované plasty; 
pôdne hnojivá; 
hasiace zmesi; 
prípravky na kalenie a zváranie kovov; 
chemikálie na konzervovanie potravín; 
triesloviny; 
lepidlá a spojivá pre priemysel. 
 

Vysvetlivky 
 
Trieda 1 zahŕňa predovšetkým chemické výrobky používané v priemysle, vede a poľnohospodárstve, 
vrátane výrobkov, ktoré slúžia na výrobu tovarov patriacich do iných tried. 
 
Patrí sem najmä: 
- kompost; 
- soľ na konzervovanie okrem soli na konzervovanie potravín; 
- niektoré prísady pre potravinársky priemysel (pozri zoznam výrobkov). 
 
Nepatria sem najmä: 
- surové prírodné živice (tr. 2); 
- chemické výrobky určené pre lekársku vedu (tr. 5); 
- fungicídy, herbicídy a prípravky na hubenie škodcov (tr. 5); 
- lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť (tr. 16); 
- soľ na konzervovanie potravín (tr. 30); 
- slamová podstielka (tr. 31). 
 
 
 

Trieda 2 
 
Farby, fermeže, laky; 
ochranné prípravky proti hrdzi a poškodeniu dreva; 
farbivá; 
moridlá; 
surové prírodné živice; 
kovové fólie a práškové kovy pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov. 
 

Vysvetlivky 
 
Trieda 2 zahŕňa hlavne farby, farbivá a prípravky na ochranu proti korózii. 
 
Patria sem najmä: 
- farby, fermeže a laky pre priemysel, remeselnú a umeleckú výrobu; 
- farbivá na farbenie odevov; 
- potravinárske farbivá. 
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Nepatria sem najmä: 
- nespracované umelé živice (tr. 1); 
- modridlá na bielizeň a šatstvo (tr. 3); 
- farby používané v kozmetike (tr. 3); 
- školské farby (tr. 16); 
- izolačné farby a fermeže (tr. 17). 
 
 
 

Trieda 3 
 
Bieliace prípravky a pracie prostriedky; 
prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; 
mydlá; 
voňavkárske výrobky, esenciálne oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody; 
prípravky na čistenie zubov. 
 

Vysvetlivky 
 
Trieda 3 zahŕňa hlavne prípravky na čistenie a toaletné prípravky. 
 
Patria sem najmä: 
- osobné dezodoranty alebo dezodoranty pre zvieratá; 
- osviežovače vzduchu; 
- hygienické výrobky, ak sú to toaletné potreby. 
 
Nepatria sem najmä: 
- chemické prípravky na čistenie komínov (tr. 1); 
- odmasťovacie prípravky používané vo výrobnom procese (tr. 1); 
- dezodoranty okrem osobných dezodorantov alebo dezodorantov pre zvieratá (tr. 5); 
- brúsne kamene alebo ručné brúsky (tr. 8). 
 
 
 

Trieda 4 
 
Priemyselné oleje a tuky; 
mazadlá; 
prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu; 
palivá vrátane pohonných hmôt do motorových vozidiel a materiály na svietenie; 
sviečky a knôty na svietenie. 
 

Vysvetlivky 
 
Trieda 4 zahŕňa hlavne priemyselné oleje a tuky, palivá a zdroje svetla. 
 
Nepatria sem najmä: 
- niektoré špeciálne priemyselné oleje a tuky (pozri zoznam výrobkov). 
 
 
 

Trieda 5 
 
Farmaceutické a zverolekárske výrobky; 
hygienické výrobky na lekárske použitie; 
diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá; 
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výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; 
náplasti, obväzový materiál; 
materiály na plombovanie zubov a na zubné odtlačky; 
dezinfekčné prípravky; 
prípravky na ničenie škodcov; 
fungicídy, herbicídy. 
 

Vysvetlivky 
 

Trieda 5 zahŕňa hlavne farmaceutické výrobky a iné výrobky na lekárske a zverolekárske použitie. 
 

Patria sem najmä: 
- hygienické výrobky na osobnú hygienu okrem toaletných potrieb; 
- detské plienky a plienky pre osoby postihnuté inkontinenciou; 
- dezodoranty okrem dezodorantov na osobné použitie alebo dezodorantov pre zvieratá; 
- netabakové cigarety na lekárske použitie. 
 
Nepatria sem najmä: 
- hygienické výrobky, ak sú to toaletné potreby (tr. 3); 
- dezodoranty na osobné použitie alebo dezodoranty pre zvieratá (tr. 3); 
- vystužené obväzy a bandáže (tr. 10); 
- náhradky jedál, diétne potraviny a diétne nápoje, ktoré nie sú na lekárske a zverolekárske použitie 

(tr. 29, 30, 31, 32 alebo 33). 
 
 
 

Trieda 6 
 

Kovy a ich zliatiny; 
kovové stavebné materiály; 
prenosné kovové stavby; 
kovové materiály na železničné trate; 
kovové káble a drôty okrem elektrických; 
zámočnícke výrobky a drobný železiarsky tovar; 
kovové potrubia a rúry; 
trezory; 
kovové výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
rudy. 
 

