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511
ZÁKON
zo 7. decembra 2011
o tátnom rozpoète na rok 2012

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
§1
(1) Celkové príjmy tátneho rozpoètu na rok 2012 sa
rozpoètujú sumou 13 624 719 693 eur. Celkové výdavky tátneho rozpoètu na rok 2012 sa urèujú sumou
17 299 979 558 eur.
(2) Schodok tátneho rozpoètu na rok 2012 sa urèuje
sumou 3 675 259 865 eur.
(3) Celkový preh¾ad príjmov tátneho rozpoètu a výdavkov tátneho rozpoètu na rok 2012 je uvedený v prílohe è. 1.
(4) Rozdelenie príjmov tátneho rozpoètu a výdavkov
tátneho rozpoètu do jednotlivých kapitol tátneho rozpoètu na rok 2012 je uvedené v prílohách è. 2 a 3. Výdavky tátneho rozpoètu na realizáciu programov vlády
Slovenskej republiky a èastí programov vlády Slovenskej republiky sú uvedené v prílohe è. 4.
(5) Zo tátneho rozpoètu sa v roku 2012 poskytujú do rozpoètov obcí a do rozpoètov vyích územných celkov dotácie,
ktorých preh¾ad je uvedený v prílohe è. 5, v celkovej sume
1 080 594 010 eur; z toho do rozpoètov obcí 674 719 247 eur
a do rozpoètov vyích územných celkov 405 874 763 eur.
(6) Rezervy tátneho rozpoètu sa v roku 2012 rozpoètujú v celkovej sume 50 160 296 eur; ich rozdelenie je
uvedené v prílohe è. 6.
§2
(1) Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej
splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky
môe v priebehu roka upravi záväzné ukazovatele
tátneho rozpoètu na rok 2012 uvedené v prílohách è. 2
a 6. Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej
splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky
vykonáva v roku 2012 úpravy v systemizácii pod¾a osobitných predpisov.1)
1

(2) Úpravami pod¾a odseku 1 sa celkové výdavky
tátneho rozpoètu na rok 2012 uvedené v § 1 ods. 1
môu prekroèi najviac o 1 %. Úpravami pod¾a odseku 1
sa nesmie zvýi schodok tátneho rozpoètu na rok
2012 pod¾a § 1 ods. 2.
§3
(1) tátny príspevok poskytovaný poberate¾ovi hypotekárneho úveru z prostriedkov tátneho rozpoètu pod¾a osobitného predpisu2) sa na rok 2012 urèuje vo výke 0 % roène.
(2) tátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberate¾ovi hypotekárneho úveru z prostriedkov tátneho rozpoètu pod¾a osobitného predpisu3) sa
na rok 2012 urèuje vo výke 2 % roène.
(3) tátny príspevok pre mladomanelov poskytovaný mladomanelom z prostriedkov tátneho rozpoètu
pod¾a osobitného predpisu4) sa na rok 2012 urèuje vo
výke 3 % roène.
§4
Objem záväzkov tátu na splátky istín tátneho dlhu
v roku 2012 je 7 651 413 332 eur.
§5
(1) Platové tarify5) sa v roku 2012 zvýia o 0 % od
1. januára 2012.
(2) Stupnica platových taríf6) sa v roku 2012 zvýi
o 0 % od 1. januára 2012.
(3) Funkèné platy prísluníkov Policajného zboru,
Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej a justiènej stráe, elezniènej polície, Národného bezpeènostného úradu a colníkov7) sa v roku 2012 zvýia o 0 %
od 1. januára 2012.

) § 5 ods. 3 zákona è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej
a justiènej stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení zákona è. 212/2003 Z. z.
§ 5 ods. 3 zákona è. 200/1998 Z. z. o tátnej slube colníkov a o zmene a doplnení niektorých ïalích zákonov v znení zákona
è. 251/2003 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom zbore v znení neskorích predpisov.
2
) § 84 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
3
) § 85a zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
4
) § 88a zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
5
) § 28 ods. 1 zákona è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 474/2008 Z. z.
§ 113 ods. 3 zákona è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6
) § 131 ods. 2 zákona è. 315/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
7
) § 85 ods. 6 zákona è. 73/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 80 ods. 5 zákona è. 200/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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(4) Hodnostné platy profesionálnych vojakov8) sa
v roku 2012 zvýia o 0 % od 1. januára 2012.
§6
(1) Lesy Slovenskej republiky, . p., odvedú za rok 2012
do tátneho rozpoètu osobitný odvod zo zisku po zdanení9)
(ïalej len osobitný odvod) v sume 20 000 000 eur.
(2) Na úhradu osobitného odvodu pod¾a odseku 1 odvedú Lesy Slovenskej republiky, . p., na príjmový rozpoètový úèet kapitoly tátneho rozpoètu Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky preddavok v sume 20 000 000 eur do 30. novembra
2012.
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(3) Zúètovanie osobitného odvodu pod¾a odseku 1 so
tátnym rozpoètom sa vykoná v termíne urèenom na
zúètovanie vzahov so tátnym rozpoètom za rok 2012.
(4) Ak na osobitný odvod pod¾a odseku 1 nepostaèujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníia Lesy Slovenskej republiky, . p., prídely do svojich fondov pod¾a
osobitného predpisu,10) minimálna tvorba a minimálny
zostatok
rezervného
fondu
pod¾a
osobitného
predpisu10) ostávajú nedotknuté.
§7
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Iveta Radièová v. r.

8

) § 139 ods. 4 zákona è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
9
) § 8 ods. 3 zákona è. 111/1990 Zb. o tátnom podniku v znení neskorích predpisov.
10
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 175/1993 Z. z. o finanènom hospodárení tátnych podnikov.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 511/2011 Z. z.

Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpoètu na rok 2012
( v eurách )

Ukazovate¾
a

b
Príjmy spolu

A.
A.1

9 227 958 000

Daòové príjmy
Dane z príjmov a kapitálového majetku
v tom: daò z príjmov fyzickej osoby
v tom: zo závislej èinnosti
z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej èinnosti a z prenájmu
daò z príjmov právnickej osoby
daò z príjmov vyberaná zrákou

A.2

1
13 624 719 693

2 257 596 000
226 820 000
213 009 000
13 811 000
1 863 529 000
167 247 000

Dane za tovary a sluby

6 867 386 000

v tom: daò z pridanej hodnoty

4 805 336 000

spotrebné dane

2 061 944 000

dane z pouívania tovarov a z povolenia na výkon èinnosti

106 000

Dane z medzinárodného obchodu a transakcií

40 667 000

v tom: podiel na vybratých finanèných prostriedkoch

40 667 000

A.4

Sankcie uloené v daòovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za sluby
verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom

18 466 000

A.5

Iné dane (dane z emisných kvót)

43 843 000

A.3

B.

Nedaòové príjmy

C.

Granty a transfery
Tuzemské granty a transfery
Prostriedky z rozpoètu Európskej únie

795 918 361
3 600 843 332
517 857 092
3 082 986 240

Výdavky spolu

17 299 979 558

Prebytok / Schodok ( +/- )

-3 675 259 865
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Príloha è. 2
k zákonu è. 511/2011 Z. z.

PRÍJMY KAPITOL NA ROK 2012
( v eurách )
Kapitola

Záväzný
ukazovate¾

Prostriedky
z rozpoètu EÚ

a

1

2

Kancelária Národnej rady SR
Kancelária prezidenta SR
Úrad vlády SR
Kancelária Ústavného súdu SR
Najvyšší súd SR
Generálna prokuratúra SR
Najvyšší kontrolný úrad SR
Slovenská informaèná sluba

1 100 000
10 600
910 200
19 500
2 200
334 000
11 850
160 000

Ministerstvo zahranièných vecí SR

2 730 000

Ministerstvo obrany SR

9 000 000

Ministerstvo vnútra SR

62 788 000

Ministerstvo spravodlivosti SR

11 134 432

Ministerstvo financií SR

15 135 017

167 452 252

286 800

284 962 223

1 451 000

463 611 709

Ministerstvo zdravotníctva SR

14 918 475

89 558 502

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

16 660 100

143 560 353

Ministerstvo ivotného prostredia SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo kultúry SR

1 500 000

Ministerstvo hospodárstva SR

79 196 000

123 359 552

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

26 168 471

1 052 872 052

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

82 516 000

757 609 597

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

1 108 000

Štatistický úrad SR

276 000

Úrad pre verejné obstarávanie

200 000

Úrad jadrového dozoru SR

4 275 677

Úrad priemyselného vlastníctva SR

2 100 000

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

200 000

Protimonopolný úrad SR
Národný bezpeènostný úrad
Správa štátnych hmotných rezerv SR

42 000
51 500 000

Všeobecná pokladnièná správa
Slovenská akadémia vied
Spolu

1 770 000
387 504 322

3 082 986 240
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Príloha þ. 3
k zákonu þ. 511/2011 Z. z.

