
 

 

Zoznam zamestnaní s vysokou pridanou hodnotou pre hospodárstvo Slovenskej 

republiky 

 

kód* názov zamestnania* 

skupina I - riadiaci pracovníci 

1120 Prezidenti a generálni riaditelia podnikov a organizácií 

1211 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti financií 

1212 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti ľudských zdrojov 

1213 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti stratégie a plánovania 

1219 
Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podporných činností inde 

neuvedení 

1221 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti obchodu a marketingu 

1222 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti reklamy a styku s verejnosťou 

1223 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti výskumu a vývoja 

1311 Riadiaci pracovníci (manažéri) v poľnohospodárstve a lesníctve 

1321 Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle 

1323 Riadiaci pracovníci (manažéri) v stavebníctve 

1324 Riadiaci pracovníci (manažéri) v doprave, logistike a poštových službách 

1330 
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti informačných a komunikačných 

technológií 

1342 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti zdravotnej starostlivosti 

1343 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti starostlivosti o starších ľudí 

1344 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti sociálnej starostlivosti 

1345 Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní 

1346 Riadiaci pracovníci (manažéri) vo finančníctve a poisťovníctve 

1349 Riadiaci pracovníci (manažéri) v špecializovaných službách inde neuvedení 

1411 Riadiaci pracovníci (manažéri) v ubytovacích zariadeniach 

1420 Riadiaci pracovníci (manažéri) vo veľkoobchode a maloobchode 

1431 
Riadiaci pracovníci (manažéri) v športových, rekreačných a kultúrnych 

zariadeniach 

1439 Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách inde neuvedení 

skupina II - profesie v IT s vysokou pridanou hodnotou 

2153 Špecialisti v oblasti telekomunikácií 



 

2434 Špecialisti v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií 

2511 Systémoví analytici 

2512 Vývojári softvéru 

2513 Vývojári webových aplikácií a multimediálnych aplikácií 

2514 Aplikační programátori 

2519 Vývojári a analytici softvéru a aplikácií inde neuvedení 

2521 Dizajnéri a správcovia databáz 

2522 Správcovia systémov 

2523 Špecialisti v oblasti počítačových sietí 

2529 Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí inde neuvedení 

skupina III - profesie v zdravotníctve s vysokou pridanou hodnotou 

2211 Všeobecní lekári 

2212 Lekári špecialisti 

2221 Špecialisti v ošetrovateľstve 

2222 Špecialisti v pôrodníctve 

2250 Veterinárni lekári 

2261 Zubní lekári 

2262 Farmaceuti 

skupina IV - vedci a výskumníci 

2111 Fyzici a astronómovia 

2112 Meteorológovia 

2113 Chemici (okrem chemického inžinierstva) 

2114 Geológovia a geofyzici 

2131 Biológovia, botanici, zoológovia a špecialisti v príbuzných odboroch 

2310 Vysokoškolskí učitelia 

2631 Špecialisti v oblasti ekonómie 

2632 Sociológovia, antropológovia, geografi a podobní špecialisti 

2633 Filozofi, historici a politológovia 

2621002 Vedecký pracovník v archívnictve 

2621010 Výskumník historickej architektúry 

2621011 Výskumník umelecko-historický 

2621012 Výskumník historického urbanizmu 

2621013 Výskumník archívno-historický 



 

2622002 Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve 

2634009 Vedecký pracovník v oblasti psychológie 

2636001 Vedecký pracovník v religionistike 

2643007 Jazykovedec (filológ, lingvista) 

skupina V - ostatní technickí špecialisti 

2120 Špecialista v oblasti matematiky, poistnej matematiky a štatistiky 

2141 Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby 

2142 Stavební špecialisti 

2144 Strojárski špecialisti 

2145 Chemickí špecialisti 

2146 
Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom. priemysle a príbuzných 

odboroch 

2149 
Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti 

elektrotechnológií) 

2151 Elektroinžinieri a špecialisti energetici 

2152 Špecialisti elektronických zariadení 

2161 Stavební architekti 

2164 Urbanisti a projektanti dopravy 

2413 
Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných 

finančných služieb 

2421 Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce 

2422 Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja 

2423 Špecialisti v oblasti personalistiky 

2424 Špecialisti v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov 

2431 Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu 

2432 Špecialisti pre styk s verejnosťou 

2433 Špecialisti v oblasti predaja (okrem informačných a komunikačných technológií) 

 

* podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-12-21T20:30:10+0100


	