Vysvetlivky 
 

Trieda 6 zahŕňa hlavne nespracované a čiastočne spracované kovy a jednoduché kovové výrobky. 
 

Nepatrí sem najmä: 
- bauxit (tr. 1); 
- ortuť, antimón, alkalické kovy a alkalických zemín (tr. 1); 
- kovové fólie a práškové kovy pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov (tr. 2). 
 
 
 

Trieda 7 
 

Stroje a obrábacie stroje; 
motory okrem motorov do pozemných vozidiel; 
spojky a prevodovky (okrem spojok a prevodoviek do pozemných vozidiel); 
poľnohospodárske náradie (okrem náradia na ručný pohon); 
liahne; 
predajné automaty. 
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Vysvetlivky 
 
Trieda 7 zahŕňa hlavne stroje, obrábacie stroje a motory. 
 
Patria sem najmä: 
- časti motorov všetkých druhov; 
- elektrické čistiace stroje a prístroje. 
 
Nepatria sem najmä: 
- niektoré špeciálne stroje a špeciálne obrábacie stroje (pozri zoznam výrobkov); 
- ručné nástroje a náradie (tr. 8); 
- motory do pozemných vozidiel (tr. 12). 
 
 
 

Trieda 8 
 
Ručné nástroje a ručné náradie (na ručný pohon); 
nožiarsky tovar a príbory; 
bodné a sečné zbrane; 
holiace nástroje. 
 

Vysvetlivky 
 
Trieda 8 zahŕňa hlavne ručné nástroje a náradie používané v rôznych odboroch činnosti. 
 
Patrí sem najmä: 
- nožiarsky tovar a príbory z drahých kovov; 
- britvy, žiletky, ručné strihacie strojčeky, elektrické holiace strojčeky. 
 
Nepatria sem najmä: 
- niektoré špeciálne nástroje (pozri zoznam výrobkov); 
- motorové náradie a nástroje (tr. 7); 
- chirurgické nožiarske výrobky (tr. 10); 
- ručné strelné zbrane; 
- nože na papier (tr. 16); 
- šermiarske zbrane (tr. 28). 
 
 
 

Trieda 9 
 
Vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, 
záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; 
prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie 
elektrického prúdu; 
prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; 
magnetické nosiče údajov, gramofónové platne; 
kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; 
mechanizmy mincových prístrojov; 
registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače; 
počítačové programy; 
hasiace prístroje. 
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Vysvetlivky 
 
Patria sem najmä: 
- prístroje a nástroje na vedecké laboratórne výskumy; 
- prístroje a nástroje na riadenie lodí, ako sú meracie prístroje a prístroje na prenos riadiacich 

pokynov; 
- uhlomery; 
- kancelárske stroje na dierovanie štítkov; 
- počítačové programy a softvér všetkých druhov bez ohľadu na typ záznamového média a spôsob 

rozširovania, počítačový softvér zapísaný na magnetických nosičoch alebo stiahnutý z externej 
počítačovej siete. 

 
Nepatria sem najmä: 
- tieto elektrické prístroje a nástroje: 

a) elektromechanické kuchynské prístroje (mlynčeky a mixéry na potraviny, odšťavovače, 
elektrické mlynčeky na kávu a ďalšie elektrické prístroje a nástroje zaradené do tr. 7; 

b) zariadenia na čerpanie a distribúciu pohonných hmôt (tr. 7); 
c) elektrické holiace strojčeky, ručné strihacie strojčeky, žehličky (tr. 8); 
d) elektrické prístroje na vyhrievanie miestností, na ohrievanie tekutín, na varenie, na vetranie, 

atď. (tr. 11); 
e) elektrické zubné kefky a hrebene (tr. 21); 

- hodinárske výrobky a iné chronometrické prístroje (tr. 14); 
- regulačné hodiny (tr. 14); 
- zariadenia na zábavu a hry fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor (tr. 28). 
 
 
 

Trieda 10 
 
Chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske prístroje a nástroje; 
umelé končatiny, umelé oči a umelé zuby; 
ortopedické pomôcky; 
chirurgické šijacie potreby. 
 

Vysvetlivky 
 

Trieda 10 zahŕňa hlavne lekárske prístroje, nástroje a pomôcky. 
 
Patrí sem najmä: 
- špeciálny lekársky nábytok; 
- gumené hygienické pomôcky (pozri zoznam výrobkov); 
- ortopedické bandáže. 
 
 
 

Trieda 11 
 

Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, prípravu jedál, chladenie a sušenie, vetranie, 
rozvod vody a sanitárne zariadenia. 
 

Vysvetlivky 
 

Patria sem najmä: 
- klimatizačné zariadenia; 
- elektrické a neelektrické zariadenia na vyhrievanie postelí, vyhrievacie fľaše a vyhrievacie 

nádoby; 
- elektrické ohrievacie vankúše a prikrývky okrem vankúšov a prikrývok na lekárske použitie; 
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- elektrické kanvice; 
- elektrický kuchynský riad. 
 
Nepatria sem najmä: 
- prístroje na výrobu pary (časti strojov) (tr. 7); 
- elektricky vyhrievané odevy (tr. 9). 
 
 
 

Trieda 12 
 
Dopravné prostriedky, vozidlá; 
zariadenia na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode. 
 