Výdavky štátneho rozpoþtu na rok 2012
( v eurách )

z toho:

Kapitola

Výdavky
celkom

Prostriedky
z rozpoþtu
EÚ

Výdavky
spolu bez
prostriedkov EÚ

a

1

2

3

Kancelária Národnej rady SR

Prostriedky
na spolufinancovanie

610
Mzdy, platy,
služobné
príjmy a
ostatné osobné
vyrovnania

700
Kapitálové
výdavky (bez
prostr. na
spolufinancovanie)

4

5

6

25 434 698

25 434 698

11 752 848

331 992

3 849 323

3 849 323

1 414 813

160 844

39 760 331

39 760 331

5 125 999

1 023 075

Kancelária Ústavného súdu SR

3 287 894

3 287 894

1 933 883

20 514

Najvyšší súd SR

8 169 283

8 169 283

5 588 566

100 292

60 309 536

60 309 536

38 958 246

615 485

4 536 862

105 000

Kancelária prezidenta SR
Úrad vlády SR

Generálna prokuratúra SR
Najvyšší kontrolný úrad SR

7 976 235

7 976 235

41 551 711

41 551 711

Ministerstvo zahraniþných vecí SR

122 977 167

122 977 167

50 695 879

7 649 224

Ministerstvo obrany SR

798 328 933

798 328 933

271 821 459

1 546 803

Ministerstvo vnútra SR

902 168 231

902 168 231

440 337 288

43 070 000

Ministerstvo spravodlivosti SR

302 833 796

302 833 796

153 879 324

14 073 000

Ministerstvo financií SR

517 380 439

167 452 252

349 928 187

52 559 501

116 115 540

18 879 750

Ministerstvo životného prostredia SR

384 086 542

284 962 223

99 124 319

47 329 681

13 744 041

1 000 000

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

2 434 334 571

463 611 709

1 970 722 862

66 403 919

101 803 282

17 837 863

Ministerstvo zdravotníctva SR

1 393 141 147

89 558 502

1 303 582 645

15 838 230

22 402 673

500 000

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

1 997 633 755

143 560 353

1 854 073 402

25 431 825

96 265 864

2 993 470

8 817 960

10 000 000

Slovenská informaþná služba

Ministerstvo kultúry SR

181 173 995

Ministerstvo hospodárstva SR

214 503 979

996 000

181 173 995
123 359 552

91 144 427

20 156 308

10 676 936

30 006 980

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

1 409 113 939 1 052 872 052

356 241 887

240 940 100

33 361 080

2 329 430

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR

2 126 190 949

1 368 581 352

164 943 642

22 822 385

359 020 998

757 609 597

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

43 169 655

43 169 655

19 111 982

1 682 072

Štatistický úrad SR

19 341 297

19 341 297

9 625 438

714 715

Úrad pre verejné obstarávanie

2 629 437

2 629 437

1 209 817

23 460

Úrad jadrového dozoru SR

5 058 977

5 058 977

1 596 434

99 900

Úrad priemyselného vlastníctva SR

2 759 294

2 759 294

1 459 154

60 000

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

6 028 285

6 028 285

788 548

Protimonopolný úrad SR

2 119 136

2 119 136

1 131 348

19 916

Národný bezpeþnostný úrad

7 889 654

7 889 654

4 381 552

49 791

33 191 887

33 191 887

1 161 851

2 875 457

4 144 599 875

4 144 599 875

14 629 614

9 379 500

58 985 607

58 985 607

19 236 664

539 633

17 299 979 558 3 082 986 240 14 216 993 318

636 839 129 1 486 387 330

527 705 164

Správa štátnych hmotných rezerv SR
Všeobecná pokladniþná správa
Slovenská akadémia vied
Spolu

3 235 923
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Výdavky štátneho rozpoþtu na realizáciu programov
na rok 2012
01 - Kancelária Národnej rady SR

Strana 4047

Príloha þ. 4
k zákonu þ. 511/2011 Z. z.

( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

06M

25 434 698

Zákonodarná a kontrolná þinnosĢ parlamentu

25 434 698

Zámer:
Demokratický právny štát ako integrálna súþasĢ spoloþenstva krajín EÚ.
Vybrané ciele:
ZabezpeþiĢ všetky þinnosti potrebné pre plynulý chod NR SR.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úþastník medzirezortného programu
06G1G

Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK - KNR SR

06G1H

Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - KNR SR

Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

02 - Kancelária prezidenta SR

( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

06N

3 849 323

Reprezentácia štátu a obyvateĐov SR.

3 849 323

Zámer:
Výkon funkcie prezidenta SR.
Vybrané ciele:
ZabezpeþiĢ všetky þinnosti potrebné pre výkon ústavných právomocí prezidenta republiky.

03 - Úrad vlády SR

( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

06P

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

39 760 331

Tvorba a implementácia politík

39 760 331

Zámer:
Podpora prehlbovania partnerstva a strategickej spolupráce v rámci integraþného procesu Európskej únie.
Vybrané ciele:
ZabezpeþiĢ všetky þinnosti potrebné pre þinnosĢ vlády SR.
06P01

- Integrácia Slovenskej republiky do Európskej únie

06P0101

- Trvalý Euro Info servis verejnosti SR

06P0103

- Národné monitorovacie centrum pre drogy NMCD - Komunitárny program

06P0107

- Boj proti korupcii

06P010A

- Priebežné hodnotenie projektov Prechodného fondu

06P010F

- Školiace aktivity

06P010M

- Finanþný mechanizmu EHP

06P010N

- Finanþný mechanizmus Norského kráĐovstva

06P010O

- Finanþný mechanizmus EHP - Fond poþiatoþného kapitálu

06P010P

- Norský finanþný mechanizmus - Fond poþiatoþného kapitálu

06P010T

- Operaþný program Technická pomoc-horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity

06P010U

- Technické a prevádzkové zabezpeþenie USVRK

06P010V

- Švajþiarsky finanþný mechanizmus-Fond technickej asistencie

06P010W

- OP TP-Koordinácia boja proti podvodom

06P02

- ýinnosti Úradu vlády SR

06P0201

- Podporné þinnosti

06P0202

- Potreby rómskej komunity

06P0204

- Menšinová kultúrna politika

06P0206

- Stratégia informatizácie spoloþnosti

06P0207

- Podpora športu a mladeže

06P0208

- Vedomostná spoloþnosĢ

1 / 30
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Kód
programu

Názov programu

06P0209

- PROGRES

06P020A

- Akþný plán boja proti rasizmu

06P020B

- Protidrogová politika

06P020C

- Projekt Sobibor

06P020H

- Revitalizácia krajiny

06P03

- Technické zabezpeþenie Úradu vlády SR

06P05

- Pomoc krajanom v zahraniþí

06P07

- Národná agentúra pre sieĢové a elektronické služby

06P08

- Taneþné divadlo - Ifjú Szivek

06P09

- Politiky v oblasti ďP a národnostných menšín

06P0901

- ďudské práva, boj proti diskr. a interet.dialóg

06P0902

- PROGRESS

06P0903

- Projekt Sobibor

06P0904

- Menšinová kultúrna politika

06P0A

- Švajþiarsky finanþný mechanizmus

06P0A01

- Fond technickej asistencie - ŠFM

06P0A02

- Štipendijný fond - ŠFM

06P0A03

- Nástroj na prípravu projektov - ŠFM

06P0A04

- Prevencia a manažment prírodných katastrof - ŠFM

06P0A05

- Národné lesnícke centrum - ŠFM

06P0A06

- Štátna ochrana prírody - ŠFM

06P0A07

- Blokový grant - ŠFM

06P0A08

- Ministerstvo vnútra 2010-04

06P0A09

- Ministerstvo spravodlivosti 2010-05

06P0A0A

- Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch

06P0A0B

- Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie ŽP

06P0A0C

- Technická a odborná príprava

06P0B

- Finanþný mechanizmus EHP a NFM - 2009 až 2014

06P0B01

- Technická asistencia FM EHP a NFM 2009-2014

06P0B02

- Prispôsobenie sa zmene klímy

06P0B03

- Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností

06P0B04

- Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dediþstva

06P0B05

- Zelené inovácie v priemysle

06P0B06

- Cezhraniþná spolupráca

06P0B07

Èiastka 148

2 481 256

4 500 000

- Domáce a rodovo podmienené násilie
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a úþastníkom:

0A9

Medzirezortný program OP Informatizácia spoloþnosti
Zámer:
Informatizovaná spoloþnosĢ s modernou komunikaþnou infraštruktúrou.
Vybrané ciele:
Vytvorenie inkluzívnej informaþnej spoloþnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky.

