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SEKCIA A - POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV 

DIVÍZIA SKUPINA 

01 

Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a sluţby s tým súvisiace 

01.1 Pestovanie netrvácnych plodín 

01.2 Pestovanie trvácnych plodín 

01.3 Rozmnožovanie rastlín 

01.4 Chov zvierat 

01.5 Zmiešané hospodárstvo 

01.6 Služby poskytované v poľnohospodárstve a služby súvisiace so zberom úrody 

01.7 Lov, odchyt a súvisiace služby 

02 

Lesníctvo a ťaţba dreva 

02.1 Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve 

02.2 Ťažba dreva 

02.3 Zber divorastúceho materiálu (okrem dreva) 

02.4 Služby poskytované v lesníctve 

03.1 Rybolov 

03.2 Akvakultúra 

  

SEKCIA B - ŤAŢBA A DOBÝVANIE 

DIVÍZIA SKUPINA 

05  

Ťaţba uhlia a lignitu 

05.1 Ťažba čierneho uhlia 

05.2 Ťažba lignitu 

06  

Ťaţba ropy a zemného plynu 

06.1 Ťažba ropy 

06.2 Ťažba zemného plynu 

07 

Dobývanie kovových rúd 

07.1 Dobývanie železných rúd 

07.2 Dobývanie neželezných rúd 

08 

Iná ťaţba a dobývanie 

08.1 Dobývanie kameňa, piesku a ílu 

08.9 Ťažba a dobývanie i.n. 

09  

Pomocné činnosti pri ťaţbe 

09.1 Pomocné činnosti pri ťažbe ropy a zemného plynu 

09.9 Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní 
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SEKCIA C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA 

DIVÍZIA SKUPINA 

10 

Výroba potravín 

10.1 Spracovanie a konzervovanie mäsa a mäsových produktov 

10.2 Spracovanie a konzervovanie rýb, kôrovcov a mäkkýšov 

10.3 Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny 

10.4 Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov 

10.5 Výroba mliečnych výrobkov 

10.6 Výroba mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov 

10.7 Výroba pečiva a múčnych výrobkov 

10.8 Výroba ostatných potravinárskych výrobkov 

10.9 Výroba a príprava krmív pre zvieratá 

11 
Výroba nápojov 

11.0 Výroba nápojov 

12  
Výroba tabakových výrobkov 

12.0 Výroba tabakových výrobkov 

13 

Výroba textilu 

13.1 Príprava a spriadanie textilných vlákien 

13.2 Tkanie textilu 

13.3 Konečná úprava textilu 

13.9 Výroba ostatného textilu 

14  

Výroba odevov 

14.1 Výroba odevov okrem kožušinových odevov 

14.2 Výroba kožušinových výrobkov 

14.3 Výroba pletených a háčkovaných odevov 

15 

Výroba koţe a koţených výrobkov 

15.1 Činenie a apretovanie kože; výroba kufrov, kabeliek, sediel a popruhov; 

úprava a farbenie kože 

15.2 Výroba obuvi 

16 

Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; 