Vysvetlivky 
 
Patria sem najmä: 
- motory do pozemných vozidiel; 
- spojky a prevodovky do pozemných vozidiel; 
- vznášadlá. 
 
Nepatria sem najmä: 
- niektoré špeciálne vozidlá iné ako dopravné (pozri zoznam výrobkov); 
- niektoré časti vozidiel (pozri zoznam výrobkov); 
- kovové materiály na železničné trate (tr. 6); 
- motory, spojky a prevodovky do iných ako pozemných vozidiel (tr. 7); 
- časti motorov (tr. 7). 
 
 
 

Trieda 13 
 
Strelné zbrane; 
strelivo a strely; 
výbušniny; 
ohňostroje (pyrotechnické výrobky). 
 

Vysvetlivky 
 
Trieda 13 zahŕňa hlavne strelné zbrane a pyrotechnické výrobky. 
 
Nepatria sem najmä: 
- zápalky (tr. 34). 
 
 
 

Trieda 14 
 
Drahé kovy, ich zliatiny a výrobky z týchto materiálov alebo nimi pokovované, ktoré nie sú zahrnuté v 
iných triedach; 
šperky, klenotnícke výrobky, drahé kamene; 
hodinárske výrobky a chronometre. 
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Vysvetlivky 
 
Trieda 14 zahŕňa najmä drahé kovy, výrobky z drahých kovov nezahrnuté v iných triedach, vo 
všeobecnosti šperky, bižutériu a hodinárske výrobky. 
Patria sem najmä: 
- klenotnícke výrobky z drahých kovov alebo kameňov a ich imitácie (bižutéria); 
- manžetové gombíky, kravatové ihlice. 
 
Nepatria sem najmä: 
- niektoré výrobky z drahých kovov zatriedené podľa účelu alebo funkcie, napríklad kovové fólie 

a práškové kovy pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov (tr. 2); zubné amalgámy zo zlata 
(tr. 5); nožiarsky tovar a príbory (tr. 8); elektrické kontakty (tr. 9); zlaté hroty pier (tr. 16); čajníky 
(tr. 21); zlaté a strieborné výšivky (tr. 26); skrinky na cigary (tr. 34); 

- umelecké diela nevytvorené z drahých kovov, ktoré sú zatriedené podľa materiálu, z ktorého sú 
vytvorené. 

 
 
 

Trieda 15 
 

Hudobné nástroje. 
 

Vysvetlivky 
 

Patria sem najmä: 
- mechanické klavíry a ich príslušenstvo; 
- hracie skrinky; 
- elektrické a elektronické hudobné nástroje. 
 
Nepatria sem najmä: 
- zariadenia na záznam, prenos, zosilňovanie a reprodukciu zvuku (tr. 9). 
 
 
 

Trieda 16 
 

Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
tlačoviny; 
knihárske potreby; 
fotografie; 
papiernický tovar a písacie potreby; 
lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; 
potreby pre umelcov; 
štetce; 
písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku); 
učebné a vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov); 
plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
typy, tlačové písmo; 
štočky. 
 

Vysvetlivky 
 

Trieda 16 zahŕňa hlavne papier, papierové výrobky a kancelárske potreby. 
 

Patria sem najmä: 
- nože na papier; 
- kopírovacie zariadenia; 
- plastové obaly, vrecká a tašky na balenie. 
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Nepatria sem najmä: 
- niektoré výrobky z papiera alebo lepenky (pozri zoznam výrobkov); 
- farby (tr. 2); 
- ručné nástroje pre umelcov, napr. sochárske špachtle a dláta (tr. 8). 
 
 
 

Trieda 17 
 
Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; 
plastové polotovary; 
tesniace, výplňové a izolačné materiály; 
nekovové ohybné rúry a hadice. 
 

Vysvetlivky 
 
Trieda 17 zahŕňa hlavne elektrické, tepelné a akustické izolačné materiály a plastové polotovary vo 
forme fólií, panelov a tyčí. 
 
Patria sem najmä: 
- gumené materiály na protektorovanie pneumatík; 
- gumené alebo plastové čalúnnické a výplňové materiály; 
- plávajúce bariéry proti znečisteniu. 
 
 
 

Trieda 18 
 
Koža, koženka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
kožušiny, surové kože; 
kufre a cestovné tašky; 
dáždniky a slnečníky; 
vychádzkové palice; 
biče, postroje a sedlárske výrobky. 
 

Vysvetlivky 
 
Trieda 18 zahŕňa hlavne kožu, koženku, cestovné potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach  
a sedlárske výrobky. 
 
Nepatria sem najmä: 
- oblečenie, obuv a prikrývky hlavy (pozri zoznam výrobkov). 
 
 
 
 

Trieda 19 
 
Nekovové stavebné materiály; 
nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; 
asfalt, smola a bitúmeny; 
nekovové prenosné stavby; 
nekovové pomníky. 
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Vysvetlivky 
 
Trieda 19 zahŕňa hlavne nekovové stavebné materiály. 
 
Patrí sem najmä: 
- drevo ako polotovar (napríklad trámy, fošne a dosky); 
- preglejkové drevo; 
- stavebné sklo (napríklad sklené dlaždice a obkladačky); 
- granulované sklo na dopravné značky; 
- murované poštové schránky. 
 