0A905

Technická pomoc OP IS MF SR - ÚV SR

0A90F

Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - ÚV SR

0AR

MPRV SR - Protidrogová politika
Vybrané ciele:
Podpora implementácie národnej protidrogovej stratégie

0AR01

Úrad vlády SR – Protidrogová politika

0AT

Medzirezortný program Technická pomoc 2007-2013

0AT03

Príprava,riadenie,monitorovanie,hodnotenie,informovanie a posilĖovanie administr.kapacít v týchto oblastiach-ÚV SR

0AT0301

- Monitorovanie, pracovné a koordinaþné skupiny, výbory a komisie

0AT0302

- Hodnotenie a štúdie

0AT0303

- Informovanie a publicita

0AT0304

- Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci

0AT0305

- Informaþné systémy pre úþely riadenia a implementácie regionálnej politiky SR

0AT05

PosilĖovanie administratívnych kapacit MF SR - ÚV SR

06G0B

Kvalita služieb zamestnanosti - ÚV SR

06G0B02

- Efektívna verejná správa mimo BA SPK

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úþastník medzirezortného programu

Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
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06G0B03

- Efektívna verejná správa v BA SPK

06G1E

Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK - ÚV SR

06G1E01

- Budovanie kapacít a zlepšenie kvality VS v BSK

06G1F

Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - ÚV SR

06G1F01

- Zlepšenie kvality služieb poskytovaných VS a neziskovými organizáciami

Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

05 - Kancelária Ústavného súdu SR

( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

00A

3 287 894

Ochrana ústavnosti

3 287 894

Zámer:
Zabezpeþenie ochrany ústavnosti na základe všetkých kompetencií a právomocí Ústavného súdu Slovenskej republiky vyplývajúcich z
Ústavy Slovenskej republiky.
Vybrané ciele:
Priebežne konaĢ a rozhodovaĢ vo všetkých veciach, ktoré budú doruþené v priebehu roka na Ústavný súd Slovenskej republiky.

06 - Najvyšší súd SR

( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

01W

8 169 283

Jednotný výklad / aplikácia zákona - program NS SR

7 713 604

Zámer:
Nezávislý, úþinný a efektívny systém výkladu zákonov zodpovedajúci európskemu štandardu.

08L

Vybrané ciele:
Každoroþne pravidelne vydávaĢ Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, s cieĐom dosiahnuĢ
jednotnosĢ v rozhodovaní všetkých súdov všeobecného súdnictva.
Organizácia súdnictva a postavenie sudcov.

455 679

Zámer:
Posilnenie nezávislosti súdnictva.
Vybrané ciele:
O personálnych otázkach sudcov každoroþne rozhodovaĢ v termíne do 40 kalendárnych dní.

07 - Generálna prokuratúra SR

( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

06R

60 309 536

Presadzovanie zákonnosti - program GP SR

60 309 536

Zámer:
Ochrana práv štátu, obþanov a právnických osôb.
06R01

- Zachovávanie zákonnosti v trestnom konaní

06R02

- Dodržiavanie zákonov v netrestnej oblasti

06R03

- Riadenie, kontrola a podpora

06R04

- Zefektívnenie þinnosti ÚŠP

0AR0D

Generálna prokuratúra SR - Protidrogová politika

0AU04

Civilný krízový manažment v oblasti prokuratúry - GP SR

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úþastník medzirezortného programu

Gestor:03 Úrad vlády SR

Gestor:10 Ministerstvo zahraniþných vecí SR

08 - Najvyšší kontrolný úrad SR

( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

06S

Nezávislá kontrolná þinnosĢ

7 976 235
7 976 235

Zámer:
Napomáhanie lepšiemu hospodáreniu s verejným majetkom.
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Vybrané ciele:
RealizovaĢ nezávislú kontrolnú þinnosĢ v zmysle schváleného plánu kontrolnej þinnosti v súlade s medzinárodne uznávanými kontrolnými
štandardmi.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úþastník medzirezortného programu

06G1I

Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK - NKÚ SR

06G1J

Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - NKÚ SR

0A90B

Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR-NKÚ SR

Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Gestor:03 Úrad vlády SR

09 - Slovenská informaþná služba

( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

06T

41 551 711

Informaþná þinnosĢ

41 551 711

Zámer:
Kvalitné, úplné a vþasné informácie o þinnostiach ohrozujúcich politické a ekonomické ciele SR.

06T01

Vybrané ciele:
SplniĢ 100% plánovaných úloh v oblasti získavania, spracovania informácií zameraných najmä na organizovaný zloþin, medzinárodný
terorizmus a aktivity cudzích spravodajských služieb.
- Spravodajská þinnosĢ

06T02

- Ochrana utajovaných skutoþností - bezpeþnostné previerky

06T03

- Riadenie, podpora, kontrola.

06T0301

- Rozvoj technologickej infraštruktúry (RTI)

06T0302

- Podporné þinnosti

10 - Ministerstvo zahraniþných vecí SR

( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

06U

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

122 977 167

Rozvoj zahraniþných vzĢahov

104 764 333

Zámer:
Úþinné uplatĖovanie záujmov SR v zahraniþí.
Vybrané ciele:
UskutoþniĢ stretnutia na získavanie priamych zahraniþných investícií.
06U09

- Reprezentácia SR v zahraniþí

06U0901

- Diplomatická reprezentácia SR v zahraniþí

06U0902

- Kultúrna reprezentácia SR v zahraniþí

06U0903

- Pracovná sila zo zahraniþných miestnych zdrojov

06U0A

- Tvorba a implementácia politík

06U0A01

- Riadenie programov

06U0A02

- Súdny spor GA/NA

06U0A03

- Spolupráca s tretím sektorom

06U0A04

- Vzdelávanie zamestnancov
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a úþastníkom:

05T

05T0A

Oficiálna rozvojová pomoc
Zámer:
Plnenie miléniových rozvojových cieĐov - zmierĖovanie chudoby, rozdielov v životnej úrovni, zvyšovanie zdravotníckej starostlivosti a
vzdelanostnej úrovne v rozvojových krajinách.
Oficiálna rozvojová pomoc MZV

5 980 936

Vybrané ciele:
PoskytnúĢ oficiálnu rozvojovú pomoc v programových krajinách v zmysle stanovených priorít NP ODA na rok 2012.
05T0A01

- Humanitárna pomoc Slovenskej republiky - MZV SR

05T0A02

- Oficiálna rozvojová pomoc MZV SR

097

Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií

5 980 936

Zámer:
Efektívne a úþinné presadzovanie zahraniþno-politických záujmov SR v medzinárodných štruktúrach.
09701

Príspevky SR do MO - MZV SR

12 231 898

Vybrané ciele:
ZabezpeþiĢ vþasnú úhradu þlenských príspevkov do MO v roku 2012
0AU

Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR
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Názov programu
Zámer:
PoskytovaĢ odbornú pomoc prostredníctvom vysielania civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia Slovenskej
republiky
Vysielanie civilných expertov do aktivít kríz. manažmentu mimo územia SR-MZV SR
Vybrané ciele:
ÚþasĢ štátnych zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme z radov MZV a zamestnancov mimovládneho
sektora na aktivitách kríz. manažmentu mimo územia SR
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úþastník medzirezortného programu

00202

MZV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR

11 - Ministerstvo obrany SR

( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

095

Rozvoj obrany

798 328 933
61 978 606

Zámer:
Moderné, interoperabilné, primerane vyzbrojené a vybavené ozbrojené sily SR.

