Oblasť

Kód NACE

Názov NACE

Vizuálne umenie

90.03.0

Umelecká tvorba

Vizuálne umenie

74.20.0

Fotografické činnosti

Vizuálne umenie

47.78.9

Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach i.n.

Scénické umenie

90.01.0

Scénické umenie

Scénické umenie

90.02.0

Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením

Scénické umenie

90.04.0

Prevádzka kultúrnych zariadení

Umelecké vzdelávanie

85.52.0

Umelecké vzdelávanie

Literatúra a tlačené médiá

58.11.0

Vydávanie kníh

Literatúra a tlačené médiá

58.14.0

Vydávanie časopisov a periodík

Literatúra a tlačené médiá

58.19.0

Ostatné vydavateľské činnosti

Literatúra a tlačené médiá
Literatúra a tlačené médiá
Literatúra a tlačené médiá

47.61.0
47.79.0
74.30.0

Maloobchod s knihami v špecializovaných predajniach
Maloobchod s použitým tovarom v predajniach
Prekladateľské a tlmočnícke činnosti

Literatúra a tlačené médiá

18.13.0

Služby pre tlač a médiá

Hudba, audiovízia a multimédiá

59.11.0

Výroba filmov, videozáznamov a televíznychprogramov

Vymedzenie činnosti

činnosti jednotlivých umelcov ako napr. sochárov, maliarov, kresličov,
rytcov, grafikov, atď. činnosti jednotlivých spisovateľov, vrátane všetkých
oblastí tvorby: beletria, odborné publikácie, atď.
- činnosti nezávislých žurnalistov
- reštaurovanie umeleckých diel, ako napr. malieb, atď.
výroba komerčnej a spotrebnej fotografie, činnosť novinových fotografov
činnosti komerčných umeleckých galérií
tvorba živých divadelných predstavení, koncertov a opier alebo tanečných
predstavení a iných typov scénickej tvorby (činnosti skupín, orchestrov
alebo hudobných skupín); činnosti jednotlivých umelcov ako napr. hercov,
tanečníkov, hudobníkov, narátorov a iných umelcov
podporné činnosti súvisiace s tvorbou živých divadelných predstavení,
koncertov a opier, alebo činnosti súvisiace s tanečnými predstaveniami a
inými typmi scénickej tvorby (činnosti režisérov, producentov, scenáristov,
kulisárov, osvetľovačov)
činnosti producentov alebo manažérov živých umeleckých podujatí,
zrealizovaných v alebo mimo umeleckých zariadení.
prevádzka koncertných a divadelných sál a iných umeleckých zariadení
činnosť nevedie k získaniu odborného diplomu, ale k rozvoju záľub,
rekreácie a ľudskej osobnosti. Ide o umelecké kurzy, divadelné školy a
hudobné krúžky, tanečné kurzy a štúdiá, herecké školy a školy výtvarného
umenia, fotografické školy.
vydávanie kníh, encyklodépií, slovníkov, letákov a brožúr v tlačenej,
elektronickej (CD, elektronické zobrazenie) alebo zvukovej podobe na
internete; vydávanie atlasov, máp a grafických diel, vydávanie zvukových
nahrávok kníh
vydávanie časopisov, periodík a iných denníkov, ktoré vychádzajú menej
ako štyrikrát za týždeň; vydávanie môže byť v tlačnej alebo elektronickej
podobe a tiež na internete
vydávanie (vrátanie online) fotografií, rytín a pohľadníc, plagátov,
reprodukcií umeleckých diel, katalógov, reklamných a propagačných
materiálov (vylúčené sú reklamné noviny)
maloobchodný predaj kníh všetkého druhu
maloobchodný predaj použitých a starožitných kníh
tvorenie súborov, sádzanie písma, fotografické sádzanie písma, vstup
údajov vrátane skenovania a optickej identifikácie znakov elektronického
charakteru; služby súvisiace s výrobou tlačových dosiek vrátane nastavenia
obrazu a dosky (pre tlačiarenský spôsob spracovania tlačeného textu a
ofsetu); prípravu umeleckých prác technického charakteru, ako príprava
kameňotlače, drevených blokov, prezentačných médií (vrchné fólie), výroba
náčrtov, makiet a plánov
tvorba filmov, videozáznamov a televíznych programov (seriály,
dokumentárne filmy) alebo televíznych reklám,