Nepatria sem najmä: 
- prostriedky na konzerváciu a vodotesnosť betónu (tr. 1); 
- ohňovzdorné prípravky (tr. 1). 
 
 
 

Trieda 20 
 
Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; 
výrobky z dreva, korku, trstiny, prútia, kosti, rohoviny, slonoviny, veľrybích kostíc, mušlí, 
korytnačiny, jantáru, perlete, sepiolitu a náhradiek týchto materiálov alebo z plastov, ktoré nie sú 
zahrnuté v iných triedach. 
 

Vysvetlivky 
 
Trieda 20 zahŕňa hlavne nábytok, jeho časti a výrobky z plastov, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach. 
 
Patrí sem najmä: 
- kovový a kempingový nábytok; 
- lôžkoviny (napríklad matrace, vankúše); 
- zrkadlá a nábytkové alebo kúpeľňové zrkadlá; 
- nekovové tabuľky na registračné značky; 
- poštové schránky okrem murovaných a kovových. 
 
Nepatria sem najmä: 
- špeciálne typy zrkadiel, ktoré sú zatriedené podľa ich funkcie alebo účelu (pozri zoznam 

výrobkov); 
- špeciálny laboratórny nábytok (tr. 9); 
- špeciálny lekársky nábytok (tr. 10); 
- posteľná bielizeň (tr. 24); 
- páperové periny a paplóny (tr. 24). 
 
 
 

Trieda 21 
 

Domáce a kuchynské potreby a nádoby; 
hrebene a špongie; 
kefy, štetky a štetce okrem štetcov pre výtvarníkov; 
materiály na výrobu kief; 
čistiace potreby; 
oceľová vlna a drôtenky; 
sklo okrem stavebného (surovina alebo polotovar); 
výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach. 
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Vysvetlivky 
 
Trieda 21 zahŕňa hlavne drobné ručné kuchynské a domáce nástroje a prístroje, toaletné potreby, 
výrobky zo skla a porcelánu. 
 
Patria sem najmä: 
- nástroje a nádoby na používanie v kuchyni a v domácnosti, napríklad kuchynský riad, plechové, 

hliníkové, plastové alebo iné misy a vedrá, nástroje na sekanie, mletie alebo lisovanie na ručný 
pohon; 

- elektrické hrebene; 
- elektrické zubné kefky; 
- podnosy a podložky pod riad a nádoby. 
 
Nepatria sem najmä: 
- niektoré výrobky zo skla, porcelánu a keramiky (pozri zoznam výrobkov); 
- čistiace prostriedky, mydlá, atď. (tr. 3); 
- malé elektrické prístroje na sekanie, mletie alebo lisovanie. (tr. 7); 
- britvy, žiletky, holiace strojčeky, ručné strihacie strojčeky, kovové nástroje a náradie na manikúru 

a pedikúru (tr. 8); 
- elektrický kuchynský riad (tr. 11); 
- kúpeľňové zrkadlá (tr. 20). 
 
 
 

Trieda 22 
 

Laná, špagáty, siete, stany, zakrývacie plachty, lodné plachty, vrecia a vaky, ktoré nie sú zahrnuté  
v iných triedach; 
materiál na čalúnenie a vypchávanie (okrem gumy a plastov); 
vláknité textilné suroviny. 
 

Vysvetlivky 
 
Trieda 22 zahŕňa hlavne laná a jachtárske potreby, materiály na čalúnenie a vypchávanie a vláknité 
textilné suroviny. 
 
Patria sem najmä: 
- laná a špagáty z prírodných alebo umelých textilných vlákien, papiera alebo plastov. 
 
Nepatria sem najmä: 
- niektoré siete, vaky a tašky (pozri zoznam výrobkov); 
- struny hudobných nástrojov (tr. 15). 
 
 
 

Trieda 23 
 
Nite a priadze na textílie. 
 
 
 

Trieda 24 
 
Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
posteľná bielizeň; 
obrusy. 
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Vysvetlivky 
 
Trieda 24 zahŕňa hlavne kusový textil a textilné tkaniny a prikrývky pre domácnosť. 
 
Patrí sem najmä: 
- papierová posteľná bielizeň. 
Nepatria sem najmä: 
- niektoré špeciálne textílie (pozri zoznam výrobkov); 
- elektricky vyhrievané prikrývky na lekárske použitie (trieda 10) a nie na lekárske použitie (tr. 11); 
- papierové obrusy (tr. 16); 
- konské deky (tr. 18). 
 
 
 

Trieda 25 
 
Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
 

Vysvetlivky 
 

Nepatria sem najmä: 
- špeciálne odevy a obuv (pozri zoznam výrobkov). 
 
 
 

Trieda 26 
 
Čipky a výšivky, stužky a šnúrky; 
gombíky, háčiky a očká, špendlíky a ihly; 
umelé kvety. 
 

Vysvetlivky 
 
Trieda 26 zahŕňa hlavne krajčírske potreby a galantérny tovar. 
 
Patria sem najmä: 
- zipsy. 
 