09504

Vybrané ciele:
Do konca roka 2012 vybudovaĢ na letisku Sliaþ základnú infraštruktúru podĐa štandardov NATO pre spoloþné využívanie letiska vzdušnými
silami OS SR a þlenskými štátmi NATO.
- Rozvoj infraštruktúry síl

09505

- Rozvoj výzbroje, techniky a materiálu

09506

- Rozvoj komunikaþných a informaþných systémov

096

Obrana

734 418 052

Zámer:
Efektívny a hospodárny systém riadenia, velenia, zaruþovania a podpory obrany Slovenskej republiky.

09601
0960101

Vybrané ciele:
UdržiavaĢ stanovenú úroveĖ pripravenosti ozbrojených síl v personálnej oblasti (udávanú koeficientom hodnotenia personálnej
pripravenosti - P, podĐa Smerníc na hodnotenie operaþnej pripravenosti jednotiek ozbrojených síl Slovenskej republiky) v súlade so
zaradením jednotiek do tried pripravenosti.
- Riadenie a podpora obrany
- Riadenie obrany

0960102

- Bezpeþnostná podpora

0960103

- Správa nehnuteĐného majetku

0960104

- Ostatná podpora

0960105

- Podpora VTM a KIS

09602

- Velenie a zaruþovanie obrany

0960201

- Velenie a podpora velenia

0960202

- Pozemná obrana

0960203

- Vzdušná obrana

0960204

- Výcvik a podpora ozbrojených síl

0960205

- Operácie mimo územia štátu

06E

Podpora obrany

Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a úþastníkom:

06E0I

Zámer:
Vybudovaný funkþný systém obrannej infraštruktúry, úþinná podpora a všestranné zabezpeþenie þinnosti ozbrojených síl SR a spojencov
na území Slovenskej republiky.
MO SR - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu

830 275

Vybrané ciele:
V roku 2012 dosiahnuĢ zvýšenie poþtu aktivít výskumu a vývoja riešených v rámci Organizácie pre výskum a technológie (RTO) NATO
najmenej o 10% oproti stavu z roku 2009 a v ćalšom období do roku 2017 tento stav udržaĢ.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úþastník medzirezortného programu
00203

MO SR - Civilné núdzové plánovanie v SR

06H02

Hospodárska mobilizácia MO SR

Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR

1 102 000

Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR

0AR07

Ministerstvo obrany SR - Protidrogová politika

0AU06

ÚþasĢ civilných expertov na aktivitách kríz. manažmentu mimo územia SR - MO SR

Gestor:03 Úrad vlády SR

Gestor:10 Ministerstvo zahraniþných vecí SR
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( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

04A

Záchranné zložky

902 168 231
86 171 745

Zámer:
Efektívna ochrana života, zdravia a majetku obþanov pred požiarmi a úþinkami živelných pohrôm.

04A02

Vybrané ciele:
Do roku 2014 dosiahnuĢ pri 94 % zásahov þas dojazdu záchranných zložiek Hasiþského a záchranného zboru na miesto zásahu do 20
minút.
- Ochrana pred požiarmi

04A0201

- Ochrana života a zdravia fyzických osôb pri požiaroch a iných mimoriadnych udalostiach

04A0202

- Odborná príprava a výcvik hasiþov a záchranárov

04A0203

- Vedecko-technický rozvoj a expertízna þinnosĢ v oblasti ochrany pred požiarmi

04A0208

- NFM - geografický informaþný systém

04A03

- MV SR - Horská záchranná služba

04A05

- Riadiaca a kontrolná þinnosĢ HaZZ

06V

Ochrana verejného poriadku a bezpeþnosti

752 874 084

Zámer:
Bezpeþná spoloþnosĢ s efektívnou ochranou pred zloþinnosĢou každého druhu.
Vybrané ciele:
PosilniĢ priamy výkon služby zvyšovaním poþtu odslúžených hodín príslušníkmi poriadkovej polície.
06V01

- Riadiaca, metodická a kontrolná þinnosĢ Prezídia Policajného zboru

06V02

- Boj s organizovaným zloþinom a boj proti korupcii

06V0203

- Boj s organizovaným zloþinom

06V0204

- Boj proti korupcii

06V03

- Ochrana verejného poriadku, bezpeþnosti osôb a majetku, boj proti kriminalite

06V04

- Ochrana štátnej hranice

06V05

- Centrálna podpora

06V0503

- Úlohy vedy a techniky pre výkon policajných þinností

06V0504

- Výstavba rádiokomunikaþnej siete štátnej správy SITNO

06V0505

- Výkon expertíznych þinností pre trestné konanie

06V0508

- Osobné doklady

06V0509

- Informaþná a telekomunikaþná podpora

06V050A

- Logistická podpora

06V050B

- Integrovaný záchranný systém

06V0B

- Azylová politika

06V0D

- StarostlivosĢ o Đudské zdroje

06V0D01

- Sociálne zabezpeþenie

06V0D02

- Zdravotná a rekreaþná starostlivosĢ a vzdelávanie vo verejnej správe

06V0D03

- Športová þinnosĢ

06V0D04

- Vysokoškolské vzdelávanie a ćalšie vzdelávanie príslušníkov PZ

06V0D05

- Stredoškolské vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru

06V0E

- Projekty Európskej únie

06V0E03

- Európsky fond pre uteþencov

06V0E04

- Európsky fond pre návrat

06V0E05

- Fond pre vonkajšie hranice

06V0E06

- Fond na spolufinancovanie zahraniþnej pomoci

06V0E07

- Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín

06V0F

- Ochrana a preprava urþených osôb

06V0G

- Riadiaca a kontrolná þinnosĢ MV SR

06V0I

- Boj proti obchodovaniu s Đućmi

08C

Verejná správa

27 843 100

62 746 201

Zámer:
Kvalitné, rýchle a dostupné služby obþanom na jednotlivých úrovniach štátnej správy a samosprávy.

08C01

Vybrané ciele:
Do roku 2014 dosiahnuĢ, aby JKM vybudované v samostatných priestoroch obvodných úradov ako klientské centrá, predstavovali 30 %
všetkých JKM.
- Archívnictvo

08C02

- Riadiaca a kontrolná þinnosĢ verejnej správy

08C03

- Obvodné úrady
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08C05

- VoĐby

08C0501

- VoĐby do orgánov samosprávy obcí

08C0502

- Nové voĐby do orgánov samosprávy obcí

08C0503

- VoĐby do orgánov samosprávnych krajov

08C0504

- VoĐby prezidenta Slovenskej republiky

08C0505

- VoĐby do Národnej rady Slovenskej republiky

08C0506

- Nové voĐby do orgánov samosprávnych krajov

08C0507

- VoĐby do Európskeho parlamentu

08C0508

Strana 4053

- Referendum
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a úþastníkom:

002

Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike
Zámer:
Kvalitný plánovací proces zabezpeþujúci efektívne používanie zdrojov pri kolektívnej podpore strategických objektov aliancie.

00201

MV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR

08B

Ćalší rozvoj ochrany obyvateĐov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam

08B01
0AS

7 500

Zámer:
Zvýšenie ochrany života a zdravia obyvateĐov Slovenskej republiky pri ich ohrození následkami napadnutia chemickými zbraĖami v þase
vojny a vojnového stavu a ich teroristického použitia v þase krízových situácií mimo þasu vojny a vojnového stavu.
MV SR - Ćalší rozvoj ochrany obyvateĐov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam

15 000

Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
Zámer:
Efektívna ochrana kritickej infraštruktúry.

0AS01

MV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike

7 500

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úþastník medzirezortného programu
05T03

Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraniþia

55 000

Gestor:10 Ministerstvo zahraniþných vecí SR

06E0J

MV SR - Miesta riadenia pre obranu štátu

06G0V

Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateĐnosti - MV SR

06G0V01

- Stimulovanie a skvalitĖovanie vzdelávania

06H03

Hospodárska mobilizácia MV SR

Gestor:11 Ministerstvo obrany SR

Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

48 485

Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR

09702

MV SR - Príspevky SR do medzinárodných organizácií

238 200

Gestor:10 Ministerstvo zahraniþných vecí SR

0A908

Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR-MV SR

0A90801

- Elektronizácia služieb matriky

0A90802

- IS Identifikátor fyzických osôb

0A90803

- IS Register fyzických osôb

0A90804

- IS Register adries

0A90805

- Elektronická identifikaþná karta

Gestor:03 Úrad vlády SR

0A90806

- Elektronické služby pre osvedþenie o evidencii vozidla

0A90807

- Elektronické služby centrálnej ohlasovne

0A90808

- Elektronické služby mobilných jednotiek MV SR

0A90809

- Elektronické služby národnej evidencie vozidiel

0AR06

Ministerstvo vnútra SR - Protidrogová politika

4 516

Gestor:03 Úrad vlády SR

0AU02

MV SR - Medzinárodné misie a operácie CKM
Gestor:10 Ministerstvo zahraniþných vecí SR

13 - Ministerstvo spravodlivosti SR

( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

070

Väzenstvo

302 833 796
146 758 996

Zámer:
Výkon väzby, výkon trestu odĖatia slobody, ochrana justiþných objektov a objektov prokuratúry.

