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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 
Prehľad činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie  produktov podľa činností (CPA) 

 

/Doplnený text fialovou farbou dňa 31.10.2016/ 

 

S účinnosťou od 01. 01. 2016  na základe § 69 ods. 12 písm. j/ zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej 

zákon o DPH)  je platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, povinný platiť daň vzťahujúcu sa na:  

- dodanie stavebných prác, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (ďalej klasifikácia CPA),  

- dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA,  

- dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou, ktorá patrí do sekcie F klasifikácie CPA.  

Finančné riaditeľstvo SR v nadväznosti na aplikáciu tohto ustanovenia vypracovalo nižšie uvedený prehľad niektorých činností, ktoré patria do sekcie F  

klasifikácie CPA resp. ktoré nepatria do tejto sekcie. Tento prehľad bude týždenne aktualizovaný, resp. dopĺňaný ďalšími ešte nezatriedenými 

činnosťami. Zároveň upozorňujeme, že uvedené zatriedenie sa vzťahuje len na činnosti samostatne dodané. V prípade, ak budú uvedené činnosti 

súčasťou zloženého plnenia môže to mať vplyv na zmenu režimu uplatnenia dane (bližšie informácie v metodickom pokyne 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2015/2015.12.08_MP_sta

vebn_prac.pdf). 

 

Doterajší postup platiteľov v prípadoch, kedy platitelia  do zverejnenia tohto prehľadu   postupovali pri uplatňovaní dane podľa  prehľadu zatriedených 

činností zverejneného v časti „Daňoví a colní špecialisti – Dane – Metodické usmernenia – Nepriame dane“ alebo podľa stanovísk vypracovaných FR 

SR, nebude finančná správa pozastavovať. 

 

Štatistickú klasifikáciu produktov podľa činností (CPA) 2015 si môžete pozrieť na stránke štatistického úradu (www.statistics.sk) : 

Štatistický úrad/metaúdaje/klasifikácia/Štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) 2015 

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/metadata/classifications/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qUNapB4XYmgViW1sxF5ID8ZgBDwYv18kXjxY3dsk781

kmWcN80N4dOdw78YhXF_ZL1qTaZnnCQHbTQHNtTI52QRaTMBxAvDlCJ--rO0Kek-70q5FApG-

_Qjw135RkhJZBciqTKFJObs0nIP4L__A_IzEGmYg8mKtxv7Ebr1zDS7iCQv5jQc!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1E3SThCQjFBMDBNS0

MwSTNJSFFCQVIxMEE1/ 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2015/2015.12.08_MP_stavebn_prac.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2015/2015.12.08_MP_stavebn_prac.pdf
http://www.statistics.sk/
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/metadata/classifications/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qUNapB4XYmgViW1sxF5ID8ZgBDwYv18kXjxY3dsk781kmWcN80N4dOdw78YhXF_ZL1qTaZnnCQHbTQHNtTI52QRaTMBxAvDlCJ--rO0Kek-70q5FApG-_Qjw135RkhJZBciqTKFJObs0nIP4L__A_IzEGmYg8mKtxv7Ebr1zDS7iCQv5jQc!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1E3SThCQjFBMDBNS0MwSTNJSFFCQVIxMEE1/
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/metadata/classifications/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qUNapB4XYmgViW1sxF5ID8ZgBDwYv18kXjxY3dsk781kmWcN80N4dOdw78YhXF_ZL1qTaZnnCQHbTQHNtTI52QRaTMBxAvDlCJ--rO0Kek-70q5FApG-_Qjw135RkhJZBciqTKFJObs0nIP4L__A_IzEGmYg8mKtxv7Ebr1zDS7iCQv5jQc!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1E3SThCQjFBMDBNS0MwSTNJSFFCQVIxMEE1/
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/metadata/classifications/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qUNapB4XYmgViW1sxF5ID8ZgBDwYv18kXjxY3dsk781kmWcN80N4dOdw78YhXF_ZL1qTaZnnCQHbTQHNtTI52QRaTMBxAvDlCJ--rO0Kek-70q5FApG-_Qjw135RkhJZBciqTKFJObs0nIP4L__A_IzEGmYg8mKtxv7Ebr1zDS7iCQv5jQc!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1E3SThCQjFBMDBNS0MwSTNJSFFCQVIxMEE1/
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/metadata/classifications/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qUNapB4XYmgViW1sxF5ID8ZgBDwYv18kXjxY3dsk781kmWcN80N4dOdw78YhXF_ZL1qTaZnnCQHbTQHNtTI52QRaTMBxAvDlCJ--rO0Kek-70q5FApG-_Qjw135RkhJZBciqTKFJObs0nIP4L__A_IzEGmYg8mKtxv7Ebr1zDS7iCQv5jQc!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1E3SThCQjFBMDBNS0MwSTNJSFFCQVIxMEE1/
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P. č.  Činnosť Sekcia Divízia Poznámka 1 

1 Montáž a kabeláž trafostanice F 42/43 Ak ide o elektroinštalačné práce 43 

2 Čistenie kanalizácie a kanalizačných sietí E - Platné od 07.03.2016 

3 Oprava (servis) plynových kotlov (priemyselných) C -   

4 Oprava (servis) plynových kotlov (nie priemyselných) F 43 
Len kotle, ktoré zabezpečujú vykurovanie 
budovy 

5 Inštalácia plynových kotlov (priemyselných) C -   

6 Inštalácia plynových kotlov (nie priemyselných) F 43 
Len kotle, ktoré zabezpečujú vykurovanie 
budovy 

7 Revízia plynových kotlov M -   

8 Oprava kotla v teplárenskej spoločnosti F 43 
Opravy kotlov, ktoré slúžia na výrobu tepla 
a odvod tepla do domácností, kancelárií, 
priemyslu, obchodu atď. 

9 Výstavba krbu, napojenie na komín  F 43   

10 Inštalácia a oprava pecí a vykurovacích zariadení budov F 43 Okrem priemyselných pecí a zariadení 

11 Oprava priemyselných peci C -   

12 Montáž pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov F 43   

13 Oprava pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov F 43   

14 Údržba pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov F 43   

15 Odborné prehliadky el. vybav. pohyb. schodov a pohyb. chodníkov M -   

16 Odborné prehliadky stroj. vybav. pohyb. schodov a pohyb. chodníkov M -   

17 Natieračské práce (zábradlia, steny ...) F 43   

18 Sklenárske práce  F 43   

19 Výmena rozbitej okennej tabule F 43 Ide o sklenárske práce 

20 Oprava dlažby schodísk F 43   

21 Oprava kanalizačných potrubí F 42   

22 Zámočnícke práce - výroba C - Napr. výroba kovových výrobkov 

23 Zámočnícke práce - montáž (zábradlí, oplotení...) F 43   
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P. č.  Činnosť Sekcia Divízia Poznámka 1 

24 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavby a budovy F 41/42 

Ak ide o vypracovanie projektov 

stavebného inžinierstva 42; projekt 

dodaný developerom v rámci dodávky 

inžinierskej stavby alebo budovy 

25 Vypracovanie projektovej dokumentácie (samostatne vypracovaná) M - 
Samostatne vypracovaná architektom pre 
developera, alebo inú osobu 

26 Vypracovanie projektovej dokumentácie inžinierskych sietí M - 
Samostatne vypracovaná architektom pre 
developera, alebo inú osobu 

27 Oprava (servis) a rekonštrukcia elektroinštalácie F 43 V rámci stavby 

28 Montáž, oprava a údržba (servis) garážových brán F 43   

29 Montáž, oprava a údržba zdvíhacích zariadení  C - 
Montáž, oprava a údržba priemyselných 
strojov a zariadení, ktoré nezabezpečujú 
funkčnosť budovy 

30 Oprava a údržba oplotenia F 43   

31 Oprava a  údržba verejného osvetlenia F 43 Ide o elektroinštalačné práce 

32 Výmena žiarovky na verejnom osvetlení C -   

33 Montáž a výstavba verejného osvetlenia F 42/43 Ak ide o elektroinštalačné práce 43 

34 Kontrola verejného osvetlenia M -   

35 Výstavba siete pre mobilných operátorov "na kľúč" F 42 
Vypracovanie projektu, legislatívne 
podmienky, realizácia stavby  

36 Dodávka a montáž bleskozvodu a hromozvodu F 43   

37 Revízia bleskozvodov M -   

38 Oprava a údržba bleskozvodov a hromozvodov F 43   

39 Montáž a demontáž výťahov F 43   

40 Oprava, údržba (servis) výťahov F 43 Bez revízie 

41 Revízia výťahov M -   

42 Inštalácia výťahov F 43   

43 Montáž zvončekového tabla F 43   
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P. č.  Činnosť Sekcia Divízia Poznámka 1 

44 Prevoz nábytku  H -   

45 Dodanie čipov pre prístup ku vchodovým dverám Nepatrí do sekcie F -   

46 Inštalácia a montáž požiarnych hlásičov (PH) F 43 

Ide o inštalačné práce požiarnych hlásičov 
na stavbách (elektrická požiarna 
signalizácia, hlasová signalizácia požiaru, 
požiarny evakuačný rozhlas) 

47 Projektovanie PH M -   

48 Oprava a údržba (servis) PH F 43   

49 Revízia PH M -   

50 Inštalácia a montáž alarmových systémov (AS) F 43 
Ide o inštalačné práce alarm systémov na 
stavbách (zabezpečovacie systémy, pohyb 
a prejav osoby v objekte) 

51 Projektovanie AS M -   

52 Oprava a údržba (servis) AS F 43   

53 Revízia AS M -   

54 Inštalácia a montáž dochádzkového systému (DS) F 43   

55 Projektovanie DS M -   

56 Oprava a údržba (servis) DS F 43   

57 Revízia DS M -   

58 Oprava a údržba vodovodných sietí F 42   

59 Oprava a údržba stokových sietí F 42   

60 Monitoring kanalizačných sietí M -   

61 Výmena kanalizačných stúpačiek F 43 V rámci budovy 

62 Cyklická údržba technológie čističky odpadových vôd  C -   

63 Montáž vodovodných prípojok F 42/43   

64 Montáž vodomerov F 43   



5 

 

P. č.  Činnosť Sekcia Divízia Poznámka 1 

65 Demontáž vodomerov F 43   

66 Plombovanie vodomerov E -   

67 Výmena vodomeru F 43   

68 Oprava vodomeru, vydanie certifikátu E - S opravou súvisí vydanie certifikátu 

69 Oprava čerpadla - pre čerpaciu stanicu C - Oprava technológie 

70 Výmena čerpadla s inštaláciou - pre čerpaciu stanicu C - Oprava technológie 

71 Rekonštrukcia (oprava, výmena, osadenie) vodovodných prípojok F 42/43   

72 Hydroizolačné práce F 43 Izolácia nádrží/jazierok/bazénov 

73 Inštaláciu priemyselnej vzduchotechniky a chladiacich zariadení C -   

74 Oprava a údržba priemyselnej vzduchotechniky a chladiacich zariadení C -   

75 Stavba chladiarne a špecializovaných skladov F 41 Stavba ako celok 

76 Montáž samostatne stojaceho nábytku S -   

77 Montáž vstavaného nábytku F 43   

78 Oprava zariadenia káblovej trasy z priemyselnej budovy do trafostanice  F 42/43   

79 Dodávka a montáž rozvádzačov na stavbe  F 43 
Súčasť stavby - zabezpečuje funkčnosť 
budovy 

80 Oprava a montáž žalúzií F 43 Aj výmena lamiel a vertikálnych látok 

81 Odpratanie snehu na koľajisku N -   

82 Výmena žiarovky vo výťahu/schodisku Nepatrí do sekcie F -   

83 Generálna oprava elektrárne  F 42   

84 Montáž viacvrstvových nerezových komínov F 43 
Inštaláciu a údržbu centrálneho 
vykurovacieho systému 

85 Servis, oprava elektrických kotlov F 43 Nie priemyselných 

86 Montáž vzduchotechniky (nie priemyselnej) F 43 Inštalovanie  ventilácie, chladenia alebo 
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P. č.  Činnosť Sekcia Divízia Poznámka 1 

vzduchotechniky pre obytné domy, 
počítačové centrá, kancelárie a obchody 
(hotel, wellnes, zimný štadión) 