výroba predmetov 

16.1 Pilovanie a hobľovanie dreva 

16.2 Výroba výrobkov z dreva, korku, slamy a prúteného materiálu 

17 

Výroba papiera a papierových výrobkov 

17.1 Výroba celulózy, papiera a lepenky 

17.2 Výroba výrobkov z papiera a lepenky 

18  

Tlač a reprodukcia záznamových médií 

18.1 Tlač a služby súvisiace s tlačou 

18.2 Reprodukcia záznamových médií 

19 

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov 

19.1 Výroba produktov koksárenských pecí 

19.2 Výroba rafinovaných ropných produktov 
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20 

Výroba chemikálií a chemických produktov 

20.1 Výroba základných chemikálií, priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín 

(zmesí), plastov a 

20.2 Výroba pesticídov a iných agrochemických produktov 

20.3 Výroba farieb, lakov a podobných náterov, tlačiarenských farieb a tmelov 

20.4 Výroba mydla a pracích prostriedkov, čistiacich a leštiacich prípravkov, 

parfumérskych a toaletných prípravkov 

20.5 Výroba ostatných chemických výrobkov 

20.6 Výroba umelých vlákien 

21 

Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických 

prípravkov 

21.1 Výroba základných farmaceutických výrobkov 

21.2 Výroba farmaceutických prípravkov 

22  

Výroba výrobkov z gumy a plastu 

22.1 Výroba výrobkov z gumy 

22.2 Výroba plastových výrobkov 

23  

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 

23.1 Výroba skla a výrobkov zo skla 

23.2 Výroba žiaruvzdorných výrobkov 

23.3 Výroba stavebného materiálu z hliny 

23.4 Výroba ostatných porcelánových a keramických výrobkov 

23.5 Výroba cementu, vápna a sadry 

23.52 Výroba vápna a sadry 

23.6 Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu 

23.7 Rezanie, tvarovanie a konečná úprava kameňa 

23.9 Výroba brúsnych výrobkov a nekovových minerálnych výrobkov i.n. 

24  

Výroba a spracovanie kovov 

24.1 Výroba surového železa a ocele a ferozliatin 

24.2 Výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z ocele 

24.3 Výroba ostatných výrobkov prvotného spracovania ocele 

24.4 Výroba drahých a ostatných neželezných kovov 

24.5 Odlievanie kovov 

25  

Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení 

25.1 Výroba kovových konštrukcií 

25.2 Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu 

25.3 Výroba parných kotlov, okrem kotlov ústredného kúrenia 

25.4 Výroba zbraní a munície 

25.5 Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia 

25.6 Opracovanie a povrchová úprava kovov; obrábanie 

25.7 Výroba nožiarskych výrobkov, náradia a železiarskeho tovaru 

25.9 Výroba ostatných kovových výrobkov 

26  

Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 

26.1 Výroba elektronických komponentov a dosiek 

26.2 Výroba počítačov a periférnych zariadení 
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26.3 Výroba komunikačných zariadení 

26.4 Výroba spotrebnej elektroniky 

26.5 Výroba nástrojov a zariadení na meranie, testovanie a navigovanie; hodín a 

hodiniek 

26.6 Výroba prístrojov na ožarovanie, elektromedicínskych a 

elektroterapeutických prístrojov 

26.7 Výroba optických nástrojov a fotografických prístrojov 

26.8 Výroba magnetických a optických médií 

27 

Výroba elektrických zariadení 

27.1 Výroba elektrických motorov, generátorov, transformátorov a elektrických 

distribučných a kontrolných zariadení 

27.2 Výroba batérií a akumulátorov 

27.3 Výroba drôtov a elektroinštalačných zariadení 

27.4 Výroba elektrických svietidiel 

27.5 Výroba zariadení pre domácnosti 

27.9 Výroba ostatných elektrických zariadení 

28  

Výroba strojov a zariadení i.n. 

28.1 Výroba strojov na všeobecné účely 

28.2 Výroba ostatných strojov na všeobecné účely 

28.3 Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo 

28.4 Výroba strojov na tvarovanie kovov a obrábanie 

28.9 Výroba ostatných strojov na špeciálne účely 

29  

Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 

29.1 Výroba motorových vozidiel 

29.2 Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba návesov a prívesov 

29.3 Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá 

30  

Výroba ostatných dopravných prostriedkov 

30.1 Stavba lodí a člnov 

30.2 Výroba železničných lokomotív a vozového parku 

30.3 Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení 

30.4 Výroba vojenských bojových vozidiel 

30.9 Výroba dopravných prostriedkov i.n. 

31  
Výroba nábytku 

31.0 Výroba nábytku 

32 

Iná výroba 

32.1 Výroba šperkov, bižutérie a podobných predmetov 

32.2 Výroba hudobných nástrojov 

32.3 Výroba športových potrieb 

32.4 Výroba hier a hračiek 

32.5 Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb 

32.9 Výroba i.n. 

33  

Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 

33.1 Oprava kovových konštrukcií, strojov a prístrojov 

33.2 Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov 
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SEKCIA D - DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU 