Nepatria sem najmä: 
- špeciálne háčiky (pozri zoznam výrobkov); 
- špeciálne ihly (pozri zoznam výrobkov); 
- nite a priadze na textílie (tr. 23). 
 
 
 

Trieda 27 
 
Koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné podlahové krytiny; 
závesné nástenné dekorácie okrem textilných. 
 

Vysvetlivky 
 

Trieda 27 zahŕňa hlavne výrobky určené na zakrytie alebo obloženie dlážok a stien pri zariaďovaní. 
 

Nepatria sem najmä: 
- drevené podlahy (tr. 19). 
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Trieda 28 
 
Hry, hračky; 
telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
ozdoby na vianočné stromčeky. 
 

Vysvetlivky 
 

Patrí sem najmä: 
- zariadenia na zábavu a hry fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor; 
- rybárske potreby; 
- športové náradie a náradie na rôzne hry. 
 
Nepatria sem najmä: 
- sviečky na vianočné stromčeky (tr. 4); 
- potápačský výstroj (tr. 9); 
- elektrické svetlá na vianočné stromčeky (tr. 11); 
- rybárske siete (tr. 22); 
- gymnastické a športové odevy (tr. 25); 
- cukrárske a čokoládové ozdoby na vianočné stromčeky (tr. 30). 
 
 
 

Trieda 29 
 
Mäso, ryby, hydina a zverina; 
mäsové výťažky; 
konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; 
ovocné rôsoly, džemy, kompóty; 
vajcia; 
mlieko a mliečne výrobky; 
potravinárske oleje a tuky. 
 

Vysvetlivky 
 

Trieda 29 zahŕňa hlavne potraviny živočíšneho pôvodu, zeleninu a iné záhradnícke produkty upravené 
na priamu konzumáciu alebo konzervovanie. 
 
Patria sem najmä: 
- mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka). 
 
Nepatria sem najmä: 
- niektoré rastlinné potraviny (pozri zoznam výrobkov); 
- potraviny pre dojčatá (tr. 5); 
- diétne potraviny a diétne látky na lekárske použitie (tr. 5); 
- potravinové doplnky (tr. 5); 
- dresingy do šalátov (tr. 30); 
- násadové vajcia (na liahnutie) (tr. 31); 
- krmivo pre zvieratá (tr. 31); 
- živé zvieratá (tr. 31). 
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Trieda 30 
 

Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; 
ryža; 
tapioka a ságo; 
múka a obilninové výrobky; 
chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; 
zmrzliny; 
cukor, med, melasový sirup; 
droždie, prášky do pečiva; 
soľ; 
horčica; 
ocot, omáčky (chuťové prísady); 
koreniny; 
konzumný ľad. 
 

Vysvetlivky 
 

Trieda 30 zahŕňa hlavne potraviny rastlinného pôvodu upravené na priamu konzumáciu alebo 
konzervovanie a prídavné látky na zvýraznenie chuti potravín. 
 

Patria sem najmä: 
- kávové, kakaové, čokoládové alebo čajové nápoje; 
- obilniny upravené na konzumáciu (napríklad ovsené vločky alebo vločky z iných obilnín). 
 

Nepatria sem najmä: 
- niektoré potraviny rastlinného pôvodu (pozri zoznam výrobkov); 
- konzervačná soľ, nie na konzervovanie potravín (tr. 1); 
- liečivé čaje a diétne potraviny a diétne látky na lekárske použitie (tr. 5); 
- potraviny pre dojčatá (tr. 5); 
- potravinové doplnky (tr. 05); 
- nespracované obilniny (tr. 31); 
- krmivo pre zvieratá (tr. 31). 
 
 
 

Trieda 31 
 

Plody zrnín a poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; 
živé zvieratá; 
čerstvé ovocie a zelenina; 
semená; 
rastliny a živé kvety; 
krmivo pre zvieratá; 
slad. 
 

Vysvetlivky 
 

Trieda 31 zahŕňa hlavne plodiny, ktoré nie sú upravené na priamu konzumáciu, živé zvieratá, živé 
rastliny a krmivo pre zvieratá. 
 

Patrí sem najmä: 
- surové drevo; 
- nespracované obilie; 
- násadové vajcia (na liahnutie); 
- živé mäkkýše a kôrovce. 
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Nepatria sem najmä: 
- kultúry mikroorganizmov a pijavice na lekárske použitie (tr. 5); 
- doplnky potravy pre zvieratá; 
- drevo ako polotovar (tr. 19); 
- umelé rybárske návnady (tr. 28); 
- ryža (tr. 30); 
- tabak (tr. 34). 
 
 
 

Trieda 32 
 
Pivo; 
minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; 
ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
 

Vysvetlivky 
 
Trieda 32 zahŕňa hlavne nealkoholické nápoje a pivo. 
 
Patria sem najmä: 
- odalkoholizované nápoje. 
 
Nepatria sem najmä: 
- nápoje na lekárske použitie (tr. 5); 
- mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka) (tr. 29); 
- kávové, kakaové, čokoládové alebo čajové nápoje (tr. 30). 
 
 
 

Trieda 33 
 
Alkoholické nápoje (okrem piva). 
 

Vysvetlivky 
 
Nepatria sem najmä: 
- liečivé nápoje (tr. 5); 
- odalkoholizované nápoje (tr. 32). 
 