87 Oprava infražiariča vo výrobnej hale C - 
Neslúži pre vykurovanie, ktoré je potrebné 
pre funkčnosť budovy 

88 Oprava infražiariča ako súčasť vykurovania v budove F 43   

89 Demontáž a montáž sadrokartónových priečok F 43   

90 Demontáž starej a montáž novej dlažby/obkladu F 43   

91 Servis/údržba protipožiarnych dverí F 43   

92 Kľúčová služba S - Výroba kľúčov 

93 Detské ihriská a ich údržba F 42   

94 
Montáž a oprava (servis) schodiskovej plošiny, stropného zdviháku, 
stoličkového výťahu, zvislej plošiny a bazénového zdviháku 

F 43   

95 
Revízie - odborné skúšky schodiskovej plošiny, stropného zdviháku, 
stoličkového výťahu, zvislej plošiny a bazénového zdviháku 

M -   

96 Revízie - odborné skúšky osobných a nákladných výťahov M -   

97 Montáž plávajúcej podlahy F 43   

98 Inštalácia slaboprúdových zariadení F 43 
Prekládka slaboprúdových rozvodov, 
oprava a servis vstupného DEK systému, 
prekládka telefónnych zásuviek 

99 Výmena rozvádzača pojazdného generátora C -   

100 Elektroinštalačné práce F 43 
Napr. v rámci budovy - vytvorenie novej 
zásuvky  

101 Plechárske práce F 43 Oplechovanie kotlov a potrubí 

102 Výstavba betónových stĺpov vysokého napätia F 42   
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P. č.  Činnosť Sekcia Divízia Poznámka 1 

103 Nákladná letecká preprava (materiálu) H -   

104 
Špeciálne inštalácie základných elektrických vedení a zariadení v budovách 
a iných objektoch 

F 43   

105 Inštalácie elektrických spotrebičov F 43 
Z pohľadu napojenia do elektrickej siete, 
okrem tých, ktoré sa len zapoja do zásuvky 

106 Elektroinštalačné práce na záložných zdrojoch elektrickej energie F 43 Zabezpečujúce funkčnosť budovy 

107 Inštalačné práce všetkých satelitných antén F 43   

108 Inštaláciu vedení káblovej televízie v budovách F 43   

109 Elektrická inštalácia telekomunikačných vedení F 43 V budove 

110 
Elektrická inštalácia iných elektrických zariadení, vrátane elektrických 
solárnych kolektorov a podlahového kúrenia v budovách 

F 43   

111 Inštalácia elektromerov F 43   

112 
Inštalácia osvetľovacích a signalizačných systémov pre cesty, letiská a 
prístavy 

F 43   

113 Rekonštrukcia vzduchotechnického zariadenia  F 43 Zabezpečujúceho funkčnosť budovy 

114 Prenájom stavebných zariadení s obsluhou F 43 
Prenájom je klasifikovaný spolu so 
súvisiacou stavebnou prácou 

115 Prenájom stavebných zariadení bez obsluhy N -   

116 
Inštalácia čerpadla na prečerpanie vody v priemysle, keď sa to týka 
technologického procesu 

C -   

117 
Inštalácia čerpadla na prečerpanie vody v rámci rozvodu vody v budove 
(napr. vykurovanie) 

F 43   

118 Dodávka umývačky riadu s inštaláciou F 43 Inštalácia z pohľadu napojenia na siete 

119 Oprava umývačky riadu (v domácnosti) S -   

120 Ručný výkop a zásyp zeminy v rámci prípravy staveniska F 43   
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P. č.  Činnosť Sekcia Divízia Poznámka 1 

121 Príprava staveniska F 43 
Príprava pôdy a pozemku, asanačné práce, 
výkopové a zemné práce 

122 Odstraňovanie kontaminovanej povrchovej vrstvy pôdy na stavenisku F 43 Súčasť výkopových prác 

123 
Zber kontaminovanej pôdy / Ozdravovacie činnosti - dekontaminácia (nie 
na stavenisku) 

E -   

124 Rekultivácia pôdy v rámci prípravy staveniska F 43   

125 Nákup tovaru a jeho preprava na stavenisko H -   

126 Preprava zeminy v rámci staveniska F 43   

127 Búracie práce v rámci prípravy staveniska F 43 Demolačné práce budov, ciest, diaľnic 

128 Výkopové a zemné práce F 43 Príprava staveniska 

129 Výkopové práce - výkop hrobu S -   

130 Sanácia zosuvu svahu v rámci prípravy staveniska F 43   

131 Odvoz zeminy, stavebnej sute a kameniva zo stavby H -   

132 Výkopové práce súvisiace s parkovými  úpravami  F 43   

133 Odstrel a podrvenie materiálu v rámci prípravy staveniska F 43   

134 Prípravné práce na ťažbu  F 43 

Odstraňovanie skrývky a iná kultivácia a 
príprava nerastného bohatstva a nálezísk 
vrátane razenia chodieb, okrem ťažby ropy 
a plynu 

135 Čistenie ulíc N -   

136 Údržba a oprava ciest, ulíc a ostatných komunikácií F 42   

137 Zapožičanie stroja na zimnú údržbu ciest a chodníkov bez obsluhy N -   

138 Opravy izolácie a oplechovania na železničných cisternových vagónoch C -   

139 Inštalácia regálov v sklade F 43 
Ak sú pevne spojené so stavbou (ukotvené 
o podlahu, stenu hmoždinkami, chemickou 
kotvou a pod.) 

140 Preprava betónu na stavbu H - Vyliatie betónu nie je samostatná činnosť 

141 Liatie betónu pomocou čerpadla  F 43 Prečerpanie betónu na stavbe 
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P. č.  Činnosť Sekcia Divízia Poznámka 1 

142 Výmena ekodrenov s montážou F 43   

143 Výmena žľabov s montážou F 43 Súvisiace so stavbou 

144 Revízia snímačov plynu pre obchod M -   

145 Kontrola detektorov plynu a snímača M - Kontrola zariadenia 

146 Odborná prehliadka tlakových a plynových zariadení M -   

147 Čistenie pecí a komínov N -   

148 Revízia a kontrola komínov M -   

149 Údržba (servis) horákov v priemysle C -   

150 Údržba (servis)  horákov (nie priemyselných) F 43 Slúži na vykurovanie budovy 

151 Údržba (servis)  regulačnej stanice plynu pre vykurovanie budov F 43   

152 Oprava rozvodov pre kamerový systém F 43 
Nepatrí sem oprava koncového zariadenia 
kamerového systému 

153 Oprava koncového zariadenia kamerového systému C -   

154 Montáž kamerového systému F 43   

155 Oprava stavebných strojov C -   

156 Oprava a údržba nákladných vozidiel G -   

157 Výstavba tunelov F 42   

158 
Dodávka a montáž rozvádzača, káblových trás a meracích zariadení v 
prečerpávacej stanici 

F 42 
Súčasť stavby - zabezpečuje funkčnosť 
budovy 

159 Inštalácia meracích zariadení  v prečerpávacej stanici C - Súčasť technológie čerpacej stanice 

160 Dodávka a montáž informačno - smerovacích tabúľ (nie dopravných) F 42 
Turistické značenie, cyklistické značenie, 
na poľných cestách 

161 Izolačné práce F 43 
Nepatrí sem izolácia priemyselných 
zariadení sekcia C 

162 Kontrola energetickej účinnosti klimatizácie M -   
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P. č.  Činnosť Sekcia Divízia Poznámka 1 

163 Inštalácia reklamy a vnútorného značenia v budove F 43 
Štítky na dverách, infotabule, piktogramy 
(označenie WC) a pod. 

164 
Demontáž/výmena plachty, ktorá bola poškodená (napínacia reklamná 
plachta) 

C - Uvoľnenie gumolana a zvesenie plachty 

165 Oprava a údržba (servis) svetelnej časti čerpacej stanice C - 
Výmena žiarovky a žiarivky, žiarovky v 
podhľade, výmena plexiskla  

166 
Oprava kabeláže skratu v elektrickom vedení svetelnej časti čerpacej 
stanice 

F 43   

167 Lepenie reklamných nápisov z fólie M - Lepenie reklamy, banera, nápisu 

168 Výmena reklamných nápisov z fólie M -   

169 Výroba kioskových trafostaníc C -   

170 Inštalácia reklamných panelov (konštrukcií) na stavbe F 43   

171 Oprava vodovodného potrubia v kuchynke F 43   

172 Inštalácia umývadla F 43 Napr. v kuchynke 

173 Pokrývačské práce F 43 
Inštaláciu odkvapových žľabov a 
odkvapových rúr, strešných krytín a 
kovových striech 

174 Oprava (servis) a rekonštrukcia elektroinštalácie F 43 V rámci stavby 

175 Oprava (servis) a rekonštrukcia elektroinštalácie priemyselnej technológie C -   

176 Inžinierske činnosti  N - 
Stavebné povolenie, legislatívne 
podmienky 

177 Inštalácia dverí, okien, okeníc, roštových okeníc, garážových dverí F 43 

Inštaláciu dverných zárubní a okenných 
rámov a dverí (okrem automatických a 
otáčacích), okien, okeníc, roštových okeníc, 
garážových dverí atď. z rôznych materiálov 

178 Oprava dverí, okien, okeníc, roštových okeníc, garážových dverí F 43   

179 Montáž sietí proti hmyzu do okna F 43   

180 Oprava sietí proti hmyzu do okna F 43   
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181 Zameranie žalúzií a sietí proti hmyzu - pri montáži F 43   

182 Služby bezpečnostných systémov N - 

Služby pozostávajúce z monitorovania a 
udržiavania zariadení bezpečnostných 
systémov, ako sú zariadenia signalizujúce 
požiar a vlámanie, prijímaním poplašných 
signálov, potvrdením alebo kontrolou 
správneho fungovania systému a vyslaním 
policajtov, požiarnikov alebo iných 
určených účastníkov 

183 Oprava žiaruvzdorných výmuroviek pecí F 43   

184 
Výmena poškodenej priemyselnej vysokotlakovej hadice a striekacej 
pištole 

C -   

185 Výstavba kanalizácie F 42   

186 Dodanie žulovej kuchynskej dosky s montážou F 43   

187 Obloženie krbu žulovým obkladom F 43   

188 Oprava a údržba (servis) stavebnej techniky C -   

189 Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky (nie priemyselnej) F 43   

190 Oprava (servis) klimatizačnej jednotky (nie priemyselnej) F 43 
Ide o montážne práce na rozvodoch 
vzduchotechniky, elektroinštalačné práce 

191 Podpora a koordinácia stavebných prác pri výstavbe elektrárne M - 
Služby projektového manažmentu 
poskytované stavebnými technikmi alebo 
architektmi, stavebný dozor 

192 Inštalácia a montáž nakladacích mostíkov F 43 Ide o mostíky pevne spojené so stavbou 

193 Oprava a údržba nakladacích mostíkov F 43   

194 
Repasovanie svetelnej reklamy, výmena LED diód, oprava reklamného 
banera 

C -   

195 Opláštenie budov F 43   

196 
Dodávka a montáž wellnes zariadení - vitálny svet (napr. kabíny pre sauny, 
vírivé bazény) 

F 42/43   
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197 
Špecializované služby čistenia rezervoárov a nádrží, ktoré sú súčasťou 
priemyselných plôch alebo dopravného zariadenia  

Nepatrí do sekcie F -   

198 
Čistenie nádrží na odpadovú vodu (čistenie žúmp, septikov, výleviek a jám 
súvisiacich s kanalizáciou) 

E -   

199 
Preplach vodovodného potrubia v rámci inštalácie rozvodného systému 
vody 

F 43   

200 Čistenie a odblokovanie odkvapových rúr na budovách  F 43   

201 Čistenie kanálov a drenáží pri odpadovej vode - krtkovanie E -   

202 Práce na stavbe potrubných vedení pre kvapaliny F 42 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny 

203 Dopravné značenie ciest a chodníkov F 42 

Umiestňovanie, výmena, odstránenie 
dopravných značení. Inštalácia zvodidiel, 
zábran oddeľujúcich jazdné pruhy, 
dopravných značiek atď. 