Hudba, audiovízia a multimédiá

59.12.0

Podporné činnosti súvisiace s výrobou filmov, videozáznamov a televíznych
programov

Hudba, audiovízia a multimédiá

59.13.0

Distribúcia filmov, videozáznamov a televíznych programov

Hudba, audiovízia a multimédiá

59.14.0

Premietanie filmov

Hudba, audiovízia a multimédiá

59.20.0

Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok

Hudba, audiovízia a multimédiá

60.10.0

Rozhlasové vysielanie

Hudba, audiovízia a multimédiá

47.63.0

Maloobchod s audio- a videonahrávkami v špecializovaných predajniach

Hudba, audiovízia a multimédiá

58.21.0

Nakladateľstvo v oblasti počítačových hier

Dizajn

74.10.0

Špecializované dizajnérske činnosti

Reklamné agentúry

73.11.0

Reklamné agentúry

Promotéri, agenti, predaj vstupeniek

79.90.0

Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti

Promotéri, agenti, predaj vstupeniek

74.90.0

Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i.n.

Promotéri, agenti, predaj vstupeniek

78.10.0

Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania

Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity 93.29.0

Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity

Umelecké remeslá a módne návrhárstvo

13.99.0

Výroba ostatného textilu i.n.

Umelecké remeslá a módne návrhárstvo

14.13.0

Výroba ostatného vrchného ošatenia

výrobné činnosti ako sú strihanie, prenos záznamu medzi rôznymi nosičmi,
titulkovanie, záverečné titulky, aplikácia počítačovej grafiky, animácie a
špeciálne efekty, spracovanie a vyvolanie filmu, činnosti filmových
laboratórií a činnosti špeciálnych laboratórií pre animované filmy, činnosti
filmových archívov
distribúcia filmov, videozáznamov, DVD a podobných produktov pre
premietacie sály, televízne spoločnosti a stanice a pre usporiadeľov
expozícií; nadobudnutie distribučného práva na film, videozáznamy a DVD
premietanie filmu alebo videozáznamu v kinách, na voľnom priestranstve
alebo pri iných verejných premietaniach, činnosti filmových klubov
príprava originálnych zvukových nahrávok, ako sú pásky a CD; ich
vydávanie, propagáciu, distribúciu veľkoobchodníkom, maloobchodníkom
alebo priamo verejnosti. Príprava zvukových nahrávok v štúdiách alebo na
iných miestach, vrátane výroby nahratých (teda nie živých) rozhlasových
programov. Príprava nahrávok v oblasti hudobnej tvorby, vrátanie
nadobudnutia a registrácie autorských práv na hudobné skladby, propagácie,
autorizácie a použitia týchto skladieb pri rozhlasových, televíznych,
filmových nahrávaniach, pri živých vysielaniach, v tlačenej forme alebo na
iných nosišoch.
činnosti vysielania zvukových signálov prostredníctvom rozhlasových
vysielacích štúdií a zariadení verejnosti, pobočkám (translačným staniciam)
alebo predplatiteľom s cieľom poskytnúť im reprodukovateľný príjem
vysielaných programov; činnosti rozhlasového internetového vysielania
(internetové rozhlasové stanice)
maloobchodný predaj hudobných nahrávok, kompaktných diskov/CD a
pások; malobochodný predaj videopások a DVD
nakladateľstvo v oblasti počítačových hier pre všetky platformy
módne návrhárstvo (textílie, odevy, obuv, šperky, nábytok) a priemyselný
dizajn, činnosti grafických návrhárov a interiérových dekoratérov
poskytovanie reklamných služieb vrátane poradenstva, služieb v oblasti
výroby, tvorby reklamného materiálu a marketingu (tvorba a realizácia
reklamných kampaní, propagácia produktov, tvorbu a umiestnenia reklám v
novinách, periodikách, rozhlase, televízii, na internete, tvorba a realizácia
vonkajších reklám)
činnosti spojené s predajom lístkov na divadelné predstavenia ako aj na
ostatné zábavné a reprezentačné podujatia
činnosti realizované agentmi a agentúrami zastupujúcimi jednotlivcov s
cieľom zaobstarávania angažmán
castingové agentúry a kancelárie
činnosti producentov alebo manažérov živých podujatí okrem umeleckých a
športových, zrealizovaných v alebo mimo zariadenia
výroba plste, výroba tylu a ostatného sieťového textilu, čipkového a
výšivkového, v kusoch, pásikoch alebo motívoch
výroba ostatného vrchného ošatenia (kabáty, obleky, kostýmy, saká,
nohavice, sukne) pre mužov, ženy a deti, zákazkové krajčírstvo a výroba
jednotlivých častí výrobkov uvedených v zozname