07001

Vybrané ciele:
ZabezpeþovaĢ budovanie ubytovacích kapacít pre obvinených a odsúdených v súlade s predpokladanými potrebami väzenstva a
požiadavkami Európskeho výboru na zabránenie muþenia a neĐudského þi ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT).
- Ochrana a zabezpeþovanie základných sociálnych práv väzĖov
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Kód
programu
07002

Názov programu
- Budovanie sústavy väzenských objektov a zabezpeþenie ich funkcie

07003

- Zdravotná starostlivosĢ vo väzenstve

07004

- Zamestnávanie odsúdených vo vedĐajšom hospodárstve

07005

- Personálne a sociálne podmienky na plnenie úloh zboru

0700501

5 622 266

- Vzdelávanie zamestnancov

0700502

- Preventívna starostlivosĢ o zamestnancov

07006

- Ochrana inštitúcií justície

08P

Èiastka 148

Financovanie systému súdnictva

146 476 367

Zámer:
Sudcovská nezávislosĢ, nestranné konanie a rozhodovanie.
Vybrané ciele:
ZlepšiĢ pomer právoplatne vydaných rozhodnutí v hlavných agendách k nápadu veci.
08P02

- 06X0102 Prevádzka súdov

08P03

- 06X0103 Správa a vymáhanie súdnych pohĐadávok

08P04

- 06X0104 Vzdelávanie a školenie zamestnancov v súdnictve

08P0401

- Inštitút vzdelávania MS SR

08P0402

- Justiþná akadémia

08P0403

- Vzdelávanie ostatných organizácií

08P05

- Projekty reformy súdnictva

08P0504

- Obchodný register

08P0509

- Projekt e - government

08P08

- Centrum právnej pomoci

08P09

- Komplexný informaþný systém ekonomickej a personálnej agendy

08R

Tvorba a implementácia politík

9 567 133

Zámer:
Efektivita uplatĖovania a rozvíjania vládnej politiky v oblasti justície.
Vybrané ciele:
Zabezpeþenie všetkých þinností potrebných pre þinnosĢ ústredného orgánu štátnej správy.
08R01

- Riadiaca þinnosĢ ministerstva

08R0101

- 0710101 Riadenie ústredného orgánu

08R02

- Financovanie odškodĖovania

0020A

MS SR - Civilné núdzové plánovanie v SR

06G0C

Kvalita služieb zamestnanosti - MS SR

06G0C01

- Opatrenia iniciatívy EQUAL - MS SR

06G0I

Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnanosti - MS SR

06G0I01

- Stimulovanie a skvalitĖovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateĐov a podnikateĐského sektora-MS SR

06G1C

Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK - MS SR

06G1C01

- Budovanie kapacít a zlepšenie verejnej správy v BSK- MS SR

06G1D

Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - MS SR

06G1D01

- Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a NO - MS SR

06H04

Hospodárska mobilizácia MS SR

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úþastník medzirezortného programu

Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR

Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

18 000

Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR

06H0U

Hospodárska mobilizácia MS SR - Väzenstvo

0AR08

Ministerstvo spravodlivosti SR - Protidrogová politika

Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR

13 300

Gestor:03 Úrad vlády SR

0AU03

Civilný krízový manažment v oblasti justície - MS SR
Gestor:10 Ministerstvo zahraniþných vecí SR

15 - Ministerstvo financií SR

( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

072

Výber daní a cla

517 380 439
190 438 452

Zámer:
Efektívny výber daní a cla.
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Kód
programu

Názov programu

07203

- UNITAS – Reforma daĖovej a colnej správy, zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov

07204

- Výber daní a cla finanþnou správou

0720401

- Výkon funkcií finanþnej správy

0720402

- Rozvoj informaþných systémov finanþnej správy

0720403
074

Strana 4055

- Úhrada príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) nezaplatených zamestnávateĐom do základného fondu príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie
Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií

105 385 572

Zámer:
Hospodárska politika, ktorá zabezpeþí dynamický, ale zároveĖ aj udržateĐný rast ekonomiky.
Vybrané ciele:
Postupne zlepšovaĢ bilanciu verejných financií tak, aby Slovensko plnilo všetky pravidlá Paktu stability a rastu.
07401

- Tvorba a implementácia politík

07403

- Kontrola, vládny audit a vnútorný audit

0740302

- Výkon kontrolných a audítorských funkcií vo verejných financiách

074030F

- Finanþná kontrola a audit MDVRR SR – MF SR

074030G

- Solidarita a riadenie migraþných tokov

07404

- Výkon ćalších funkcií Ministerstva financií SR

0740403

- Distribúcia kolkov

0740409

- Jednotný systém štátneho úþtovníctva a výkazníctva

074040E

- Technická asistencia finanþného mechanizmu EHP a Nórskeho finanþného mechanizmu

074040F

- Podpora rozvojových úloh v oblasti informatizácie spoloþnosti

074040J

- Finanþné riadenie MDVRR SR – MF SR

074040K

- PosilĖovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR

074040L

- Informaþné systémy MDVRR SR – MF SR

074040M

- Podpora zavádzania inovatívnych finanþných nástrojov MDVRR SR – MF SR

074040N

- Technická asistencia OP INTERACT II 2007-2013

074040O

- Technická asistencia OP Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013

074040P

- Technická pomoc Programu cezhraniþnej spolupráce Slovenská republika – ýeská republika 2007-2013

074040Q

- Technická pomoc Programu cezhraniþnej spolupráce PoĐsko – Slovenská republika 2007-2013

074040R

- Technická asistencia Švajþiarskeho finanþného mechanizmu

07406

- Informaþné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru

0740601

- Informaþný systém pre systém štátnej pokladnice

0740602

- Rozpoþtový informaþný systém

0740603

- Informaþný systém úþtovníctva fondov

0740604

3 900 000

- Podporná infraštruktúra pre informaþné systémy riadenia verejných financií
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úþastník medzirezortného programu

05T09

Oficiálna rozvojová pomoc - MF SR

84 517

Gestor:10 Ministerstvo zahraniþných vecí SR

06G1A

Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK - MF SR

06G1A01

- Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK – MF SR – opatrenie 3.3

06G1B

Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - MF SR

06G1B01

- Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami – MF SR – opatr. 4.1

06H05

Hospodárska mobilizácia MF SR

Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

2 500

Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR

09703

Príspevky SR do MO - MF SR

57 645

Gestor:10 Ministerstvo zahraniþných vecí SR

0A901

Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb

158 791 392

Gestor:03 Úrad vlády SR

0A90101

- Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni

0A90102

- Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni

0A902

Rozvoj pamäĢových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry

58 761 503

Gestor:03 Úrad vlády SR

0A90201

- Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany obsahu zo zdrojov pamäĢových a fondových inštitúcií

0A90202

- Digitalizácia obsahu pamäĢových a fondových inštitúcií, archivovanie a sprístupĖovanie digitálnych dát

0A903

Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu

0

Gestor:03 Úrad vlády SR

0A90301

- Rozvoj a podpora trvalo udržateĐného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu

0A904

Technická pomoc

2 458 858

Gestor:03 Úrad vlády SR

0A90401

- Technická pomoc pre RO OP IS

0A90402

- Technická pomoc pre SORO a PJ OP IS
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Kód
programu
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Názov programu

0AR09

Ministerstvo financií SR - Protidrogová politika

0AS02

MF SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike

Gestor:03 Úrad vlády SR

1 400 000

Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR

0AT01

Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilĖovanie adm.kapacít v týchto oblastiach-MF SR

0AT02

Finanþné riadenie, kontrola, audit a posilĖovanie adm.kapacít v týchto oblastiach-MF SR