204 Práce na montáži oceľových a prefabrikovaných konštrukcií F 43   

205 Grafické práce M - 
Špecializovaný dizajnérske služby- návrhy 
interiérov, priemyselné návrhy 

206 Údržba kancelárskych strojov a zariadení C - 
Fotokopírky, písacie stroje, elektronické 
kalkulačky... 

207 Oprava a údržba počítačov a periférnych zariadení S -   

208 Oprava a údržba modemov S -   

209 Inštalácia rozvodov internetovej siete v rámci budovy F 43.21 Kabeláž, žľaby, držiaky 

210 Servis software PC J - 
Inštalácia operačného systému, aplikácií a 
ich konfigurácia, patrí sem aj úpravy a 
testovanie programov 

211 Inštalácia televíznych antén F 43   

212 Inštalácia satelitného kompletu F 43   

213 Inštalácia audio - video vrátnika F 43   

214 Inštalácia kompletnej počítačovej siete u zákazníka F 43   
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215 Kontrola zvarov a potrubí M -   

216 Oprava a údržba (servis) regulačnej stanice plynu pre výrobu C - Rozvod plynu pre výrobné zariadenia 

217 Oprava kľučiek a zámkov na dverách F 43   

218 Demontáž a likvidácia dreveného krovu F 43 Búranie strechy 

219 Dodávka a montáž potrubnej pošty F 43   

220 Inštalácia čítačky kariet na dvere (systém otvárania) F 43   

221 Montáž a demontáž výstavných a predajných stánkov N - 
Okrem montáže a demontáže stánkov s 
prívodom vody a elektriny - sekcia F 

222 Oprava nadzemného hydrantu F 42/43   

223 Realizácia liatych podláh F 43   

224 Sanačné a reprofilačné práce na budove F 43 Ide o stavebné sanačné práce  

225 
Realizácia injektáže na báze akrylátových, polyuretánových a epoxidových 
živíc 

F 43 Ak sa myslí hydroizolácia budov 

226 Dodanie a inštalácia bezpečnostnej fólie na okná a dvere F 43   

227 
Dodávka elektroinštalačného materiálu s montážou do kovových 
kontajnerov 

C -   

228 Zváračské práce na montáži špeciálnych oceľových konštrukcií F 43 Pre budovu a inžinierske stavby 

229 Zváračské práce vo výrobnom procese C -   

230 Demontáž reklamných panelov zo stavby F 43   

231 Stavebný dozor M -   

232 Autorizovaný stavebný inžinier, inžinier pre statiku M - Ich služby 

233 Súdne znalectvo M - Ich služby 

234 Energetická certifikácia budov M -   

235 Stavebné cenárstvo N - 
Ak je to v súčinnosti s projektovou 
činnosťou - sekcia M 

236 Výškové práce  pri výkone stavebnej práce  F 43   

237 Výškové práce nesúvisiace s výkonom stavebnej práce N - Napr. úprava a údržba zelene 
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238 Revízia elektroinštalácie M -   

239 Posúdenie stavu strešnej krytiny M - Napr. iskrovou skúškou 

240 Oprava izolácie strechy F 43   

241 Informatívne meranie termokamerou M - 
Napr. meranie stavu strešného plášťa, 
stavu elektrického rozvádzača 

242 Povrchová úprava kovov C - 
Práškovanie, smaltovanie, lakovanie, 
pozinkovanie, komaxitovanie 

243 
Vykonávanie protipožiarnych náterov a nástrekov na stavbách, stavebných 
konštrukciách, protipožiarnych prepážok, el. káblových rozvodoch  

F 43   

244 Oprava technologického zariadenia umyvárky C - 
Oprava kefy, oprava čerpadla, oprava 
koľajníc 

245 Dodávka a montáž tlakových staníc plynov F 43 
Pre zabezpečenie funkčnosti budovy. Ak 
pre priemysel - sekcia C 

246 Dodávka a montáž redukčnej stanice plynu na stavbe F 43 
Pre zabezpečenie funkčnosti budovy. Ak 
pre priemysel - sekcia C 

247 Demontáž zariadení odparovacích a tlakových staníc F 43 
Pre zabezpečenie funkčnosti budovy. Ak 
pre priemysel - sekcia C 

248 Prekládka zariadení rozvodov plynu F 43 
Pre zabezpečenie funkčnosti budovy. Ak 
pre priemysel - sekcia C 

249 Dodávka a montáž dvojkurhového panela plynu F 43 
Pre zabezpečenie funkčnosti budovy. Ak 
pre priemysel - sekcia C 

250 Dodávka a montáž umývacej linky pre autá C -  Ide o montáž technológie 

251 Dodávka, montáž a demontáž svetlovodu, svetlíka F 43   

252 Inštalácia distribučnej exteriérovej dátovej siete F 42   

253 Inštalácia centrálneho dátového rozvodu (serverovňa) F 43   

254 Inštalácia rádio-releového spoja C -   

255 Dodávka, osadenie, spájanie mobilných kontajnerových modulov F 43 
Ide o "unimobunku" v ktorej je privedený 
elektrický prúd 
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256 Servis a oprava kompresorov a kompresorových staníc  (v priemysle) C -   

257 Dodávka a montáž rozvodov stlačeného vzduchu (v priemysle) C -   

258 Oprava a údržba rozvodov stlačeného vzduchu  (v priemysle) C -   

259 Dodávka a montáž prístreškov, terás, zimných záhrad F 43   

260 Servis čerpadla v rámci vykurovacieho systému budovy F 43   

261 Strážne služby N - Stráženie staveniska 

262 Spracovanie statického posudku M - Ide o technické poradenstvo 

263 Oprava a renovácia železničných dráh F 42   

264 Meranie koľajiska strojom "Krab" M -   

265 Dodávka a montáž gastronomických zariadení (sporák, umývačka...) F 43 
Inštalácia z pohľadu napojenia na siete, 
okrem tých zariadení, ktoré sa len zapoja 
do zásuvky 

266 Dodávka a montáž protipožiarnych upchávok, prestupov F 43 Protipožiarna izolácia v budove 

267 Kováčske práce a umelecké kováčstvo - montáž do stavby, steny v budove F 43 
Práce umeleckého kováča (napr. montáž 
zábradlia) 

268 Služby v oblasti BOZP a požiarnej ochrany M -   

269 Montáž pevnej sanitárnej  keramiky F 43 WC, pisoár, umývadlo, vaňa 

270 Povrchová úprava podlahy F 43 Nivelácia, epoxidový náter, frézovanie  

271 Dodávka a montáž potrubia pre vykurovanie budov F 43   

272 Lešenárske práce zahrňujúce montáž a demontáž F 43   

273 Prenájom lešení bez montáže a demontáže N -   

274 Technická inšpekcia stavebných projektov M -   

275 
Montáž a demontáž bankomatov s ktorými súvisia drobné stavebné 
úpravy 

F 43   

276 Dodávka a montáž meracej a analytickej techniky na ČOV C - 
Ide o súčasť technológie čističky 
odpadových vôd 

277 Dodávka a montáž tlakových protipožiarnych rozvodov F 43 Hydranty v rámci budovy 
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278 Servis a údržba tlakových protipožiarnych rozvodov F 43 Hydranty v rámci budovy 

279 
Dodávka a montáž hasiacich prístrojov zahrňujúca pevné prichytenie 
držiaka hasiaceho prístroja na stenu 

F 43   

280 Plnenie hasiacich prístrojov C -   

281 Výmena hasiaceho prístroja Nepatrí do sekcie F - Ide o dodanie tovaru 

282 Revízia hasiacich prístrojov M -   

283 Oprava a výmena sadrokartónových stropov F 43   

284 Dodávka a montáž plávajúcej podlahy F 43   

285 Dodávka a montáž vstavanej kuchynskej linky  F 43   

286 Prenájom obytného, kancelárskeho, skladového kontajnera N -   

287 Oprava a údržba obytného, skladového kontajnera F 43 
Výmena podlahy, linolea, dverí, 
vonkajšieho opláštenia 

288 Montáž a demontáž stánkov s prívodom vody a elektriny F 43   

289 Chemické čistenie kanalizácie v budove E -   

290 Zasklievanie balkónov, prístreškov, zimných záhrad F 43   

291 Geodetické zameranie úpravne vôd a vodovodov M -   

292 Geodetické zameranie ČOV a kanalizácie M -   

293 Prenájom mobilného oplotenia N -   

294 Montáž mobilného oplotenia F 43   

295 Montáž a demontáž bojlera na ohrev vody v budove F 43   

296 Oprava bojlera na ohrev vody v budove F 43   

297 Oprava rozvodov vody v budove  F 43 Oprava vodovodu 

298 Montáž vodovodnej batérie F 43   

299 Dodávka a montáž sedadiel pre štadióny, divadlá F 43   

300 Dodávka a montáž tribúnových konštrukcií pre štadióny, divadlá F 43   

301 Montáž a demontáž zásobovacej rampy F 43   

302 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín F 43 Terasy, schodiská, fasády, krby, parapety 

303 Montáž pieskovej (neprehľadnej) fólie na okná a dvere F 43 napr. kancelárske priestory, balkóny 

304 Prieskumné vrty a vrtné práce pre stavebné, geofyzikálne, geologické F 43   



17 

 

P. č.  Činnosť Sekcia Divízia Poznámka 1 

alebo podobné účely 

305 Geologické, geofyzikálne a súvisiace prieskumné a konzultačné služby M -   

306 Zameranie inžinierskych sietí  M - Kanalizácie, ČOV, vodovodov 

307 Odborné posúdenie stavebných konštrukcií M - ČOV, úpravne vôd,  

308 Dodávka montáž rozvodov vody a kanalizácie v budove F 43 Pre zdravotechniku 

309 Prenájom podpernej skruže N - Pri stavbe mostov 

310 Montáž a demontáž podpernej skruže F 43 Pri stavbe mostov 

311 Dodanie a montáž oceľových garáží s omietkou F  43   

312 Čistenie strechy od snehu, vtáčieho trusu N -   

313 Dodanie a montáž odvetrávacích komínkov na strechu  F 43   

314 
Práce spojené s výstavbou a údržbou diaľnic, ciest, ulíc a ostatných 
komunikácií pre vozidlá a chodcov 

F 42 
Nepatrí sem bežná údržba cesty: posyp 
soľou, zametanie, odpratanie snehu sekcia 
N 

315 Dodanie a montáž vstavaných kuchynských spotrebičov F 43 
Vstavaná rúra, chladnička, umývačka 
riadu... Jedná sa o zabudovanie do otvoru 
skrine a pripojenie do sietí. 

