EA kód

Odvetvie hospodárskej činnosti
pre manažérske systémy
(okrem FSMS)

QMS
ISO 9001

2

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo,
lesníctvo, rybolov a chov rýb
Ťažba nerastných suroví

3

Výroba potravinárskych výrobkov,
nápojov a tabakových výrobkov



4

Výroba textílií, textilných a odevných
výrobkov



5

Výroba kože a výrobkov z kože

6

Spracovanie dreva, výroba výrobkov
z dreva okrem výroby nábytku
Výroba vlákniny, papieru a výrobkov
z papieru
Vydavateľstvo a vydavateľské činnosti
Tlač a činnosti súvisiace s tlačou,
rozmnožovanie nahraných nosičov
Výroba koksu, rafinérske spracovanie
ropy
Výroba jadrových palív, rádioaktívnych
prvkov a ich zlúčenín
Výroba chemických látok, prípravkov
a chemických vlákien
Výroba liečiv, chemických látok,
rastlinných prípravkov a ďalších
prostriedkov pre zdravotnícke účely
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových
minerálnych výrobkov
Výroba cementu, vápna a sadry,
betónových, sadrových, vápenných
a cementových výrobkov
Výroba základných kovov, hutných
a kovových výrobkov
Výroba a opravy strojov a zariadení
inde neuvedených
Výroba elektrických a optických
prístrojov a zariadení
Stavba a opravy lodí
Výroba a opravy lietadiel a kozmických
lodí
Výroba motor. vozidiel a ostatných
dopravných prostriedkov a zariadení
Výroba nábytku, spracovateľský
priemysel inde nezaradený
Recyklácia druhotných surovín

1

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Výroba a rozvod elektriny
Výroba a rozvod plynných palív
prostredníctvom sietí
Zhromažďovanie, úprava a rozvod vody,
výroba a distribúcia tepelnej energie
Stavebníctvo
Obchod; opravy motorových
vozidiel, výrobkov pre osobnú spotrebu
a prevažne pre domácnosť
Ubytovanie a stravovanie
Doprava, skladovanie a spoje
Finančné sprostredkovanie, činnosti
v oblasti nehnuteľností a prenájmu
Činnosti v oblasti výpočtovej techniky
Výskum
a vývoj,
architektonické
a inžinierske
činnosti
a súvisiace
technické poradenstvo
Ostatné podnikateľské činnosti
Verejná správa a obrana, povinné
sociálne zabezpečenie
Vzdelávanie
Zdravotná a sociálna starostlivosť,
veterinárne činnosti
Ostatné verejné, sociálne a osobné
služby

EMS OHS MS
ISO
OHSAS EMAS
14001
18001




















ISMS
ISO
27001

























EnMS
FSMS
Odvetvie hospodárskej
ISO EA kód
ISO
činnosti pre FSMS
50001
22000



A

Živočíšna výroba



B

Rastlinná výroba

C



D

Nestále produkty
rastlinného pôvodu



E

Produkty s dlhou dobou
skladovateľnosti pri
bežnej teplote





F

Výroba krmív





G

Stravovanie





H

Distribúcia (obchod)






I

Služby

J

Preprava a skladovanie

K

Výroba strojov





L

Výroba (bio)chemikálií





M

Výroba obalových
materiálov




















































































































































































































Nestále produkty
živočíšneho pôvodu
vrátane všetkých činností
nasledujúcich po
farmárstve






FSSC
22000