0AU05

Vysielanie civilných expertov do aktivít kríz. manažmentu mimo územia SR - MF SR

Gestor:03 Úrad vlády SR

Gestor:03 Úrad vlády SR

Gestor:10 Ministerstvo zahraniþných vecí SR

18 - Ministerstvo životného prostredia SR

( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

075

StarostlivosĢ o životné prostredie

384 086 542
340 431 554

Zámer:
ZnížiĢ zaĢaženie životného prostredia, chrániĢ prírodné dediþstvo, ekologickú stabilitu a krajinnú diverzitu.
Vybrané ciele:
Budovanie environmentálnej infraštruktúry a znižovanie zneþistenia životného prostredia.
07501

- Ochrana a racionálne využívanie vôd

0750101

- Ochrana kvality a množstva povrchových a podzemných vôd

0750103

- Ochrana pred povodĖami

0750107

- Vodné diela (stavby)

0750109

- Výskum a vývoj

075010V

- Vranov-pitná voda a odkanalizovanie v povodí rieky Tople (KF)

075010W

- Prešov-pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy(KF)

0750110

- Povodie Váhu a Dunaja - aglomerácia Šamorín (KF) - odvedenie a þistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou

075011A

- Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd (2007-2013)

075011B

- Ochrana pred povodĖami (2007-2013)

075011E

- Odvádzanie a þistenie odpadových vôd v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS

075011F

- BezpeþnosĢ dodávky pitnej vody (SK0135)

075011G

- Budovanie povodĖového varovného a predpovedného systému

07502

- Ochrana ovzdušia

0750201

- Kvalita ovzdušia

0750208

- Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (2007-2013)

07503

- Odpadové hospodárstvo a environmentálne rizikové faktory

0750301

- Zhodnocovanie odpadov

075030A

- Odpadové hospodárstvo (2007-2013)

07504

- Geologický výskum a prieskum

0750401

- Geologický výskum

0750402

- Geologický prieskum

0750403

- Ostatná þinnosĢ

0750404

- Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho dediþstva (SK 0036)

0750405

- Environmentálne záĢaže

0750406

- Svahové deformácie

0750407

- Podmienky a možnosti sekvestrácie skleníkových plynov, najmä CO2

0750408

- Odpad z Ģažobného priemyslu

07505

- Ochrana prírody a krajiny

0750501

- Druhová a územná ochrana

0750508

- Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny (2007-2013)

0750509

- LIFE+

075050B

- Ochrana diverzity vodných vtákov a ich biotopov na východoslov. nížine (SK0121)

07506

- Územný rozvoj a tvorba krajiny

0750603

- Interreg B CADSES

0750604

- Interreg B CADSES (MID-Taliansko)

076

Tvorba a implementácia politík

42 331 988

Zámer:
KoncipovaĢ a uplatĖovaĢ environmentálnu politiku a právo, vykonávaĢ inšpekciu ŽP a zabezpeþovaĢ integrovanú starostlivosĢ o ŽP.
Vybrané ciele:
10 / 30

Èiastka 148

Zbierka zákonov è. 511/2011

Kód
programu
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Názov programu
Zabezpeþenie obslužných þinností pre ústredný orgán štátnej správy.

07601

- Koncipovanie a riadenie environ. politiky, koordinácia programov

07602

- Inšpekþná þinnosĢ

07603

- Technická pomoc, posilnenie inštitucionálnych kapacít

0760307

- Technická asistencia INTERREG IIIB

076030B

- Technická pomoc (2007-2013)

076030C

- Technická pomoc pre cieĐ Európska teritoriálna spolupráca (OP Stredná Európa a OP Juhovýchodná Európa)

07604

- Integrovaná starostlivosĢ o životné prostredie

07605

- Úrady životného prostredia

07606

- Plnenie medzinárodných zmlúv v súvislosti s výstavbou vodných diel Gabþíkovo - Nagymaros

0020C

MŽP SR - Civilné núdzové plánovanie v SR

05T02

Oficiálna rozvojová pomoc - MŽP SR

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úþastník medzirezortného programu

Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR

170 000

Gestor:10 Ministerstvo zahraniþných vecí SR

06H06

Hospodárska mobilizácia MŽP SR

183 000

Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR

06K0O

Koordinácia prierezových aktivít a zabezpeþovanie realizácie cieĐov štátnej vednej a technickej politiky - MŽP SR

09709

Príspevky SR do MO - MŽP SR

Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

970 000

Gestor:10 Ministerstvo zahraniþných vecí SR

0AS07

MŽP SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR

20 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

021

Tvorba a implementácia politík

2 434 334 571
21 077 292

Zámer:
Kvalitné a efektívne vrcholové riadenie a koordinácia programov na úrovni úradu MŠVVaŠ SR.

02101

Vybrané ciele:
Každoroþne podporiĢ štúdium slovenského jazyka na zahraniþných univerzitách a výuþbu slovenského jazyka na zahraniþných školách s
vyuþovacím jazykom slovenským.
- Koordinácia, tvorba a implementácia politík

02102

- Zabezpeþenie medzinárodnej spolupráce pre vrcholové riadenie programov

0210201

- Štrukturálne fondy

0210202

- Medzinárodná spolupráca a centrálne služby na jej podporu

0210203

- Zabezpeþenie mobilít a záväzkov v oblasti vzdelávania

02103

- Informaþné zabezpeþenie vrcholového riadenia programov

02104

- Usmernenie a koordinácia v oblasti ćalšieho vzdelávania a Programu celoživotného vzdelávania

026

02601

Národný program rozvoja športu v SR

02602

- Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví

02603

- Športovo-talentovaná mládež

02604

- Materiálno-technický rozvoj športu

02605

- Koordinácia projektov, prierezové þinnosti a podpora priamo riadených organizácií

077

30 414 925

Zámer:
Optimálne podmienky pre rozvoj športu v rôznych formách a úrovniach a úspešná športová reprezentácia a propagácia Slovenskej
republiky.
Vybrané ciele:
MotivovaĢ þo najviac žiakov a študentov na základných, stredných a vysokých školách k pravidelnému pohybu a aktívnemu životnému
štýlu organizovaním a podporou školských športových súĢaží, podujatí a aktivít.
- Šport na školách a rekreaþný šport

Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl

07711

Zámer:
Efektívny vysokoškolský systém umožĖujúci prístup ku kvalitnému vysokoškolskému vzdelávaniu všetkým obþanom, ktorí oĖ prejavia
záujem a preukážu potrebné schopnosti, a ktorý tvorí základ výskumno-vývojového potenciálu Slovenska.
Vybrané ciele:
Medziroþne zvyšovaĢ publikaþnú aktivitu zamestnancov verejných vysokých škôl v renomovaných medzinárodných vedeckých periodikách
tak, aby medziroþne vzrástol poþet karentovaných publikaþných výstupov najmenej o 10 percent.
- Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpeþenie prevádzky vysokých škôl

07712

- Vysokoškolská veda a technika

0771201

- Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj

0771202

- Úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované riešiteĐmi (grantová agentúra VEGA)

447 790 176
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0771203

- Aplikovaný výskum na vysokých školách pre potreby praxe

0771204

- Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca vysokých škôl

0771205

- Úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách pre rozvoj školstva (grantová agentúra KEGA)

07713

- Rozvoj vysokého školstva

07714

- UsmerĖovanie, koordinácia a podpora aktivít v oblasti vysokého školstva

07715

- Sociálna podpora študentov vysokých škôl

0771501

- Sociálne štipendiá

0771502

- Motivaþné štipendiá

0771503

- Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít študentov a pastoraþných centier

078

Èiastka 148

Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže

1 354 738 340

Zámer:
Vedomosti a zruþnosti jednotlivcov získané v systéme regionálneho školstva umožĖujúce ich vstup a udržanie sa na trhu práce.