316 Dodanie a montáž rebríka s plošinou na strechu budovy F 43 
Po montáži sa stáva trvalou súčasťou 
strechy 

317 
Oprava rozvodov vody, plynu, ústredného vykurovania a kanalizácie v 
rámci budovy 

F 43   

 
Doplnené 14.3.2016: 

318 Celková rekonštrukcia budovy (podľa zmluvy o dielo) F 41   

319 Rekonštrukcia budovy čerpacej stanice  F 41   

320 Renovácia budovy F 41   

321 Opravy vrát, mreží, roliet (práce pri renovácii budov) F 43   

322 Výstavba budov pre potreby vodného hospodárstva F 41   

323 Opravy budov a skladov F 41   

324 Výstavba nebytových budov  F 41 Zahŕňa: výstavbu nových stavieb, 
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prístavieb, prestavieb a rekonštrukciu 
všetkých nebytových budov  

325 
Oprava povrchu vozovky - uvedenie vozovky do pôvodného stavu (zahŕňa 
materiál, dopravu a prácu) 

F 42   

326 
Opravy komunikácií a chodníkov - napr. asfaltovanie, dlažba, zámková 
dlažba 

F 42   

327 Obnova povrchu vozovky a parkoviska z dôvodu poruchy F 42   

328 
Úprava povrchu nespevnenej príjazdovej cesty k prevádzkovému 
zariadeniu (zemné práce a doplnenie zeminy, príp. iného materiálu) 

F 42   

329 Osadenie obrubníkov a chodníkov F 42   

330 Pokládka dlažby na prípojnej komunikácii F 42   

331 Pokládka živičnej zmesi na vozovke F 42   

332 Rezanie asfaltu na vozovke F 42   

333 Oprava kanalizácie alebo prípojky bezvýkopovou technológiou F 42   

334 Oprava kanalizačnej prípojky F 42 
Zahŕňa zemné práce, komunikácie, 
potrubné vedenie, ostatné konštrukcie, 
búracie práce 

335 Výstavba kanalizačnej prípojky F 42 
Zahŕňa vytýčenie prípojky, výkopové práce, 
navrtávku, geodetické zameranie, 
položenie potrubia 

336 Preloženie kanalizácie F 42   

337 Napojenie kanalizačnej prípojky F 42   

338 Výmena (nová inštalácia - zapracovanie) kanalizačného poklopu F 42   

339 Výstavba vodovodných radov F 42   

340 Prepojenie vodovodného radu F 42   

341 Preloženie vodovodného radu F 42   

342 Výstavba úpravní vody, čistiarní odpadových vôd a prečerpávacích staníc F 42   

343 Výstavba miestnych potrubí pre vodu a kanalizáciu F 42   

344 Oprava stanice úžitkovej vody F 42   

345 Rekonštrukcia vodovodu F 42   
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346 Oprava odvodňovacieho kanála  F 42   

347 Výmena potrubia horúcovodu F 42   

348 Osadenie pítka (pitná fontána) F 42   

349 Predĺženie vodovodného radu F 42   

350 Montáž nadzemných a podzemných hydrantov F 42 V rámci miestnej vodovodnej siete 

351 Opravy  čističky odpadových vôd F 42 Všetko čo sa týka integrovanej časti ČOV 

352 Oprava kanalizačnej šachty F 42   

353 Oprava domovej čerpacej šachty F 42 Vrátane inštalovanej technológie 

354 Oprava zberných, pramenných šácht F 42   

355 Oprava vodovodnej šachty F 42   

356 Uloženie optických káblov F 42   

357 Oprava vodovodných a kanalizačných armatúr  F 43 
Oprava na prípojke vody, alebo na 
vodovodnom a kanalizačnom rade 

358 Montáž redukčného ventilu tlaku vody F 43 Zahŕňa osadenie regulátora tlaku 

359 Montáž hydrantu pre odber vody - krátkodobé osadenie F 43 Napr. pre kolotoče 

360 Preloženie protipožiarneho hydrantu F 43 Demontáž a opätovná montáž 

361 Oprava inštalácie odpadových vôd vnútri budovy F 43   

362 Oprava izolácie teplovodného potrubia pre priemyselné zariadenia C -   

363 Oprava izolácie teplovodného potrubia pre vykurovanie budov F 43   

364 Oprava vodoinštalácie budovy F 43   

365 Zrušenie vodovodnej prípojky  F 43 
Zahŕňa výkopové práce, demontáž 
vodovodnej prípojky 

366 Inštalatérske a kúrenárske práce (vykurovanie budov) F 43   

367 Montáž mrežových krytov na radiátor F 43   

368 Oprava rozvodov kúrenia F 43   

369 
Uvedenie kotla do prevádzky alebo odstavenie z prevádzky v rámci 
inštalácie kúrenia alebo vody 

F 43   

370 Výmena parapetov a krytov kúrenia F 43   

371 Montáž suchých stavieb (montáž sadrokartónu) F 43   
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372 Inštalácia dverného zatvárača dverí domu F 43   

373 Oprava dverí - rám, zárubňa F 43 Nie kľúčová služba 

374 Výmena zapustených pántov na vchodových dverách budovy F 43   

375 Náter fasády a dverí (budova) F 43   

376 Omietacie práce F 43   

377 Oprava fasády F 43   

378 Stolárske inštalačné práce F 43 
Práce na nehnuteľnostiach, napr. inštalácia 
dverí, rámov, okeníc  

379 Inštalácia odkvapov a zvodov F 43   

380 Pokrývanie stavby šindľom F 43   

381 Stavba plechových striech F 43 Klampiarske práce 

382 Oprava strešného plášťa F 43   

383 Oprava striech F 43   

384 Oprava odkvapov F 43   

385 Montáž informačnej tabule v objekte F 43 
Napr. plechová alebo plastová tabuľa 
umiestnená na oplotení alebo stene 
objektu 

386 Montáž nového osvetlenia v budove vrátane demontáže osvetlenia F 43   

387 Demontáž a montáž transformátora na budove F 43   

388 Oprava vedenia transformátora F 43   

389 Preloženie elektrických vedení F 43   

390 Osadenie ventilu na vodovodné potrubie v budove F 43   

391 Oprava a nastavenie dvernej uzávery výťahu F 43   

392 Generálna oprava výťahov vrátane revízie F 43   

393 Oprava betónovej rampy F 43   

394 Kladenie kobercov a linolea vrátane dokončovacích prác F 43   

395 Murárske práce F 43   

396 Vložkovanie komínu F 43   

397 Oprava komínu F 43   
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398 
Kladenie dlažieb  a obkladanie stien kameňom (travertín, ónyxom, 
vápencom a pieskovcom)  

F 43   

399 Prenájom vodných čerpadiel na stavbu N -   

400 Prenájom debnenia, pažiacich boxov N -   

401 Prenájom prenosného dopravného značenia N -   

402 Kombinované pomocné služby v rámci správy nehnuteľnosti N -   

403 Údržba (čistenie) kancelárskych priestorov N -   

404 Upratovanie komunikácie po havárii N -   

405 Zimná údržba komunikácie N - 
Posyp soľou, štrkom, odpratávanie snehu, 
vetiev, a iných prekážok 

406 Záhradkárske práce - výsadba, starostlivosť, údržba parkov, záhrad N - 
Vrátane výrubu stromov, meliorácia, 
renaturalizácia, rekultivácia 

407 Oprava domácich spotrebičov  S - 
Napr. chladničiek, umývačiek riadu, 
sporákov... 

408 Oprava monitoru S -   

409 Zváranie optických káblov v rámci inštalácie el. rozvodov F 43   

410 Výstavba telekomunikačných sietí  F  42 
Montáž telek. stožiarov pevne spojených s 
budovou, aj voľne uložených na streche 

411 Oprava (servis) elektronických vrátnikov audio, video F 43   

412 Oprava izolácie vonkajšieho bazéna F 43 Napr. letné kúpaliská 

413 Otryskávanie (búranie vysokotlakovým vodným lúčom) F 42/43 
Napr. pri stavebných rekonštrukciách a 
sanáciách mostov, budov a ciest 

414 
Vŕtanie otvorov do železobetónu v rámci rekonštrukcie starých objektov 
na ČOV 

F 42   

415 Práca s vozom s hydraulickou rukou na stavbe F 43   

 
Doplnené 21.3.2016: 

416 Oprava pomníkov, tmelenie pomíkov, lepenie písma F 43   

417 Výroba pomníkov a pomníkových dielov  C -   
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418 Osadenie pomínka na cintoríne F 43   

419 Údržba hrobov - prevádzkové a udržiavacie služby S -   

420 Izolácia - zateplenie kontajnera v rámci výroby kontajnera C -   

421 
Zber a odvoz odpadovej vody pomocou dopravných prostriedkov (napr. 
cisterna, fekálne vozidlo) 

E -   

422 Montáž interaktívnej tabule a projektora F 43 Pevne prichytené na stene/strope 

423 Montáž pevne zabudovaných mostových, cestných a železničných váh F 43   

424 Zmena nastavenia kamerového systému bez demontáže a montáže Nepatrí do sekcie F -   

425 Montáž protivýbuchovej ochrany stavieb F 43   

426 Montáž pevne ukotvených stojanov na bicykle na voľných priestranstvách F 43   

427 Výmena ističa v rozvádzači pre priemyselné technológie C -   

428 Výmena ističa v rozvádzači zabezpečujúceho funkčnosť budovy F 43   

429 Demontáž a montáž zabudovaného ventilátora v budove F 43   

430 Náter kovových konštrukcií a potrubí F 43 Súvisiacich so stavbou 

431 Oprava čerpadla  C -   

432 Oprava motora C -   

433 Oprava a údržba technologického zariadenia C -   

434 Oprava a údržba kompresora C -   

435 Oprava a údržba pracovného stroja C -   

436 Oprava a údržba miešadla C -   

437 Oprava elektrického náradia C - Napr. Vŕtačky, brúsky, píly 

438 Oprava a kalibrácia prístrojov v laboratóriu  C -   

439 Oprava snímača hladiny kalu C -   

440 Oprava (výmena) indukčného čidla C - Jedná sa o opravu technológie 

441 Vyťaženie kalu a sedimentov z uskladňovacej nádrže E -   

442 Zber vyťaženého sedimentu z kanalizácie E -   

443 Preprava stavebného stroja  H -   

444 Revízia tlakových nádob M -   

445 Demontáž a montáž motora s hriadelom ako súčasť mreží na zatváranie F 43   
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predajne 

446 
Montáž vyvolávacích systémov vrátane drobných stavebných prác a 
elektroinštalačných prác 

F 43 
Slúži k riadeniu tokov klientov (napr. vydá 
lístok s poradovým číslom klienta).  