Umelecké remeslá a módne návrhárstvo

14.19.0

Umelecké remeslá a módne návrhárstvo

16.29.0

Umelecké remeslá a módne návrhárstvo

23.41.0

Umelecké remeslá a módne návrhárstvo

32.12.0

Umelecké remeslá a módne návrhárstvo

33.19.0

Umelecké remeslá a módne návrhárstvo

32.20.0

Umelecké remeslá a módne návrhárstvo

95.29.0

výroba detského šatstva, teplákových súprav, výroba klobúkov a čiapok,
výroba doplnkov ako rukavice, opasky, šály, šatky, viazanky, kravaty,
Výroba ostatných odevov a doplnkov
výroba pokrývok hlavy z kože a kožušiny, výroba obuvi z textilného
materiálu bez použitia podrážok
výroba rôznych drevených výrobkov (drevené sošky a ozdoby, drevené
Výroba ostatných výrobkov z dreva; výroba výrobkov z korku, slamy a prúteného markízy, vykladané drevo, drevené krabice na šperky, príbory a podobné
materiálu
výrobky, drevené zrkadlá a obrazové rámy, rámy na umelecké plátna),
výroba košov a prútených výrobkov
Výroba domácich a dekoratívnych keramických predmetov
výroba sošiek a ostatných dekoratívnych keramických predmetov
výroba šperkov z drahých kovov alebo z obyčajných kovov plátovaných
drahými kovmi alebo z drahokamov alebo polodrahokamov, výroba
zlatníckych výrobkov z drahých kovov alebo obyčajných kovov plátovaných
Výroba šperkov a podobných predmetov
drahými kovmi, výroba stolového riadu, mís a tanierov, porcelánového
riadu
Oprava ostatných prístrojov
reštaurácia organov a iných historických hudobných nástrojov
výroba strunových nástrojovvýrobu klávesových strunových nástrojov,
vrátane automatických pián; výroba klávesových píšťalových organov,
vrátane harmoník a podobných klávesových nástrojov s voľnými kovovými
jazýčkami; výroba akordeónov a podobných nástrojov, vrátane fúkacích
harmoník; výroba dychových nástrojov, bicích hudobných nástrojov,
hudobných nástrojov, ktorých zvuk je vytváraný elektronicky, výroba
Výroba hudobných nástrojov
hracích skriniek, verklíkov, organov s parnými píšťalami atď.; výroba
dielov a príslušenstva nástrojov: metronómov, vidlicových a fúkacích
ladičiek, kariet, kotúčov a valčekov pre automatické mechanické hudobné
nástroje; výroba píšťal, loveckých rohov a iných dychových návestných
nástrojov
Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
oprava hudobných nástrojov, ladenie pianín