DIVÍZIA SKUPINA 

35  

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 

35.1 Výroba elektrickej energie, prenos a rozvod 

35.2 Výroba plynu; rozvod plynných palív potrubím 

35.3 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu 

 

SEKCIA E - DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A 

SLUŢBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV 

DIVÍZIA SKUPINA 

36  
Zber, úprava a dodávka vody 

36.0 Zber, úprava a dodávka vody 

37 
Čistenie a odvod odpadových vôd 

37.0 Čistenie a odvod odpadových vôd 

38  

Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov 

38.1 Zber odpadu 

38.2 Spracúvanie a likvidácia odpadu 

38.3 Recyklácia materiálov 

39  
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom 

39.0 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom 

 

SEKCIA F - STAVEBNÍCTVO 

DIVÍZIA SKUPINA 

41 

Výstavba budov 

41.1 Vypracovanie stavebných projektov 

41.2 Výstavba obytných a neobytných budov 

42  

Inţinierske stavby 

42.1 Výstavba ciest a železníc 

42.2 Výstavba verejných sietí 

42.9 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb 

43  

Špecializované stavebné práce 

43.1 Demolačné a zemné práce 

43.2 Elektrické, inštalačné a iné stavebno-montážne práce 

43.3 Kompletizačné a dokončovacie práce 

43.9 Ostatné špecializované stavebné práce 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1  Zoznam SK NACE Rev. 2 v členení DIVÍZIA / SKUPINA  
 

 

SEKCIA G - VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A 

MOTOCYKLOV 

DIVÍZIA SKUPINA 

45 

Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov 

45.1 Predaj motorových vozidiel 

45.2 Oprava a údržba motorových vozidiel 

45.3 Predaj dielov a príslušenstva motorových vozidiel 

45.4 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva 

46  

Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov 

46.1 Sprostredkovanie veľkoobchodu 

46.2 Veľkoobchod s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami 

46.3 Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom 

46.4 Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť 

46.5 Veľkoobchod so zariadeniami pre informatiku a komunikácie - IKT 

46.6 Veľkoobchod s ostatnými strojmi, zariadeniami a príslušenstvom 

46.7 Ostatný špecializovaný veľkoobchod 

46.9 Nešpecializovaný veľkoobchod 

47  

Maloobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov 

47.1 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach 

47.2 Maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach 

47.3 Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach 

47.4 Maloobchod so zariadeniami pre informatiku a komunikácie - IKT v 

špecializovaných predajniach 

47.5 Maloobchod s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach 

47.51 Maloobchod s textilom v špecializovaných predajniach 

47.6 Maloobchod s tovarom pre kultúru a rekreáciu v špecializovaných predajniach 

47.7 Maloobchod ostatného tovaru v špecializovaných predajniach 

47.8 Maloobchod v stánkoch a na trhoch 

47.9 Maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov 
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SEKCIA H - DOPRAVA A SKLADOVANIE 

DIVÍZIA SKUPINA 

49  

Pozemná doprava a doprava potrubím 

49.1 Osobná železničná doprava, medzimestská 

49.2 Nákladná železničná doprava 

49.3 Ostatná osobná pozemná doprava 

49.4 Nákladná cestná doprava a sťahovacie služby 

49.5 Potrubná doprava 

50  

Vodná doprava 

50.1 Námorná a pobrežná osobná vodná doprava 

50.2 Námorná a pobrežná nákladná vodná doprava 

50.3 Vnútrozemská osobná vodná doprava 

50.4 Vnútrozemská nákladná vodná doprava 

51  
Letecká doprava 

51.2 Nákladná letecká a kozmická doprava 

52 

Skladové a pomocné činnosti v doprave 

52.1 Skladovanie a uskladňovanie 

52.2 Pomocné činnosti v doprave 

53  

Poštové sluţby a sluţby kuriérov 

53.1 Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby 

53.2 Ostatné poštové služby a služby kuriérov 

 