447 Oprava a údržba elektroinštalácie vyvolávacieho systému F 43   

448 Montáž parkovacích automatov vrátane stavebných úprav F 42   

449 Oprava a údržba parkovacích automatov vrátane stavebných úprav F 42   

450 
Oprava CPU dosiek, výstupného terminálu a akceptora bankoviek na 
parkovacích automatov 

C -   

451 Oprava parkovacej (vstupnej) rampy F 42   

452 Rekonštrukcia bazénov F 43   

453 
Výmena vypínacieho tlačítka technológie čerpacej stanice pohonných 
hmôt 

C - 
Tlačítko na rozvádzači vypína stabilizovaný 
okruh - technológiu čerpacej stanice. 
Nevypne osvetlenie a zásuvky.  

454 Vypracovanie energetických auditov M -   

455 Výmena celej konštrukcie markízy s plachtou F 43   

456 Montáž dopravníkov pre silá na obilie C -   

457 
Hydraulické vyváženie systémov ústredného kúrenia a teplej vody v 
budovách (montážne práce) 

F 43   

458 Inštalácia výdajných stojanov na čerpacej stanici PHM C -   

459 Oprava a údržba  výdajných stojanov na čerpacej stanici PHM C -   

460 
Montáž autobusového prístrešku, prístrešku na bicykle pevne spojených 
so zemou 

F 41/43   

461 Montáž pergol (konštrukcie) pevne spojených so zemou F 43   

 
Doplnené 29.3.2016: 

462 Montáž vstavaných systémov do kuchynských liniek F 43 Napr. vstavaný odpadkový kôš a pod. 

463 Výmena batérií v zabezpečovacom systéme budovy C -   

464 Montáž lakovacej kabíny  C - 
Montáž kabíny a vzduchotechnických 
potrubí 
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465 Dodávka a montáž bazénovej technológie F 43   

466 Výmena olejového transformátora F 42/43   

467 Výmena olejového transformátora v priemyselnej výrobe C -   

468 Výmena plachty na konštrukcii (oprava markízy) F 43   

469 Montáž markízy (na budove) F 43   

470 Montáž mobilnej ľadovej plochy F 43   

471 Montáž prepočítavačov množstva plynu pre odberné miesta   F 43 
Jedná sa o montáž prepočítavačov  na 
potrubie vo výrobných halách, skladoch... 

472 Montáž dočasných drevotrieskových stien F 43 
Zahŕňa aj tapetovanie, maľovanie, lepenie 
podlahových krytín... 

473 Odpojenie odberného miesta od elektriny F 43 
Zahŕňa aj následné znovupripojenie do el. 
siete a inštaláciu elektromera 

474 Montáž cestnej váhy spojené s cestou v areáli podniku F 43   

475 Výstavba (zabudovanie) cestnej váhy do cesty F 43   

476 Oprava posuvnej brány (napr. lana, časti brány) F 43   

477 
Montáž výrobnej linky (napr. baliacej linky) vrátane betonáže pätiek do 
podlahy 

C -   

478 Výstavba filtračnej haly vrátane montáže technológii F 42   

479 Montáž, rekonštrukcia filtra na filtračnom zariadení v priemysle C -   

480 Montáž systému meranie a regulácia - MaR F 43 
Zabezpečenie chodu a prevádzky 
vykurovania, chladenia a vzduchotechniky 
stavby 

481 Oprava systému meranie a regulácia - MaR F 43 
Zabezpečenie chodu a prevádzky 
vykurovania, chladenia a vzduchotechniky 
stavby 

482 Oprava internetovej prípojky v rámci rozvodu internetu v budove F 43   

483 Preprogramovanie modemu (routeru) S -   

484 Výmena ventilu vo vodovodnej šachte F 42/43   

485 Výmena stykača ohrevu kontajnera v technológii plniacej stanici CNG C -   

486 Montáž technologického zariadenia - lakovňa C -   
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487 
Montáž obslužných plošín pevne pripevnených na nosnú oceľovú 
konštrukciu budovy 

F 43   

488 Rozhrnutie zeminy bagrom mimo stavby v rámci krajinnej úpravy F 43   

489 Montáž žalúzií so systémom automatického riadenia F 43   

490 Montáž javiskovej techniky (napr. v divadle) F 43 
Opona a jej motorické ovládanie, scénické 
osvetlenie, ozvučovacia technika 

491 Jadrové vŕtanie do steny a stropu v rámci rekonštrukcie budovy F 43   

492 Preskúšanie vodomeru M -   

493 Montáž valčekových tratí vo výrobnom procese C -   

494 Montáž sietí za regálmi a iných doplnkov k regálom F 43 Ak je regál pevne spojený so stavbou 

495 Výstavba vnútroštátnej prepúštacej stanice zemného plynu (VPS) F 42   

496 Montáž antisolárnych fóliových roliet do riadiacich leteckých veží F 43   

497 
Odborné prehliadky a skúšky navíjacích a rozťahovacích bezpečnostných 
mreží 

M -   

498 Montáž, oprava a údržba navíjacích a rozťahovacích bezpečnostných mreží F 43   

499 Oprava a údržba mobilného oplotenia F 43   

500 Montáž automatických dverí pevne zabudovaných ako súčasť budovy F 43   

501 
Oprava a údržba automatických dverí pevne zabudovaných ako súčasť 
budovy 

F 43   

502 Konfigurácia alarmových systémov (napr. nastavenie užívateľských hesiel) Nepatrí do sekcie F -   

503 
Oprava redlerového dopravníka na dopravu paliva do kotlového systému v 
rámci vykurovania 

F 43   

504 
Oprava deliacej steny na veľkej klenbe kotla v teplárenskej spoločnosti (v 
rámci opravy kotla) 

F 43   

505 Pripojenie odovzdávacích staníc tepla na primárne rozvody tepla F 42/43   

506 
Kontrola snímača vibrácií turbíny na kombinovanú výrobu elektriny a tepla 
v teplárenskej spoločnosti 

M -   

507 Oprava a rozšírenie riadiaceho systému odovzdávacej stanice tepla F 42/43   

508 
Demontáž a montáž hydraulického valca na hydraulickej podlahe 
zabezpečujúcej dopravu paliva do kotlového systému teplárenskej 

F 43   
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spoločnosti 

509 Oprava kovovej mreže vchodu do jaskyne F 43   

510 Rezanie betónu F 43   

511 Montáž radiátorov  F 43   

512 Prenájom reklamnej plochy na fasáde budovy Nepatrí do sekcie F -   

 
Doplnené 4.4.2016: 

513 Demontáž a likvidácia vnútropodnikovej koľajovej dráhy F 43   

514 
Montáž snímača vibrácií turbíny na kombinovanú výrobu elektriny a tepla 
v teplárenskej spoločnosti 

C -   

515 Čistenie prevádzkových nádrží N - 
Napr. nádrže na chemikálie, vodu, naftu 
a pod. 

516 
Čistenie vodovodného potrubia vodojemu v rámci rekonštrukcie 
vodojemu 

F 42   

517 Demontáž a montáž sôch pevne pripevnených k základu F 41   

518 Prevoz sôch H -   

519 Impregnácia liatych podláh v interiéri F 43   

520 
Impregnácia obvodového pláštenia budovy proti grafitom, prachu (nano 
náter) 

F 43   

521 
Demontáž a montáž obytného duo kontajnera napojeného na inžinierske 
siete 

F 43   

522 Odstraňovanie grafitov z nehnuteľnosti F 43 
Jedná sa o čistenie parou, pieskom a 
podobné činnosti pre exteriéry budov 

523 Oprava a údržba poškodených častí regálového systému F 43 Ak je regál pevne spojený so stavbou  

524 Preinštalovanie regálových systémov  F 43 Ak je regál pevne spojený so stavbou  

525 Vysušovanie budov - zbavenie vlhkosti F 43 
Jedná sa o špecializované stavebné 
činnosti 

526 Montáž technológie čističky odpadových vôd pre autoumývarku C -   

527 Montáž a inštalácia istiacich systémov pre stavebné práce vo výškach a F 43 Horizontálne, vertikálne IS, kotviace body, 
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nad voľnou hĺbkou zábradlia... Kolektívna ochrana 

528 Kontrola istiacich systémov pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou M -   

529 Montáž protivýbuchovej ochrany zásobníka na prach (v priemysle) C -   

530 Montáž GSM komunikátora F 43 Jedná sa o elektroinštalačné práce 

531 Montáž držiaka na televízor na stenu F 43   

532 Výmena batérie na sekcionálnej bráne C -   

533 
Montáž trapezových plechov a klampiarskych prvkov na stavbe čističky 
odpadových vôd 

F 43   

534 Montáž poštových schránok v bytovom dome F 43   

535 Montáž garníž na stenu (strop) F 43   

536 Vybudovanie zavlažovacích systémov F 42   

537 Zabudovanie nádrží na zavlažovanie do systému zavlažovania F 42   

538 Čistiace práce v priebehu výstavby budovy F 43   

539 Komunikačné prenosové linky (káble) a ich inštalácia do budov F 42/43   

540 Brúsenie a voskovanie podlahy v budove F 43 Jedná sa o stavebné dokončovacie práce 

541 
Odbahnenie dna rybníka od nánosov, vyčistenie loviska a úprava cesty 
medzi rybníkmi 

N -   

542 Rekonštrukcia technologickej časti čerpacej stanice C -   

543 
Montáž bezpečnostných zariadení: požiarne odvetranie chránenej 
únikovej cesty, zariadenia odvodu dymu a tepla, požiarne samozatvárače, 
požiarne roletové uzávery, rolovacie dymové zábrany 

F 43   

544 Montáž, demontáž a oprava stavebného výťahu F 43   

545 Elektromontážne práce na elektrických staniciach F 42 Ide o práce na stavbe  

546 Montáž a demontáž (výmena) domácich meračov tepla F 43   

547 Odčítanie domácich meračov tepla N -   

 
Doplnené 11.4.2016: 

548 
Výmena záložného zdroja elektrickej energie na zabezpečovacom systéme 
budovy 

F 43  
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549 
Stavebná výpomoc pri zhotovení základov, izolácie a spätnom obsype 
inštalovaných technologických častí na čerpacej stanici 

F 41  

550 Oprava meniča fotovoltaickej elektrárne C -  

551 Preventívna kontrola technologických častí fotovoltaickej elektrárne M -  

552 Oprava oplotenia fotovoltaickej elektrárne  F 43  

553 Inštalácia klimatizácie, ktorá je nevyhnutná pre prevádzku serverovne F 43  

554 
Inštalácia klimatizácie, ktorá je nevyhnutná pre prevádzku výrobných 
skladov 

C -  

555 Inštalácia fotopasce na stĺp verejného osvetlenia C -  

556 Montáž trezorov s drobnými stavebnými úpravami F 43  

557 Montáž a oprava závesných lávok na stavbe F 43  

558 Montáž kontroly vstupu do budovy (turniket) F 43  

559 Montáž hliníkového zastrešenia bazénov F 43  

560 Výstavba fotovoltaickej elektrárne F 42  

561 Generálna oprava fotovoltaickej elektrárne F 42  

562 
Oprava čerpadla, kompresora v rámci opravy vzduchotechniky 
(nepriemyselnej) 

F 43  

563 Inštalácia závory F 43  

564 Odpojenie odberného miesta od vody F 43  

565 Meranie dotykových a krokových napätí v elektrickej stanici M -  

566 Navarenie kotviacej pätky na transformátor v elektrickej stanici F 43  

567 Parametrizácia ochrán kobky v elektrickej stanici Nepatrí do sekcie F -  

568 
Testy funkčnosti v riadiacom a informačnom systéme elektrickej stanice 
(RIS) - skúšky poruchovej a stavovej signalizácie ochrán do RIS po výpadku 
komunikácie medzi ochranami a RIS 