07811

Vybrané ciele:
NeprekroþiĢ 8 % podiel populácie vo veku 18 - 24 rokov, ktorá dosiahla podĐa stupnice vzdelania ISCED nanajvýš stupeĖ vzdelania 0, 1, 2
alebo 3C a nepokraþuje v ćalšom vzdelávaní.
- Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a zabezpeþenie ich prevádzky

07812

- Rozvoj regionálneho školstva

07813

- UsmerĖovanie a transforrmácia regionálneho školstva

07814

- Zabezpeþenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve

07815

- Informatizaþné zabezpeþenie regionálneho školstva

07816

- Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v kariernom systéme

07817

- Zabezpeþenie inšpekþnej þinnosti regionálneho školstva

07818

- Podpora detí a mládeže

0781A

- Prostriedky pre regionálne školstvo prevedené z iných kapitol z prost. EÚ a prost. na spolufin. zo ŠR

0781A04

- Infraštruktúra vzdelávania - MŠ SR

0781B

- StarostlivosĢ o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca

0781B01

- Rekondiþné pobyty pedagógov

0781B02

- Vakcíny proti hepatitíde typu A a B

0781C

- Riadenie a implementácia Švajþiarskeho finanþného mechanizmu

0AE

0AE01

Operaþný program Výskum a vývoj

0AE0101

- Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

0AE0102

- Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

0AE02

- Podpora výskumu a vývoja

0AE0201

- Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

0AE0202

0AE0204

- Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
- Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce v
Bratislavskom kraji
- Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

0AE03

- Infraštruktúra vysokých škôl

0AE0203

0AE04

- Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za úþelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho
procesu
- Technická pomoc pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosĢ a zamestnanosĢ

0AE0401

- Technická pomoc pre cieĐ Konvergencia

0AE0402

- Technická pomoc pre cieĐ Regionálna konkurencieschopnosĢ a zamestnanosĢ

06K

Národný program rozvoja vedy a techniky

0AE0301

404 405 315

Zámer:
Zabezpeþenie dlhodobého hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR prostredníctvom riešenia kĐúþových disparít pri využití kĐúþových
faktorov rozvoja SR.
Vybrané ciele:
ZvýšiĢ v rokoch 2008 až 2015 mieru spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoloþenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom
prenosu poznatkov a technológií investíciami do technického zhodnocovania a nákupu výskumných prístrojov a zariadení a podporou
dlhodobejších projektov aplikovaného výskumu v príslušných výskumných tímoch a inštitúciách.
- Infraštruktúra výskumu a vývoja

Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a úþastníkom:

Zámer:
Moderný a efektívny systém štátnej podpory výskumu a vývoja.
06K0A

Štátne programy MŠVVaŠ SR

06K0A02

- Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja

32 900

06K0A03

- Aktuálne otázky rozvoja spoloþnosti

06K11

Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja

21 813 643

06K12

Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej politiky

16 196 297

Vybrané ciele:
VytváraĢ podmienky na úþasĢ organizácií výskumu a vývoja zo SR v európskych iniciatívach v oblasti výskumu a vývoja.
06K13

Štátne programy výskumu a vývoja
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06K14

Štátne programy rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja

0AA

Operaþný program Vzdelávanie
Zámer:
Vzdelávací systém prispôsobený potrebám vedomostnej spoloþnosti a dlhodobej konkurencieschopnosti SR

0AA01

0AA0101

Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy v školstve a ćalšieho vzdelávania Đudských zdrojov

95 312 777

Vybrané ciele:
Prostredníctvom vytvorenia inovatívnych foriem vzdelávacích programov uskutoþniĢ v rokoch 2007-2015 obsahovú reformu vzdelávania na
ZŠ a SŠ s ohĐadom na aktuálne a perspektívne potreby trhu práce.
- Premena tradiþnej školy na modernú

0AA0102

- Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoloþnosti

0AA0103

- Podpora ćalšieho vzdelávania

0AA03

Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami

0AA0301

- Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

0AA0302

- Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

0AA04

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoloþnosĢ pre Bratislavský kraj

0AA0401

- Premena tradiþnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

0AA0402

- Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ćalšieho vzdelávania

0AA05

Technická pomoc – MŠVVaŠ SR

0AA0501

- Technická pomoc pre cieĐ Konvergencia

0AA0502

- Technická pomoc pre cieĐ Regionálna konkurencieschopnosĢ a zamestnanosĢ

0020B

MŠVVaŠ SR - Civilné núdzové plánovanie v SR

05T08

Oficiálna rozvojová pomoc - MŠVVaŠ SR (ODA)

19 291 039

6 224 186

4 782 311

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úþastník medzirezortného programu

Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR

1 976 366

Vybrané ciele:
Každoroþne poskytnúĢ 48 vládnych štipendií pre štipendistov z rozvojových krajín.
Gestor:10 Ministerstvo zahraniþných vecí SR

06H07

Hospodárska mobilizácia MŠVVaŠ SR

5 886

Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR

0970A

Príspevky SR do MO - MŠVVaŠ SR

10 223 118

Vybrané ciele:
Každoroþne zabezpeþiĢ vþasné zaplatenie príspevkov do medzinárodných organizácií z oblasti vedy a techniky.
Gestor:10 Ministerstvo zahraniþných vecí SR

0AR02

MŠVVaŠ SR - Protidrogová politika

50 000

Gestor:03 Úrad vlády SR

21 - Ministerstvo zdravotníctva SR

( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

079

Prevencia a ochrana zdravia

1 393 141 147
32 237 881

Zámer:
Zlepšenie kvality života a zdravie obyvateĐstva.

07901

Vybrané ciele:
ZlepšiĢ a upevniĢ zdravotný stav obyvateĐstva prostredníctvom projektov zameraných na zlepšenie životného a pracovného prostredia a
presadzovanie zdravého spôsobu života vrátane stravovania.
- Prírodné lieþivé zdroje a prírodné zdroje minerálnych vôd

07902

- Ochrana zdravia a prevencia pred chorobami

0790201

- Programy WHO

0790202

- Kontrola prenosných chorôb

0790203

- Ochrana zdravia

0790204

- Zdravie pre vnútrožilových uživateĐov drog

07903

- Národný program podpory zdravia

0790301

- Výchova k zdraviu

0790302

- Ediþná þinnosĢ

0790303

- Výchova a vzdelávanie

07904

- Národné preventívne programy

07A

Zdravotná starostlivosĢ

675 840
1 315 841 039

Zámer:
Vysoká kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Vybrané ciele:
Každoroþne zabezpeþiĢ poistencom štátu poistné na verejné zdravotné poistenie.
07A01

- Poistné za poistencov štátu

1 218 096 000
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07A03

- Zdravotné a lieþebné výkony

07A0308

- Epidemiologický prieskum a hodn. efektívnosti lieþby u drogovo závislých

07A0309

- Metadonová udržiavacia lieþba

07A030A

- Paliatívna a hospicová starostlivosĢ

07A030B

- Zdravotná starostlivosti v zmysle § 9 zákona 580/2004 Z.z. (bezdomovci)

07A030C

- Toxikologické centrum

07A030D

- Katalóg a zoznam zdravotných výkonov

07A04

- Modernizácia zdravotných pracovísk a ich technické zázemia

07A0403

- Dobudovanie a inovácia záchrannej zdravotnej služby v SR

07A0408

- Ostatná technika zdravotníckych zariadení

07A040D

- Laboratórna technika

07A040G

- Stavby zdravotníckych zariadení

07A040H

- Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry - MVRR SR

07A040I

- Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc (1.1)

07A040J

- Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc (1.2.)

07A040K

- Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti (2.1.)

07A040L

- Obnova a modernizácia zdravotníckej techniky (2.2.)

07B

Tvorba a implementácia politík

11 908 475

24 099 357

Zámer:
Realizácia transformaþných opatrení v praxi.

07B01

Vybrané ciele:
KoordinovaĢ a zabezpeþiĢ þinnosti jednotlivých subjektov v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a iných subjektov v rámci rezortu
zdravotníctva.
- Riadenie, podpora programov

07B0101

- Riadenie jednotlivých programov v rezorte zdravotníctva / financovanie aparátu/

07B0102

- Zahraniþná oblasĢ v zdravotníctve

07B0103

- Ostatná þinnosĢ v zdravotníctve ( SLS, SýK a podobne )

07B0104

- Rozpoþet príspevkových organizácií v pôsobnosti MZ SR

07B0106

- ýinnosĢ Komunikaþného odboru MZ SR

07B0108

- Lieková politika

07B0109

- ýinnosĢ Sekcie zdravotnej starostlivosti MZ SR

07B010A

- ýinnosĢ Osobného úradu MZ SR

07B010B

- ýinnosĢ Inšpektorátu kúpeĐov a žriediel

07B010D

- Technická pomoc pre prípravu, implementáciu, monitorovanie a kontrolu (3.1.)

07B010E

- Technická pomoc pre hodnotenie a štúdie, informovanie a komunikáciu (3.2.)