SEKCIA I - UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŢBY 

DIVÍZIA SKUPINA 

55  

Ubytovanie 

55.1 Hotelové a podobné ubytovanie 

55.2 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie 

55.3 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány 

55.9 Ostatné ubytovanie 

56  

Činnosti reštaurácií a pohostinstiev 

56.1 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál 

56.2 Dodávka jedál a iné služby 

56.3 Služby pohostinstiev 
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SEKCIA J - INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA 

DIVÍZIA SKUPINA 

58  

Nakladateľské činnosti 

58.1 Vydávanie kníh, periodík a iné nakladateľské činnosti 

58.2 Nakladateľstvo v oblasti softvéru 

59  

Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a 

zverejňovanie zvukových nahrávok 

59.1 Výroba a distribúcia filmov, videozáznamov a televíznych programov 

59.2 Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok 

60  

Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie 

60.1 Rozhlasové vysielanie 

60.2 Vysielanie televízie a predplatené programy televízie 

61  

Telekomunikácie 

61.1 Činnosti drôtových telekomunikácií 

61.2 Činnosti bezdrôtových telekomunikácií 

61.3 Satelitné telekomunikačné činnosti 

61.9 Ostatné telekomunikačné činnosti 

62  
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace sluţby 

62.0 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby 

63  

Informačné sluţby 

63.1 Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a 

súvisiace služby; webový portál 

63.9 Ostatné informačné služby 

 

SEKCIA K - FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI 

DIVÍZIA SKUPINA 

64  

Finančné sluţby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia 

64.1 Peňažné sprostredkovanie 

64.2 Činnosti holdingových spoločností 

64.3 Trasty, fondy a podobné finančné subjekty 

64.9 Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia 

65  

Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho 

poistenia 

65.1 Poistenie 

65.2 Zaistenie 

65.3 Dôchodkové zabezpečenie 

66  

Pomocné činnosti finančných sluţieb a poistenia 

66.1 Pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového 

zabezpečenia 

66.2 Pomocné činnosti v poisťovníctve a v dôchodkovom zabezpečení 

66.3 Činnosti investičných manažérov 
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SEKCIA L - ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ 

DIVÍZIA SKUPINA 

68  

Činnosti v oblasti nehnuteľností 

68.1 Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností 

68.2 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností 

68.3 Činnosti v oblasti nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv 

 

SEKCIA M - ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI 

DIVÍZIA SKUPINA 

69  

Právne a účtovnícke činnosti 

69.1 Právne činnosti 

69.2 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové 

poradenstvo 

70 

Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia 

70.1 Vedenie firiem 

70.2 Poradenstvo v oblasti riadenia 

71  

Architektonické a inţinierske činnosti; technické testovanie a analýzy 

71.1 Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo 

71.2 Technické testovanie a analýzy 

72  

Vedecký výskum a vývoj 

72.1 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied 

72.2 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných 

vied 

73 

Reklama a prieskum trhu 

73.1 Reklama 

73.2 Prieskum trhu a verejnej mienky 

74  

Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti 

74.1 Špecializované dizajnérske činnosti 

74.2 Fotografické činnosti 

74.3 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti 

74.9 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i.n. 