M 71  

569 Inštalácia úpravne vôd v priemysle C -  

570 Inštalácia úpravne vôd pitnej vody F 43  

571 Montáž konzol na stĺpy oplotenia v rámci výstavby oplotenia F 43  

572 Dodanie konzol na stĺpy oplotenia (bez montáže) C -  
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573 
Prepojenie okruhov chladiacej a oteplenej vody na prevádzke vo výrobe v 
chemickom podniku za účelom zabezpečenia chladenia prevádzky 

C -  

574 Oprava televíznych rozvodov  F 42/43  

575 Oprava pevne zabudovaných mostových, cestných a železničných váh F 43  

576 
Oprava turbíny na kombinovanú výrobu elektriny a tepla v teplárenskej 
spoločnosti 

F 43  

577 Likvidácia azbestového strešného plášťa E -  

578 Stabilizácia podložia kropiacim vozidlom pri výstavbe komunikácie F 42/43 Jedná sa o prácu pri výstavbe 

 
Doplnené 18.4.2016: 

579 Oprava koncového zariadenia bezpečnostného systému C -   

580 Natieračské práce - vodorovné značenie ciest, chodníkov F 42   

581 Výmena panela fotovoltaickej elektrárne F 43   

582 
Montáž prefabrikovaných oceľových komponentov pre budovy, montáž 
výplňových stien 

F 43   

583 Výstavba sila na kŕmnu zmes F 41   

584 Montáž držiakov WC papiera a uterákov F 43   

585 Montáž svietidiel na stĺpy pre osvetlenie pracovného dvora F 43   

586 Montáž turbíny v jadrovej elektrárni F 42   

587 Údržba a oprava odovzdávajúcej stanice tepla F 42/43   

588 Demontáž a montáž čerpadla na odovzdávajúcej stanici tepla F 42/43 Súčasť rozvodov tepla 

589 Výmena batérie v merači tepla v odovzdávajúcej stanici tepla C -   

590 Oprava solárnych panelov F 43   

591 Inštalovanie žumpy F 42   

592 Montáž baru do reštaurácie F 43   

593 
Utesňovanie priesakov hradenia pri oprave vodnej elektrárne (práce pod 
hladinou) 

F 42   

594 
Čistenie dosadacieho prahu hradenia a vodiacich líšt hradenia vodnej 
elektrárne 

N -   
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595 Stavebné práce pri úprave toku (protipovodňové opatrenia) F 42/43   

596 Oprava priemyselného komína v teplárenskej spoločnosti F 43 Sanácia špár, trhlín a pod.  

597 Oprava kartového prístupového systému F 43 
Zahŕňa kartové zámky, čítacie zariadenie a 
pod. 

598 
Montáž (inštalovanie) tepelných snímačov do elektronického 
zabezpečovacieho systému 

F 43   

 
Doplnené 25.4.2016: 

599 Prenájom mechanizmov s obsluhou - práce v lome B - Práce súvisiace s ťažbou 

600 Rozbíjanie skál mechanizmami, IPH kladivami B - Príprava suroviny do výroby 

601 Nakladanie kameniva na nákladné autá v lome B -   

602 
Montážne práce na prekládke tlakovej stanice a UV zariadenia na filtráciu 
vody v lome 

C -   

603 Krajinná úprava za účelom údržby elektrického vedenia N -   

604 Čistenie dopravných značiek N -   

605 Testovanie funkčnosti dopravných značiek M -   

606 Výstavba budov telefónnych ústrední F 41   

607 Tvorba okrasných záhrad z kameňa N -   

608 
Zaistenie pracoviska - vypnutie elektrického vedenia od elektriny a po 
skončení prác opätovné zapnutie elektrického vedenia 

Nepatrí do sekcie F -   

609 
Montáž úchytných madiel, bezpečnostných, oporných a bezbarierových 
prvkov v budove 

F 43   

610 Strihanie plechu na profily pri výrobe kontajnerov C -   

611 Montáž odsávacieho ventilátora vrátane potrubia v kuchyni reštaurácie F 43   

612 Oprava potrubných rozvodov pre vodomer F 43   

613 Výmena oceľových potrubí v strojovni vodojemu F 43   

614 Spevnenie prístupovej plochy kamenivom pre účely uloženia materiálu F 43   

615 Montáž lapačov tuku ako súčasť kanalizačného potrubia F 43   

616 Inštalácia koncového zariadenia do vybudovanej optickej siete C -   
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617 Montáž výrobníka ľadu na vodovodné rozvody pre reštauráciu F 43   

618 Oprava gastronomických zariadení C -   

619 Montáž tepelných poistiek pre požiarne klapky F 43   

620 Revízia požiarnych klapiek M -   

621 Oprava požiarnych klapiek F 43   

622 Skúšky tesnosti kanalizácie M -   

623 Inštalácia prietokomera na meranie pretečeného množstva pitnej vody F 43 Umiestnený na odbernom potrubí 

624 Montáž rozvodov stlačeného vzduchu v priemysle C -   

625 
Betonárske práce - podliatie koľajníc pre dopravníkový pás vo výrobnej 
hale 

F 43   

626 Montáž záklopy z dreva (zakrytie radiátora) F 43   

627 Kosenie trávy na skladovacej ploche N -   

628 Oprava kazetového stropu F 43   

629 Práce na stavbe poľnohospodárskych budov na chov zvierat F 41   

630 Oprava kuchynskej zostavy  F 43 
Napr. pracovná doska, nový drez, batéria a 
pod.  

631 Oprava konštrukcie reklamného panela F 43   

632 Výmena záveterných lán na visutom moste F 42   

633 Zváranie plynového potrubia v rámci inštalácie rozvodov plynu F 43   

 
Doplnené 2.5.2016: 

634 Oprava poškodeného zavlažovacieho systému F 42   

635 Oprava rozhlasovej ústredne - výmena nefunkčnej súčiastky C -   

636 Oprava obecného rozhlasu - výmena (oprava) elektrického vedenia F 43   

637 Oprava reproduktora obecného rozhlasu C -   

638 Montáž regulátora pre riadiaci systém osvetlenia - elektroinštalačné práce F 43   

639 Terénne úpravy stanovišťa pre ťažbu  F 43   

640 Zhutňovanie vodnej plochy pre budúcu výstavbu F 43   

641 Čistenie vzduchotechniky (klimatizácie) N -   
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642 Montáž petlíc s visiacimi zámkami na uzamknutie hydrantov F 43   

643 Montáž panikového kovania na protipožiarne dvere F 43   

644 Prepojenie káblov káblovými spojkami v elektrickej stanici F 42 Ide o práce na stavbe   

645 Oprava (výmena) potrubia v teplárenskej spoločnosti F 43   

646 Montáž výmenníkov tepla v odovzdávajúcej stanici tepla F 42/43   

647 Prekládka rozvodovej skrine verejného osvetlenia F 43   

648 Výmena kamery v  kamerovom systéme C -   

649 Inštalácia kompenzačného rozvádzača na reguláciu prúdu C - V priemysle 

650 Oprava kompenzačného rozvádzača na reguláciu prúdu C - V priemysle 

651 Inštalácia zariadenia na reguláciu spotreby činnej energie C - V priemysle 

652 
Odstránenie úniku plynu (výmena regulátora tlaku plynu, výmena uzáveru 
plynu) 

F 43   

653 Inštalácia analyzátora plynov  C - Slúži na meranie koncentrácie plynov 

654 Oprava analyzátora plynov  C - Slúži na meranie koncentrácie plynov 

655 Oprava kotla, ktorý slúži na ohrev vody v bazéne F 43   

656 Montáž plachtového prístrešku F 43   

657 Odvzdušnenie radiátorov Nepatrí do sekcie F -   

658 
Vŕtanie do potrubí za účelom vyhotovenia odbočky, dočasného 
uzatvorenia, alebo jeho opravy 

F 43   

659 Údržba bazéna  Nepatrí do sekcie F - 

Meranie kvality vody a jej úprava, kontrola 
úpravne vody, kontrola svetiel, 
elektroinštalácie, ohrevu vody, výmena 
žiaroviek, vysávanie a čistenie dna a stien. 

660 
Inštalácia klimatizácie  operačných sál, CT prístroja, magnetickej 
rezonancie 

F 43   

661 Montáž odsávania výfukových plynov v autoservise C - 
Týka sa len prípadu, ak ide o priemyselnú 
vzduchotechniku 

662 Oprava a servis chladiaceho zariadenia tlačiarenskej linky C -   

663 Reštaurovanie umeleckých diel a prác R -   
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664 Reštaurovanie historických hudobných nástrojov C -   

665 Reštaurovanie nábytku S -   

666 Reštaurovanie budov F 43   

667 
Montáž vetracích mriežok do miestnosti kompresorov na čističke 
odpadových vôd 

F 42/43   

 
Doplnené 9.5.2016: 

668 Inštalácia záložného zdroja elektrickej energie pre napájanie výrobnej linky F 43   

669 
Uvedenie technológie čističky odpadových vôd do prevádzky - napustenie 
systému upravenou vodou 

C -   

670 Montáž bezpečnostných mreží na okná a dvere F 43   

671 Inštalácia informačnej tabule na železničnej stanici  F 43   

672 Výmena senzora na pohyblivých dverách - bez elektroinštalačných prác C -   

673 
Oplechovanie sokla, oplechovanie steny na výstupnej veži a prístrešku 
čističky odpadových vôd 

F 42/43   

674 Výstavba samoobslužnej umývarky F 42   

675 
Inštalácia strojnotechnologického zariadenia do čerpacej stanice surového 
kalu 

C -   

676 Oprava technologickej časti čerpacej stanice závlahového systému C -   

 
Doplnené 16.5.2016: 

677 Montáž a oprava vysávačov do umývacích centier a čerpacích staníc C -   

678 Montáž a demontáž lisu vo výrobnej hale C -   

679 Montáž a demontáž priemyselnej pece vo výrobnej hale F 43   

680 Montáž a oprava vzduchotechniky vo vlakových vozňoch Nepatrí do sekcie F -   

681 Montáž dátového rozvádzača pre prevádzku priemyselného zariadenia C -   

682 Práce na stavbe umeleckých a dekoratívnych stavieb F 41   

683 Uzemnenie priemyselného zariadenia C -   

684 Montáž a demontáž zásobníkov úžitkovej vody v budove F 43   
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685 
Vodoinštalačné, sadrokartonárske a omietačské práce na výletných 
riečnych lodiach 

C -   

686 Inštalácia priemyselného počítača vo výrobe C - Súčasť priemyselného zariadenia 

687 Výstavba priemyselných komínov F 43   

688 Práce na stavbe nekrytých plaveckých bazénov F 43   

689 Montáž adaptéra na spojenie hydrantu a hadice na nadzemný hydrant F 43   

690 Výkop studne pracovným strojom F 42   

691 Brúsenie a leštenie poškodeného plastu na okne F 43   

692 Montáž a demontáž meračov tepla v nákupnom centre F 43   

693 Montáž chladiarenských vitrín, regálov v potravinových reťazcoch F 43 
Zahŕňa elektroinštalačné práce, napojenie 
na vzduchotechniku, ukotvenie 

694 
Výmena koncového zariadenia požiarneho hlásiča bez elektroinštalačných 
prác 

C -   

695 Oprava transformátora C -   

696 Montáž zmäkčovača vody do konvektomatu C -   

697 Údržba turbíny v jadrovej elektrárni C -   

698 Výstavba gabionového múru F 43   

699 Demontáž (rozobratie) tlakovej nádoby na vzduch v priemysle C -   

700 Montáž umelých trávnikov na športoviská F 42   

701 Montáž sklopnej pätky na stožiar F 43   

702 
Demontáž technológií, účastníckych káblov k hlavnému rozvodu, 
napájacích lán a stavebných úprav 

F 43   

703 Realizácia stavebnej elektroinštalácie na čističke odpadových vôd F 43   

704 
Oprava priameho parného uzatvárateľného ventila do hlavného parného 
potrubia v teplárenskej spoločnosti 

F 43   

705 
Oprava trezoru - núdzové otvorenie, demontáž a montáž dverí, zámku a 
číselníka 

Nepatrí do sekcie F -   

706 
Výmena pieskového filtra na vyčistenie pritekajúcej vody v rozvodoch 
budovy 

C -   
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707 Montáž dvernej clony F 43 
Ide o nepriemyselné vzduchotechnické 
zariadenie.  