 
 

Trieda 34 
 
Tabak; 
fajčiarske potreby; 
zápalky. 
 

Vysvetlivky 
 

Patria sem najmä: 
- tabakové náhradky (nie na lekárske použitie). 
Nepatria sem najmä: 
- netabakové cigarety na lekárske použitie (tr. 5). 
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S L U Ž B Y 
 

Trieda 35 
 
Reklama; 
obchodný manažment; 
obchodná administratíva; 
kancelárske práce. 
 

Vysvetlivky 
 
Trieda 35 zahŕňa hlavne služby poskytované jednotlivcami alebo organizáciami, ktorých cieľom je 
najmä: 
1. pomoc pri riadení alebo riadenie obchodných podnikov alebo 
2. pomoc pri riadení obchodovania alebo obchodných činností priemyselných alebo obchodných 

podnikov, 
ako aj služby reklamných kancelárií poskytované predovšetkým komunikáciou s verejnosťou  
a inzerciou prostredníctvom všetkých komunikačných prostriedkov a týkajúce sa všetkých druhov 
výrobkov alebo služieb. 

 
Patria sem najmä: 
- zhromažďovanie rozličných výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy) tak, aby si zákazníci 

mohli tieto výrobky pohodlne prezerať a nakupovať; tieto služby môžu byť poskytované 
maloobchodnými predajňami, veľkoobchodnými predajňami, prostredníctvom katalógového 
predaja alebo elektronickými prostriedkami, napr. prostredníctvom webových stránok alebo 
prostredníctvom telenákupu; 

- služby ako záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia (zhromažďovanie dokumentov) alebo 
systematizácia písomných oznamov a záznamov, ako aj kompilácia matematických alebo 
štatistických údajov; 

- služby reklamných agentúr a služby ako rozširovanie prospektov, priamo alebo poštou, alebo 
rozširovanie vzoriek. Táto trieda môže zahŕňať aj reklamu súvisiacu s inými službami, ako napr. 
reklama na bankové pôžičky alebo rozhlasová reklama. 

 
Nepatrí sem najmä: 
- služby ako oceňovanie a inžinierske posudky, ktoré priamo nesúvisia s prevádzkou alebo riadením 

obchodných činností priemyselných alebo obchodných podnikov (pozri zoznam služieb). 
 
 
 

Trieda 36 
 
Poisťovníctvo; 
finančníctvo; 
peňažníctvo; 
nehnuteľnosti (služby). 
 

Vysvetlivky 
 
Trieda 36 zahŕňa hlavne služby poskytované v oblasti finančníctva a peňažníctva a služby týkajúce sa 
všetkých druhov poistenia. 
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Patria sem najmä: 
- služby v oblasti finančníctva a peňažníctva: 

a) služby bankových ústavov alebo im podobných inštitúcií, ako zmenárne alebo klíringové 
služby; 

b) služby úverových ústavov, ktoré nie sú bankami, ako svojpomocné úverové združenia, 
samostatné finančné spoločnosti, veritelia; 

c) služby investičných trustov a holdingových spoločností; 
d) služby burzových maklérov na trhu s nehnuteľnosťami a cennými papiermi; 
e) služby v oblasti peňažníctva spojené s poskytovaním záruk; 
f) služby poskytované v súvislosti s vydávaním cestovných šekov a akreditívov; 

- finančný lízing; 
- služby poskytované správcami nehnuteľností, ako prenájom nehnuteľností, odhad nehnuteľností 

alebo financovanie nehnuteľností; 
- služby týkajúce sa poistenia ako sú služby poisťovacích agentov, služby poskytované poistencom 

a predplácanie poistenia. 
 
 
 

Trieda 37 
 
Stavebníctvo; 
opravy; 
inštalačné služby. 
 

Vysvetlivky 
 
Trieda 37 zahŕňa hlavne služby poskytované dodávateľmi a subdodávateľmi v stavebníctve a služby 
poskytované jednotlivcami alebo organizáciami zaoberajúcimi sa reštaurovaním objektov a ich 
uvádzaním do pôvodného stavu alebo ich konzervovaním bez porušenia ich fyzikálnych alebo 
chemických vlastností. 
 
Patria sem najmä: 
- stavba budov, ciest, mostov, priehrad alebo diaľkových vedení a špeciálne služby v stavebníctve, 

ktorými sú maliarske, klampiarske, inštalatérske, kúrenárske a pokrývačské služby; 
- pomocné služby v stavebníctve, ako napr. kontrola stavebných projektov a stavebný dozor; 
- stavba lodí; 
- prenájom náradia a stavebných materiálov; 
- opravárske služby, t. j. opravy akýchkoľvek použitých, poškodených, čiastočne zničených alebo 

zničených predmetov alebo objektov (reštaurovanie predmetov alebo budov, ktoré majú byť 
uvedené do pôvodného stavu); 

- rozličné opravárske služby, ako opravy elektrických zariadení, nábytku, náradia, nástrojov, atď.; 
- údržbárske služby na zachovanie predmetov v pôvodnom stave bez zmeny ich vlastností (porovnaj 

s vysvetlivkami pri triede 40). 
 