75  
Veterinárne činnosti 

75.0 Veterinárne činnosti 
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SEKCIA N - ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŢBY 

DIVÍZIA SKUPINA 

77  

Prenájom a lízing 

77.1 Prenájom a lízing motorových vozidiel 

77.2 Prenájom a lízing osobných potrieb a potrieb pre domácnosť 

77.3 Prenájom a lízing ostatných strojov, zariadení a iného hmotného majetku 

77.4 Lízing duševného vlastníctva a podobných produktov okrem prác 

chránených autorskými právami 

78 

Sprostredkovanie práce 

78.1 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania 

78.2 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú 

78.3 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov 

79  

Činnosti cestovných agentúr, rezervačné sluţby cestovných kancelárií a 

súvisiace činnosti 

79.1 Činnosti cestovných agentúr a cestovných kancelárií 

79.9 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti 

80  

Bezpečnostné a pátracie sluţby 

80.1 Súkromné bezpečnostné služby 

80.2 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov 

80.3 Pátracie služby 

81  

Činnosti súvisiace s údrţbou zariadení a krajinnou úpravou 

81.1 Kombinované pomocné činnosti 

81.2 Čistiace činnosti 

81.3 Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou 

81.30 Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou 

82  

Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti 

82.1 Administratívne a pomocné činnosti 

82.2 Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu - call 

centrá 

82.3 Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav 

82.9 Pomocné obchodné činnosti i.n. 

 

SEKCIA O - VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 

DIVÍZIA SKUPINA 

84  

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 

84.1 Štátna správa vrátane hospodárskej a sociálnej politiky 

84.2 Poskytovanie služieb pre spoločnosť ako celok 

84.3 Povinné sociálne zabezpečenie 
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SEKCIA P - VZDELÁVANIE 

DIVÍZIA SKUPINA 

85 

Vzdelávanie 

85.1 Predškolská výchova 

85.2 Základné školstvo 

85.3 Stredné školstvo 

85.4 Vyššie školstvo 

85.5 Ostatné vzdelávanie 

85.6 Pomocné vzdelávacie činnosti 

 

SEKCIA Q - ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC 

DIVÍZIA SKUPINA 

86  

Zdravotníctvo 

86.1 Činnosti nemocníc 

86.2 Ambulantná a zubná lekárska činnosť 

86.9 Ostatná zdravotná starostlivosť 

87  

Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť) 

87.1 Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach 

87.2 Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo 

závislé osoby 

v pobytových zariadeniach 

87.3 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v 

pobytových zariadeniach 

87.9 Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach 

88  

Sociálna práca bez ubytovania 

88.1 Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným 

postihnutím 

88.9 Ostatná sociálna práca bez ubytovania 

 

SEKCIA R - UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA 

DIVÍZIA SKUPINA 

90  
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti 

90.0 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti 

91  
Činnosti kniţníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení 

91.0 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení 

92  
Činnosti herní a stávkových kancelárií 

92.0 Činnosti herní a stávkových kancelárií 

93 

Športové, zábavné a rekreačné činnosti 

93.1 Športové činnosti 

93.2 Zábavné činnosti a voľnočasové aktivity 

 



Príloha č. 1  Zoznam SK NACE Rev. 2 v členení DIVÍZIA / SKUPINA  
 

 

SEKCIA S - OSTATNÉ ČINNOSTI 

DIVÍZIA SKUPINA 

94  

Činnosti členských organizácií 

94.1 Činnosti podnikateľských, zamestnávateľských a profesijných členských 

organizácií 

94.2 Činnosti odborových organizácií 

94.9 Činnosti ostatných členských organizácií 

95  

Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti 

95.1 Oprava počítačov a komunikačných zariadení 

95.2 Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosti 

96  
Ostatné osobné sluţby 

96.0 Ostatné osobné služby 

 

SEKCIA T - ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV; 

NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH  

PRODUKUJÚCE TOVARY A SLUŢBY NA VLASTNÉ POUŢITIE 

DIVÍZIA SKUPINA 

97  
Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu 

97.0 Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu 

98 

Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a sluţby na 

vlastné pouţitie 

98.1 Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary na vlastné 

použitie 

98.2 Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce služby na vlastné 

použitie 

 

SEKCIA U - ČINNOSTI EXTRATERITORIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŢENÍ 

DIVÍZIA SKUPINA 

99 
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a zdruţení 

99.0 Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení 

 