708 Montáž zvlhčovacieho zariadenia do vzduchotechnických jednotiek F 43 
Ide o nepriemyselné vzduchotechnické 
zariadenie.  

709 
Montáž odvlhčovacieho zariadenia na odvlhčenie ľadovej plochy na 
zimnom štadióne 

F 43   

 
Doplnené 23.5.2016: 

710 Montáž a demontáž žeriavovej konštrukcie na stavbe F 43   

711 Oprava a renovácia obkladu fontány F 43   

712 
Montáž zariadení radiačnej a dozimetrickej kontroly osôb a prostredia v 
sklade rádioaktívneho materiálu 

F 41   

713 Práce na stavbe plavebných komôr F 42   

714 Generálna oprava diaľkovodu pre kvapaliny F 42 
Zahŕňa výmenu elektroklapiek, stavebné a 
elektromontážne práce 

715 Montáž oceľovej konštrukcie mostu F 43   

716 
Montáž plynového kompresora v rámci technológie zberného plynového 
strediska 

C -   

717 Montáž bezpečnostných uzáverov na distribučné plynovody F 42/43   

718 Čistenie výhybiek na železnici N -   

719 Oprava (rekonštrukcia) zabudovaného pultu v jedálni F 43   

720 
Montáž a demontáž brúsnych kabín, ktoré slúžia na odsávanie hliníkového 
prachu 

C -   

721 Výmena ventilov na radiátor F 43   

722 
Oprava a rekonštrukcia strojového zariadenia na zhodnocovanie 
odpadových plastov 

C -   

723 Oprava žeriavu vo výrobnej hale C -   

724 Oprava ventilátora chladenia dna karbidovej pece C -   

725 Montáž a demontáž kalorimetrického počítadla - elektroinštalačné práce F 43   
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726 Vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy F 43   

 
Doplnené 30.5.2016: 

727 Oprava posunovacích chodníkov na železnici F 42   

728 Rekonštrukcia výsypnej jamy pre substráty F 42/43   

729 Montáž a demontáž vianočnej výzdoby Nepatrí do sekcie F -   

730 Výmena filtra na vzduchotechnickom zariadení C -   

731 Betonárske práce na vystuženie základov stavby F 43   

732 Inštalácia čerpadiel a potrubí pre vodné studne  F 42   

733 Výstavba a práce na stavbe elektrických a telekomunikačných sietí F 42 Zahŕňa aj rekonštrukciu a opravu 

734 Inštalácia ožarovacích a medicínskych zariadení C -   

735 Oprava komunikačného zariadenia v zdravotníckych zariadeniach Nepatrí do sekcie F -   

736 Montáž a demontáž rozvádzačov pre riadiaci systém turbíny C -   

737 Montáž a oprava kotvenia konštrukcií divadelného hľadiska a javiska F 43   

738 Montáž regulačnej stanice plynu vo výrobe (súčasť výrobného zariadenia) C -   

739 Montáž a osadenie drevenej chatky (drobná stavba) F 41   

740 Izolačné práce minerálnou vatou F 43   

741 Čistenie umelého trávnika (športového ihriska) Nepatrí do sekcie F -   

742 Oprava umelého trávnika (športového ihriska) F 42 
Zahŕňa lepenie natrhnutých spojov, 
vyrezanie a dolepenie nového trávnika a 
pod.  

743 Montáž technológie na výdaj tekutej hmoty C -   

744 
Montáž a oprava nepriemyselnej (centrálnej) vzduchotechniky a rozvodov 
chladu a tepla 

F 43   

745 Montáž rozvádzačov a striedačov na fotovoltaické zariadenia F 42/43   

746 
Montáž rozvádzača na riadenie technológie čerpacej stanice odpadových 
vôd 

C -   

747 Práce na žiaruvzdorných výmurovkách pecí F 43   

748 Montáž a oprava osvetlenia v administratívnych a výrobných priestoroch - F 43   
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elektroinštalačné práce 

749 Montáž podlahového kúrenia v budovách a stavbách F 43   

750 Vyčistenie studne Nepatrí do sekcie F -   

751 Montáž drevených konštrukcií pre reštaurácie - letné terasy Nepatrí do sekcie F - Nie sú pevne spojené so stavbou 

752 Montáž meracích zariadení v priemysle C -   

753 Montáž a oprava parkovacej zábrany pevne spojenej so zemou F 43   

754 Montáž a oprava telekomunikačných vedení F 42/43   

755 Povrchová úprava (otryskanie, metalizácia, nátery) budov a stavieb F 43 Nie vo výrobnom procese 

756 Montáž plynomeru F 42/43   

757 Výmena zámkovej vložky  F 43   

758 Montáž koľajníc do podlahy pod regál F 43   

759 Oprava plachty na letnej terase bez demontáže a montáže Nepatrí do sekcie F -   

760 Montáž transparentnej fólie z PVC na predelenie haly F 43   

761 Montáž slnečnej clony na budovu F 43   

762 Montáž skladovacích síl F 41   

763 Montáž plošín vo výrobnej hale F 43   

764 Montáž podpornej konštrukcie pre potrubia vo výrobe F 43 
Napr. potrubie technologickej vody, 
granulátu a pod.  

765 Montáž pohonu na bránu F 43 Jedná sa o elektroinštalačné práce 

766 Kontrola meracích zariadení Nepatrí do sekcie F -   

767 Montáž a oprava meracích zariadení C -   

768 Montáž a demontáž konštrukcie pre satelitné paraboly F 43   

769 Montáž digestora a napojenie na vzduchotechniku F 43   

770 Výmena kvapaliny v slnečnom kolektore (prepláchnutie, vyčistenie) Nepatrí do sekcie F -   

771 Strihanie a ohýbanie betonárskej ocele F 43 Nie vo výrobnom procese 

 
Doplnené 6.6.2016: 

772 Chemické čistenie výmenníka na prípravu teplej vody v plynovej kotolni Nepatrí do sekcie F -   

773 Oprava pevne zabudovaného sanitárneho zariadenia F 43   
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774 Montáž výčapného zariadenia a napojenie na rozvody vody a elektriny F 43   

775 Čistenie výčapného zariadenia Nepatrí do sekcie F -   

776 Montáž a demontáž konzolového žeriavu s pevným základom F 43   

777 Elektroinštalačné práce na výstavbe skleníka F 43   

778 Inštalácia rozvádzačov ochrán v transformovni  C -   

779 Montáž a demontáž (výmena) mriežky prepadového žľabu na bazéne F 43   

780 Inštalovanie skleneného obkladu (lacobel) F 43 Ide o stavebné práce 

781 Betonáž pilótov s armovaním vo výrobnej hale F 43   

782 Oprava betónových šalovacích tvárnic v rámci reklamácie dodávky Nepatrí do sekcie F -   

783 Montáž a demontáž komunikačnej zbernice C - Bez elektroinštalačných prác 

784 Montáž ochranných sietí pevne spojených so stavbou F 43 Napríklad v telocvični 

785 Montáž technológie odlučovacieho zariadenia na zníženie emisií C -   

786 Premazanie a nasadenie pántov/čapov bezpečnostných otváracích mreží Nepatrí do sekcie F -   

 
Doplnené 13.6.2016: 

787 
Práce na stavbe pobrežných a prístavných stavieb, priehrad, hrádzí, 
plavebných komôr a podobných hydromechanických konštrukcií 

F 42   

788 Montáž technologickej časti elektrickej stanice C -   

789 Výstavba stavebnej časti elektrickej stanice F 42   

790 Montáž technologickej časti vnútroštátnej prepúštacej stanice plynu C -   

791 Montáž tlakového rozvodu vody pre autoumyvárky C  -    

792 
Oprava potrubia úžitkovej vody, ktoré je súčasťou technologického 
rozvodu 

C - Súvisí s výrobným procesom 

793 Oprava potrubia NaCl - technologický rozvod C -   

794 Oprava rozvodov pary pre technologické procesy C - Neslúži na vykurovanie 

795 Zavedenie potrubia do výrobného zariadenia C -   

 
Doplnené 20.6.2016: 

796 Práce na stavbe zoologických a botanických záhrad F 42  
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797 Zrušenie kanalizačnej prípojky F 43  

798 Stolárske práce na pódiu pevne spojenom so zemou F 43  

799 Zváračské práce vnútropodnikovej koľajovej dráhe F 43  

800 Výstavba skládky tuhého komunálneho odpadu F 42  

801 Rekultivácia skládky F 43  

802 Práce na výstavbe multifunkčných ihrísk F 42  

803 Pripojenie výdajníka pitnej vody na vodovodný rad F 43  

804 Montáž spomaľovacích prahov na cestu F 42  

805 Montáž čistého priestoru F 41  

806 Čistenie usadenín pod výrobným zariadením na spracovanie kameniva Nepatrí do sekcie F -  

 
Doplnené 27.6.2016: 

807 Drvenie betónovej hmoty na stavenisku v rámci demolačných prác F 43   

808 
Montáž prevodovky pohonu ovládania klapky na prívode vody do úpravne 
vôd 

C -   

809 Montáž detektora výbušných plynov na výrobnú technológiu C -   

810 Montáž a demontáž úsekového odpínača v rozvodni C -   

811 Demontáž rozvodne na elektrickej stanici Nepatrí do sekcie F -   

812 Oprava zábradlia (zváranie) F 43   

813 Výkopové a zemné práce pri výstavbe jazierok F 43   

814 Oprava rozvádzača fotovoltaického zariadenia C -   

815 Montáž hliníkových profilov na vonkajšiu stranu okna F 43   

816 Montáž teplovodných slnečných kolektorov F 43   

817 Oprava poškodeného potrubia na fontáne F 43   

818 Montáž zdvíhacieho zariadenia do autodielne C -   

819 Montáž nárazníkov na stenu budovy nákupného centra F 43 Ochrana pred nárazom vozidiel 

820 Montáž potrubia centrálneho vysávača do budovy F 43   

821 Elektroinštalačné práce na výrobnom zariadení C -   

822 Montáž protipožiarneho odvetrania v budove F 43   



40 

 

P. č.  Činnosť Sekcia Divízia Poznámka 1 

823 Vybudovanie tankovacej a stáčacej plochy F 42   

 
Doplnené 6.7.2016: 