Nepatria sem najmä: 
- skladovanie tovarov, napr. odevov alebo vozidiel (tr. 39); 
- farbenie textílií alebo odevov (tr. 40). 
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Trieda 38 
 
Telekomunikačné služby. 
 

Vysvetlivky 
 

Trieda 38 zahŕňa hlavne služby umožňujúce vzájomnú komunikáciu aspoň dvoch osôb 
prostredníctvom ich zmyslov. Tieto služby umožňujú 

1) konverzácie osôb; 
2) prenos správ medzi osobami; 
3) zapojenie osôb do verbálnej alebo vizuálnej komunikácie iných osôb (rádio, televízia). 

 

Patria sem najmä: 
- šírenie televíznych a rozhlasových programov. 
 

Nepatria sem najmä: 
- reklamné služby prostredníctvom rádia (tr. 35); 
- marketingové telefonické služby (telemarketing) (tr. 35). 
 
 
 

Trieda 39 
 

Doprava; 
balenie a skladovanie tovaru; 
organizovanie ciest. 
 

Vysvetlivky 
 

Trieda 39 zahŕňa hlavne služby poskytované pri doprave osôb a tovarov z jedného miesta na druhé 
(železničná, cestná, vodná, letecká alebo potrubná doprava) a služby spojené s týmito druhmi dopravy 
ako aj služby súvisiace so skladovaním tovarov v skladiskách alebo iných budovách s cieľom ich 
ochrany a stráženia. 
 

Patria sem najmä: 
- služby spoločností prevádzkujúcich stanice, mosty, prekladacie stanice, atď. poskytované dopravcom; 
- služby spojené s prenájmom dopravných vozidiel; 
- služby spojené s vlečením po vode, vykladaním, prevádzkovaním prístavov a záchranou 

stroskotaných lodí a ich nákladu; 
- služby spojené s prevádzkovaním letísk; 
- služby spojené s balením tovaru pred jeho expedovaním; 
- služby týkajúce sa poskytovania informácií o cestovaní alebo o doprave tovaru poskytovaných 

sprostredkovateľmi alebo turistickými kanceláriami a informácií o tarifách, cestovných 
poriadkoch a možnostiach dopravy; 

- služby týkajúce sa kontroly dopravných prostriedkov alebo tovaru pred začiatkom dopravy. 
 
Nepatria sem najmä: 
- služby týkajúce sa propagovania dopravných možností, ako napr. rozširovanie prospektov alebo 

reklama v rádiu (tr. 35); 
- služby týkajúce sa vydávania cestovných šekov a akreditívov sprostredkovateľmi alebo 

cestovnými kanceláriami (tr. 36); 
- služby týkajúce sa poistenia počas dopravy osôb alebo tovaru (tr. 36); 
- služby spojené s údržbou alebo opravou dopravných prostriedkov, prípadne údržbou alebo 

opravou predmetov spojených s prepravou osôb alebo tovaru (tr. 37); 
- služby týkajúce sa rezervácie hotelových izieb prostredníctvom cestovných kancelárií alebo 

sprostredkovateľov (tr. 43). 
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Trieda 40 
 
Spracovanie a úprava materiálov. 

Vysvetlivky 
 
Trieda 40 zahŕňa hlavne služby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach a spočívajú v mechanickom 
alebo chemickom spracovaní (transformácii) predmetov alebo anorganických a organických látok. 
 
Patria sem najmä: 
- služby týkajúce sa premeny predmetov alebo látok a akékoľvek procesy, ktorých výsledkom je 

zmena ich základných vlastností (napríklad farbenie odevov); 
- údržbárske služby, ktorých výsledkom bude zmena základných vlastností udržiavaných predmetov 

(napr. pochrómovanie nárazníkov) a inak by mali byť zaradené do triedy 37; 
- služby spojené so zaobchádzaním s materiálmi počas výroby materiálov alebo predmetov (okrem 

budov), ako napríklad rezanie, tvarovanie, leštenie obrusovaním alebo pokovovanie. 
 
Nepatria sem najmä: 
- opravárske služby (tr. 37). 
 
 
 

Trieda 41 
 
Výchova; 
vzdelávanie; 
zábava; 
športová a kultúrna činnosť. 
 

Vysvetlivky 
 
Trieda 41 zahŕňa hlavne služby poskytované jednotlivcami alebo inštitúciami, ktoré rozvíjajú duševné 
schopnosti ľudí alebo zvierat, a služby poskytované s cieľom poskytnúť zábavu alebo upútať 
pozornosť. 
 
Patria sem najmä: 
- všetky formy vzdelávania osôb alebo cvičenia zvierat; 
- služby, ktorých zámerom je pobavenie, rozptýlenie alebo rekreácia osôb; 
- verejná prezentácia umeleckých a literárnych diel na kultúrne alebo vzdelávacie účely. 
 
 
 

Trieda 42 
 
Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; 
priemyselné analýzy a priemyselný výskum; 
navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru. 
 

