
 

 (1) Zoznam študijných odborov na stredných školách: 

Kód Názov študijného odboru Poznámka 

3765 M technika a prevádzka dopravy študijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky č. 113/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z. 

3760 M prevádzka a ekonomika 

dopravy 

študijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky č. 113/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z. 

3757 L dopravná prevádzka študijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky č. 113/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z. 

3765 6 technika a prevádzka dopravy študijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 424/2005 Z. z., 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva,  mládeže a športu Slovenskej republiky        

č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov 

3760 6 prevádzka a ekonomika 

dopravy 

študijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 424/2005 Z. z., 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva,  mládeže a športu Slovenskej republiky        

č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov 

3775 6 01 

 

 

3775 6 02 

doprava a preprava – 

prevádzka a údržba cestných 

vozidiel 

doprava a preprava – cestná 

doprava a preprava 

študijné odbory zavedené ako experimentálne  študijné odbory, ktorých základné pedagogické 

dokumenty schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 28. septembra 1998 pod číslom 

3766/1998 – 41 

3760 6 05 prevádzka a ekonomika 

dopravy – cestná doprava a 

preprava 

študijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 255/1995 Z. z., 

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 

Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z. 

3772 6 01 doprava – prevádzka a údržba 

cestných vozidiel 

študijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 255/1995 Z. z., 

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 

Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z. 



 

 

 

37 57 4 01 dopravná prevádzka – cestná 

a mestská doprava 

študijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 255/1995 Z. z., 

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 

Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z. 

3744 6 02 cestná doprava – doprava 

a preprava 

študijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 255/1995 Z. z., 

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 

Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z. 

3744 6 01 cestná doprava – prevádzka 

a údržba vozidiel 

študijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 255/1995 Z. z., 

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 

Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z. 

37-44-6 cestná doprava študijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky    

č. 80/1991 Zb. o stredných školách 

04-22-4 dopravná prevádzka – cestná 

a mestská doprava 

študijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky              

č. 152/1984 Zb. o stredných školách 

37-57-4 01 dopravná prevádzka – cestná 

a mestská doprava 

študijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej 

socialistickej republiky č. 25/1990 Zb., ktorou sa mení vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách 

v znení vyhlášky č. 80/1986 Zb. 

37-50-6 doprava a preprava študijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky 

č. 152/1984 Zb. o stredných školách 

37-49-6 prevádzka a údržba 

dopravných prostriedkov 

študijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky 

č. 152/1984 Zb. o stredných školách 

37-44-6 prevádzka automobilovej 

dopravy 

študijný odbor zavedený úpravou Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky 

z 28. augusta 1974 č. 4841/1974-II-2 (č. 10/1974 ú. v.) o nomenklatúrach skupín, odborov 

a zameraní štúdia na vysokých školách, konzervatóriách, stredných odborných a odborných školách 

(2) Zoznam študijných odborov na vysokých školách: 

Kód Názov študijného odboru Poznámka 

 doprava študijný odbor zavedený od 1. septembra 2019 vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej 



 

 

 

republiky (študijný odbor doprava nahradil študijný odbor doprava zavedený od 16. decembra 

2002) 

 strojárstvo  študijný odbor zavedený od 1. septembra 2019 vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej 

republiky (študijný odbor strojárstvo nahradil od 1. septembra 2019 študijné odbory dopravné 

stroje a zariadenia; motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá; poľnohospodárska 

a lesnícka technika; odbor údržba strojov a zariadení zavedené od 16. decembra 2002) 

 doprava študijný odbor zavedený od 16. decembra 2002 podľa zákona č. 131/2002 Z. z. rozhodnutím 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2090/2002-sekr. zo 16. decembra 2002 

 dopravné stroje a zariadenia študijný odbor zavedený od 16. decembra 2002 podľa zákona č. 131/2002 Z. z. rozhodnutím 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2090/2002-sekr. zo 16. decembra 2002 

 motorové vozidlá, koľajové 

vozidlá, lode a lietadlá 

študijný odbor zavedený od 16. decembra 2002 podľa zákona č. 131/2002 Z. z. rozhodnutím 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2090/2002-sekr. zo 16. decembra 2002 

 poľnohospodárska a lesnícka 

technika 

študijný odbor zavedený od 16. decembra 2002 podľa zákona č. 131/2002 Z. z. rozhodnutím 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2090/2002-sekr. zo 16. decembra 2002 

 údržba strojov a zariadení študijný odbor zavedený od 16. decembra 2002 podľa zákona č. 131/2002 Z. z. rozhodnutím 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2090/2002-sekr. zo 16. decembra 2002 

 cestná doprava študijný odbor zavedený podľa zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách 

37-17-8 prevádzka a ekonomika cestnej, 

mestskej a vodnej dopravy 

študijný odbor zavedený nariadením vlády Československej socialistickej republiky č. 33/1986 

Zb. o sústave študijných odborov a o dĺžke riadneho štúdia na vysokých školách 

37-17-8 prevádzka a ekonomika cestnej 

a mestskej dopravy 

študijný odbor zavedený nariadením vlády Československej socialistickej republiky č. 89/1980 

Zb. o sústave študijných odborov a o dĺžke riadneho štúdia na vysokých školách 

10-1-07  

 

prevádzka a ekonomika cestnej 

a mestskej dopravy 

odbor štúdia zavedený úpravou Ministerstva školstva z 31. 3. 1967 č. 14 116/67 (č. 7/1967 ú. v.) 
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