824 Osadenie vzdušníka do kompresorovne v priemysle C -   

825 Výsadba, starostlivosť alebo údržba strešnej záhrady N -   

826 Natlakovanie radiátorov Nepatrí do sekcie F -   

827 Výstavba skrinky kontrolného merania plynu F 42/43   

828 Elektroinštalačné práce pri zapojení reklamného panela F 43   

829 Montáž čističky a sušičky obilia (technológia obilných síl) C -   

830 Výmena odtokov priemyselných umývadiel (súčasť technológie) C -   

831 Montáž svetlovzdornej fólie na prekrytie svetlíkov vo výrobnej hale F 43   

832 Nakladanie zeminy mechanizmom (nejedná sa o výkopové práce) Nepatrí do sekcie F -   

833 Odvodnenie cesty F 43   

834 Oprava technológie čističky odpadových vôd pre ČS C - Výmena lapača olejov a čistiacich filtrov 

 
Doplnené 11.7.2016: 

835 Montáž kogeneračných jednotiek v elektrárni C -   

836 Montáž elektrického vývodu z trafostanice (elektroinštalačné práce) F 43   

837 Montáž kogeneračných jednotiek C -   

838 
Prečerpanie zemného plynu mobilnými kompresormi z uzatvorenej sekcie 
plynovodu 

Nepatrí do sekcie F -   

839 Montáž magnetickej tabule na stenu F 43   

840 Dozor pri osadení odlučovača ropných látok Nepatrí do sekcie F -   

841 Výmena frekvenčného meniča na automatizovanom skladovom systéme C -   

842 
Práce na montáži a demontáži športových bránok na štadiónoch a 
športových ihriskách 

F 43   

 
Doplnené 18.7.2016: 

843 Oprava opotrebovaného nábytku Nepatrí do sekcie F - Nejde o vstavaný nábytok a kuchynskú 
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linku 

844 
Demontáž a montáž (výmena) čerpadla na klimatizačnej jednotke 
(nepriemyselnej) 

F 43 V rámci opravy klimatizácie 

845 
Náter žeriavovej dráhy pre mostový žeriav - pevne spojená s konštrukciou 
budovy 

F 43   

846 
Demontáž a montáž elektronického zámku v zabezpečovacom systéme 
budovy 

F 43   

847 Údržba markízy (premazanie točivých častí, nastavenie sklonu) Nepatrí do sekcie F -   

848 Oprava zemného vedenia kábla (diaľničnej technológie) F 42   

849 Práce na stavbe čerpacích staníc F 42   

850 Montáž technológie čerpacích staníc C -   

851 Úprava rozvádzača pre viac panelových zásuviek - elektroinštalačné práce F 43   

852 Inštalácia striekacieho robota v automobilovom závode C -   

853 Montáž dymovodu pre vykurovací systém F 43   

854 Montáž modulu regulátora plynu na technológii C -   

855 Šalovacie práce F 43   

856 Inštalácia vnútorného a vonkajšieho značenia budov F 43   

 
Doplnené 25.7.2016: 

857 
Oprava servopohonov a prevodov na klapkových uzáveroch dnových 
vypustí 

C -   

858 Výmena modulu TV antény, diagnostika a programovanie C -   

859 Oplechovanie atiky F  43   

860 Montáž rádiového diaľkového ovládania na mostový žeriav Nepatrí do sekcie F -   

861 Nakládka alebo vykládka materiálu na stavenisku Nepatrí do sekcie F - 
Nejde o stavebné práce a položku číslo 126 
v tabuľke 

862 Čistenie kontajnera pripojeného na inžinierske siete Nepatrí do sekcie F -   

 
Doplnené 8.8.2016: 



42 

 

P. č.  Činnosť Sekcia Divízia Poznámka 1 

863 Demontáž a montáž obehového čerpadla v teplárenskej spoločnosti F 43 Súčasť rozvodov teplej vody 

864 Oprava zaseknutého tlačítka termostatu C - Bez elektroinštalačných prác 

865 
Montáž hydraulických agregátov a rozvodných skríň na otváranie 
plavebnej komory v rámci opravy plavebnej komory 

F 42   

866 Montáž zariadenia na úpravu statického tlaku v kotolni F 43   

867 Nabíjanie otvorov do zeme pre oplotenie stavebným strojom F 43   

868 
Montáž technológie na meranie spotrebovanej odpadovej vody, ktorá 
slúži na chladenie výrobného zariadenia 

C -   

 
Doplnené 15.8.2016: 

869 
Oprava elektrického rozvodného zariadenia na osvetlení štadiónov a 
športových ihrísk 

F 43  

870 Montáž termocitlivých kamier na betónové stĺpy Nepatrí do sekcie F - Bez vykonania elektroinštalačných prác 

871 Montáž zariadenia, ktoré je súčasťou technologickej časti ČOV C -   

872 Inštalácia nabíjačky na elektromobil zahrňujúca elektroinštalačné práce F 43   

 
Doplnené 22.8.2016: 

873 Čistenie odpadovej jamy Nepatrí do sekcie F -   

874 Montáž riadiacej jednotky na požiarnu bránu - elektroinštalačné práce F 43   

875 Čistenie vonkajšku budov ak súvisia s dokončením stavby  F 43   

876 Čistenie svietidiel Nepatrí do sekcie F -   

877 
Výmena elektrických predradníkov v svietidlách - bez elektroinštalačných 
prác 

Nepatrí do sekcie F -   

878 Práce na stavbe lanoviek F 42   

879 Prenájom mobilnej klimatizačnej jednotky Nepatrí do sekcie F -   

 
Doplnené 30.8.2016: 

880 Demontáž a montáž odovzdávacej stanice tepla F 42/43   

881 Výstavba vonkajšieho športového ihriska  F 42 Pre šport ako futbal, basketbal, atletika, 
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workout 

882 Montáž konštrukcie na vonkajšie športové ihrisko (napr. hrazda, rebrina) F 43   

883 Montáž plechovej garáže bez pevného základu Nepatrí do sekcie F -   

884 Demontáž a montáž tlakovej nádoby v priemysle C -   

885 Montáž schodov do bazéna (pevne spojených s bazénom) F 43   

 
Doplnené 12.9.2016: 

886 Pretesnenie hydraulických valcov sklopnej plošiny Nepatrí do sekcie F -  

887 
Oprava istiacich systémov (súčasť stavby) pre práce vo výškach a nad 
voľnou hĺbkou 

F 42/43  

888 Oprava centrály v kotolni ak zahŕňa elektroinštalačné práce F 43  

 
Doplnené 19.9.2016: 

889 Montáž a demontáž pohonu rolovacích dymových zábran F 43  

 
Doplnené 26.9.2016: 

890 Montáž expanznej nádoby k rozvodom vody a kúrenia F 43   

891 
Oprava a údržba technologických zariadení (napr. elektronické značenie) v 
tuneloch a na diaľniciach 

Nepatrí do sekcie F - 
V prípade, ak sa jedná o stavebné a 
elektroinštalačné práce - sekcia F 

892 Výstavba odvodňovacieho rigolu, úprava priepuste F 42   

893 Montáž rebríka k žeriavovej dráhe, ktorá je súčasťou mostového žeriavu F 43   

 
Doplnené 3.10.2016: 

894 Výstavba protihlukových stien a zábran F 42   

895 Montáž sanitárnych priečok (napr. medzi WC) F 43   

896 
Montáž a demontáž čerpadla vo vrte na prečerpanie termálnej vody do 
bazénov 

F 43   

897 Montáž sklopných sušiakov na stavbu F 43   

898 Realizácia strešných záhrad Nepatrí do sekcie F -   
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899 Komplexná výmena konštrukcií stojísk v priestoroch maštale F 41   

 
Doplnené 17.10.2016: 

900 Natieračské práce - vstavenej skrine, barového pultu, okenných rámov F 43   

901 Oprava vstavanej skrine, barového pultu F 43   

902 Zváranie optických vlákien v rámci výrobnej technológie Nepatrí do sekcie F -   

903 Čistenie trasových uzáverov na plynovode po záplavách Nepatrí do sekcie F -   

 
Doplnené 31.10.2016: 

904 Montáž ochrany proti hniezdeniu vtáctva F 43   

905 Montáž rádiového modulu na vodomer Nepatrí do sekcie F -   

906 
Montáž zberníc na sledovanie spotreby z rádiových pomerových 
rozdeľovačov tepla a z rádiových vodomerov 

Nepatrí do sekcie F -   

907 
Elektroinštalačné práce na pripojenie konzolového žeriavu s pevným 
základom 

F 43   

908 Montáž plošiny, ktorá zabezpečuje prístup k technológii F 43   

 
Doplnené 14.11.2016: 

909 Inštalácia prípojky teplovodu F 43   

910 Pokládka živého trávnika bez vykonania stavebných prác N 81   

911 
Rekonštrukcia športového ihriska - výkopové práce pri výmene trávnika, 
dobudovanie odvodňovacieho a zavlažovacieho systému 

F 42   

912 Výmena poškodeného displeja na technologickom zariadení Nepatrí do sekcie F -   

913 Montáž elektromagnetických ventilov do technologického zariadenia Nepatrí do sekcie F -   

914 Montáž zmäkčovača vody na prívodné potrubie bytového domu F 43   

915 Vyznačenie vodovodnej prípojky bez vykonania stavebných prác Nepatrí do sekcie F -   

 
Doplnené 12.12.2016: 

916 Montáž a oprava protipožiarnej opony - pevná súčasť budovy F 43   



45 

 

P. č.  Činnosť Sekcia Divízia Poznámka 1 

917 Montáž technologického zariadenia na miešanie kvapalných hnojív Nepatrí do sekcie F -   

918 Montáž a demontáž čerpadla na fontáne  F 43   

919 Montáž pevne zabudovaného sanitárneho zariadenia F 43   

 
Doplnené 19.12.2016: 

920 Práce na stavbe zasnežovacích systémov  F 42   

921 Oprava kompenzačného rozvádzača na reguláciu prúdu C -   

922 
Montáž športového trenažéra  pevne spojeného so stavbou + 
elektroinštalačné práce 

F 43   

923 Demontáž a montáž kľúčového ovládača mreží  F 43 Zahŕňa elektroinštalačné práce 

924 Montáž bezdrôtového termostatu v rámci vykurovania budovy F 43   

 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica  

Odbor podpory a služieb pre verejnosť  

7.3.2016 

Doplnené 14.3.2016 

Upravené 14.3.2016 

Doplnené 21.3.2016 

                       Doplnené 29.3.2016 

                       Upravené 29.3.2016 

                       Doplnené 4.4.2016 

                       Doplnené 11.4.2016 

                       Upravené 11.4.2016 

                       Doplnené 18.4.2016 

                       Doplnené 25.4.2016 

                       Upravené 25.4.2016 

                       Doplnené 2.5.2016 

                       Doplnené 9.5.2016 

                       Doplnené 16.5.2016 
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                       Doplnené 23.5.2016 

                      Upravené 23.5.2016 

                      Doplnené 30.5.2016 

                      Doplnené 6.6.2016 

                      Upravené 6.6.2016 

                      Doplnené 13.6.2016 

                     Doplnené 20.6.2016 

                     Doplnené 27.6.2016 

                     Doplnené 6.7.2016 

                     Doplnené 11.7.2016 

                     Doplnené 18.7.2016 

                     Doplnené 25.7.2016 

                     Upravené 25.7.2016 

                      Doplnené 8.8.2016 

                     Doplnené 15.8.2016 

                     Doplnené 22.8.2016 

                     Doplnené 30.8.2016 

                     Doplnené 12.9.2016 

                     Doplnené 19.9.2016 

                     Upravené 19.9.2016 

                     Doplnené 26.9.2016 

                     Doplnené 3.10.2016 

                     Doplnené 17.10.2016 

                     Doplnené 31.10.2016 

                     Doplnené 14.11.2016 

                     Doplnené 12.12.2016 

                     Doplnené 19.12.2016 