Vysvetlivky 
 
Trieda 42 zahŕňa hlavne služby poskytované osobami, individuálne alebo kolektívne, vo vzťahu  
k teoretickým alebo praktickým aspektom komplexu odborov činností; tieto služby sú poskytované 
odborníkmi ako sú fyzici, chemici, inžinieri, informatici, atď. 
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Patria sem najmä: 
- služby inžinierov a vedcov, ktorí sa zaoberajú výskumom, vyhodnocovaním a vypracovávajú 

odborné posudky a správy v oblasti vied a technológií (vrátane technologického poradenstva); 
- lekársky vedecký výskum. 
 
Nepatria sem najmä: 
- prieskum a ohodnocovanie obchodnej činnosti (tr. 35); 
- spracovanie textov a správa počítačov súborov (tr. 35); 
- finančné a daňové ohodnocovanie (tr. 36); 
- ťažba v baniach a na vrtných poliach (tr. 37); 
- inštalácia a opravy počítačového hardvéru (tr. 37); 
- služby poskytované reprezentantmi profesií ako sú lekári, zverolekári, psychológovia (tr. 44); 
- lekárske služby (tr. 44); 
- služby záhradných architektov (tr. 44); 
- právne služby (tr. 45). 
 
 
 

Trieda 43 
 
Stravovacie služby; 
prechodné ubytovanie. 
 

Vysvetlivky 
 
Trieda 43 zahŕňa hlavne služby ponúkané osobami alebo podnikmi, ktorých cieľom je príprava 
potravín alebo nápojov na konzumáciu a služby ponúkajúce ubytovanie a stravovanie v hoteloch, 
penziónoch alebo iných zariadeniach poskytujúcich dočasné ubytovanie. 
 
Patria sem najmä: 
- rezervácia ubytovania pre cestujúcich najmä prostredníctvom cestovných kancelárií alebo 

sprostredkovateľov; 
- ubytovanie pre zvieratá. 
 
Nepatria sem najmä: 
- dlhodobý prenájom nehnuteľností, ako sú domy, byty atď., ktorý je určený na trvalé bývanie  

(tr. 36);   
- organizovanie ciest turistickými kanceláriami (tr. 39); 
- konzervovanie potravín a nápojov (tr. 40); 
- diskotéky (tr. 41); 
- internátne školy (tr. 41); 
- zotavovne a sanatóriá (tr. 44).  
 
 
 

Trieda 44 
 
Lekárske služby; 
zverolekárske služby; 
starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; 
poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby. 
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Vysvetlivky 
 
Trieda 44 zahŕňa hlavne lekársku starostlivosť, starostlivosť o hygienu a krásu poskytovanú 
jednotlivcami alebo organizáciami ľuďom alebo zvieratám. Táto trieda zahŕňa aj služby v oblasti 
poľnohospodárstva, záhradníctva a lesníctva. 
Patria sem najmä: 
- lekárske analýzy počas ošetrovania a liečenia osôb (ako sú röntgenové snímkovanie a odber krvi); 
- služby týkajúce sa umelého oplodňovania; 
- farmaceutické poradenstvo; 
- chov zvierat; 
- služby týkajúce sa pestovania rastlín, napr. záhradkárstvo; 
- služby týkajúce sa kvetinárskeho umenia, ako sú kompozície kvetov a záhradná architektúra. 
 
Nepatria sem najmä: 
- ničenie živočíšnych škodcov (iných ako sú v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve) (tr. 37); 
- inštalácia a opravy zavlažovacích systémov (tr. 37); 
- doprava chorých (tr. 39); 
- porážka zvierat a preparovanie živočíchov (tr. 40); 
- stínanie a pílenie dreva (tr. 40); 
- drezúra zvierat (tr. 41); 
- služby poskytované fitnescentrami (tr. 41); 
- lekársky vedecký výskum (tr. 42); 
- ubytovanie pre zvieratá (tr. 43); 
- domovy dôchodcov (tr. 43).  
 
 
 

Trieda 45 
 

Právne služby; 
bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku; 
osobné a sociálne služby poskytované tretími osobami na uspokojovanie potrieb jednotlivcov.  
 

Vysvetlivky 
 

Patria sem najmä: 
- služby právnikov, právnych asistentov a advokátov poskytované jednotlivcom, skupinám osôb, 

organizáciám alebo podnikom; 
- pátranie a sledovanie súvisiace s bezpečnosťou osôb a kolektívov; 
- služby poskytované osobám pri spoločenských udalostiach ako sprevádzanie do spoločnosti, 

svadobné agentúry, pohrebné služby. 
 

Nepatria sem najmä: 
- odborná pomoc pri riadení obchodných podnikov pri ich činnosti a prevádzke (tr. 35); 
- služby týkajúce sa finančných a peňažných operácií a poistné služby (tr. 36); 
- sprievodcovské služby pre turistov (tr. 39); 
- doprava s bezpečnostnou ochranou (tr. 39); 
- všetky druhy výchovných a vzdelávacích služieb (tr. 41); 
- predstavenia spevákov a tanečníkov (tr. 41); 
- služby informatikov týkajúce sa ochrany počítačových programov (tr. 42); 
- lekárska starostlivosť, starostlivosť o hygienu a krásu ľudí a zvierat (služby poskytované tretími 

osobami) (tr. 44); 
- niektoré nájomné služby (pozri zoznam služieb a všeobecnú poznámku b) k zatrieďovaniu 

služieb). 
 
 