07B010F

- ýinnosĢ Sekcie farmácie a liekovej politiky

07B02

- Systém zdravotníctva

07B0203

- Plnenie programu eHEALTH

07B0204

- Zber, spracovanie a analýza údajov

07B03

- Vzdelávanie v rezorte zdravotníctva

07B0301

- Vysokoškolské vzdelávanie na zdravotníckych univerzitách

07B0302

- Ćalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

07B0303

- Prevádzka univerzity a vedecko-výskumnej základne

07B0306

- Špecifický program výchovy a vzdelávania v odbore drogových závislosti

07B0307

- Veda a výskum v zdravotníctve

00209

MZ SR - Civilné núdzové plánovanie v SR

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úþastník medzirezortného programu
6 660

Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR

06E03

MZ SR - Zdravotnícka podpora

220 653

Gestor:11 Ministerstvo obrany SR

06G09

Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateĐnosti - MZ SR

06G0901

- Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ćalšieho vzdelávania

Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

06G0902

- Stimulovanie a skvalitĖovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateĐov a podnikateĐského sektora - MZ SR

06G1K

Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - MZ SR

06H08

Hospodárska mobilizácia MZ SR

Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

1 339 513

Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR

06K0J

Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja - MZ SR

06K0P

Koordinácia prierezových aktivít a zabezpeþovanie realizácie cieĐov štátnej vednej a technickej politiky - MZ SR

Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
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06K17

Výskum vplyvu metalómov a genetických faktorov na zdravie detí

09705

Príspevky SR do MO - MZ SR

Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

512 411

Gestor:10 Ministerstvo zahraniþných vecí SR

0A90C

Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MZ SR

0A90C01

- Elektronické služby zdravotníctva

0AA02

Ćalšie vzdelávanie v zdravotníctve ako nástroj rozvoja Đudských zdrojov

Gestor:03 Úrad vlády SR

18 874 333

Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

0AA0201

- Podpora ćalšieho vzdelávania v zdravotníctve

0AA0202

- Technická pomoc pre cieĐ Konvergencia - MZ SR

0AR04

Ministerstvo zdravotníctva SR - Protidrogrová politika

0AS05

MZ SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike

Gestor:03 Úrad vlády SR

9 300

Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR

22 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

07C

Sociálna inklúzia

1 997 633 755
1 717 637 107

Zámer:
UdržateĐné zníženie chudoby a odstránenie sociálneho vylúþenia.
Vybrané ciele:
ZnížiĢ mieru rizika chudoby.
07C01

- Pomoc v hmotnej núdzi

07C0101

- Dávka v hmotnej núdzi

07C0102

- Dotácia na výkon osobitného príjemcu

07C0103

- Dotácia na stravu pre dieĢa v hmotnej núdzi

07C0104

- Dotácia na školské potreby pre dieĢa v hmotnej núdzi

07C0106

- Náhradné výživné

07C02

- Podpora rodiny

07C0201

- Prídavok na dieĢa

07C0202

- Rodiþovský príspevok

07C0206

- Ostatné príspevky na podporu rodiny

07C020A

- Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieĢa

07C020B

- Príspevok na starostlivosĢ o dieĢa

07C03

- Kompenzácia sociálnych dôsledkov Ģažkého zdravotného postihnutia

07C04

- Iniciatívy v oblasti sociálnej inklúzie

07C040A

- Ostatné iniciatívy

07C040C

- Zvýšenie zamestnateĐnosti cez FSR

07C040G

- Zabezpeþenie hodnotenia a implementácie horizontálnej priority rovnosĢ príležitostí - MVRR SR

07C05

- StarostlivosĢ o ohrozené deti

07C0501

- Náhradná rodinná starostlivosĢ

07C0502

- Ústavná starostlivosĢ v štátnych detských domovoch

07C0503

- Ústavná starostlivosĢ v neštátnych zariadeniach

240 814 585

07C0504

- Prevencia a sanácia (MVO)

07C06

- Nesystémové dávky sociálneho poistenia

45 430 517

07C07

- Vianoþný príspevok dôchodcom

65 000 000

07C08

- Podpora sociálnej inklúzie

07C0801
07C0802
07C0803
07E

- Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúþením alebo sociálne vylúþených prostredníctvom rozvoja služieb star. s
osobitným zreteĐom na marginalizované rómske komunity - opatrenie 2.1
- Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trhu práce s osobitným
zreteĐom na marginalizované komunity - opatrenie 2.2
- Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života - opatrenie 2.3
Tvorba a implementácia politík

135 089 210

Zámer:
Tvorba a realizácia rezortných politík v súlade s Programovým vyhlásením vlády.
07E03

- Riadiaca, koncepþná a výskumná þinnosĢ

07E0301

- Aparát ministerstva

07E04

- Výkon štátnej správy na úseku sociálnych vecí, rodiny, práce a zamestnanosti
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- Špecializovaná štátna správa
- Ostatná štátna správa
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a úþastníkom:

06G

06G04

ďudské zdroje
Zámer:
Vytváranie podmienok na zvýšenie zamestnanosti populácie s dôrazom na zamestnateĐnosĢ znevýhodnených uchádzaþov o
zamestnanie, na rozvoj moderných služieb zamestnanosti, zlepšenie celkovej situácie v oblasti rovnosti príležitostí, antidiskriminácie a
podpory sociálnej inklúzie realizovaním projektov financovaných z rozpoþtu EU a spolufinancovaných zo štátneho rozpoþtu.
Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateĐnosti - MPSVR SR

8 748 718

Vybrané ciele:
PodporovaĢ vytváranie nových pracovných miest.
06G0404

- Národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateĐnosti

06G040I

- Zvýšenie zamestnateĐnosti cez SIA

06G040J

- Individuálna štátna pomoc

06G040L

- Príspevok na podporu udržania zamestnanosti

06G040M

- Podpora zamestnanosti obþanov so zdravotným postihnutím

5 918 950

06G040N

- Podpora zamestnanosti absolventov

06G040O

- Podpora zamestnanosti aktiváciou

06G15

Podpora rastu zamestnanosti

06G1501

06G16

- Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti - opatrenie 1.1
- Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania opatrenie 1.2
Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK

06G1601

- Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnanosti s osobitným zreteĐom na vzdelanostnú spoloþnosĢ - opatrenie 3.1

06G1502

2 282 335

110 333 674

06G1602

- Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenia pracovného a rodinného života v BSK - opatrenie 3.2

06G1603

- Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK - opatrenie 3.3

06G1604

- Technická pomoc pre BSK - opatrenie 3.4

06G17

Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy

06G1701

- Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami - opatrenie 4.1

3 306 642

15 082 848

06G1702

- Zavedenie systémov riadenia kvality vo verejnej správe a pre MVO v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky - opatrenie 4.2

06G18

Technická pomoc

06G1801

- Technická pomoc - opatrenie 5.1

0020D

MPSVR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR

06H09

Hospodárska mobilizácia MPSVR SR

6 900 000

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úþastník medzirezortného programu

Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR

45 189

Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR

09706

Príspevky SR do MO - MPSVR SR

440 367

Gestor:10 Ministerstvo zahraniþných vecí SR

0A909

Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MPSVR SR

0AR05

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Protidrogová politika

Gestor:03 Úrad vlády SR

50 000

Gestor:03 Úrad vlády SR

0AT04

Hodnotenie a štúdie-MPSVR SR
Gestor:03 Úrad vlády SR

24 - Ministerstvo kultúry SR

( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

08S

08S01
08S0101

Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt

181 173 995
113 949 483

Zámer:
Zvýšenie kultúrneho vedomia obþanov v oblasti ochrany a prezentácie kultúrneho dediþstva, umeleckej tvorby a poskytovania kultúrnych
služieb.
Vybrané ciele:
Orientácia podpory na dosiahnutie ekonomického a regionálne vyváženého rozvoja všetkých oblastí kultúry prostredníctvom schválených
projektov zameraných na zachovanie a rozvoj kultúrneho dediþstva a kultúrnych hodnôt.
- Inštitucionálna podpora štátnymi rozpoþtovými a príspevkovými organizáciami
- Divadlá a divadelná þinnosĢ

08S0102

- Hudba, koncertná þinnosĢ a umelecké súbory

08S0103

- Výtvarné umenie, fotografia, architektúra a dizajn

08S0104

- Médiá a audiovízia

08S0105

- Knižnice a knižniþná þinnosĢ

08S0106

- Múzeá a galérie

1 500 000
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08S0107

- Osvetová þinnosĢ a tradiþná Đudová kultúra

08S0108

- Ochrana pamiatkového fondu

08S0109

- Literatúra a knižná kultúra

08S010B

- Podpora aktivít Matice slovenskej

08S02

- Grantový systém

08S0201

- Umenie

08S0203

- Obnovme si svoj dom

08S0206

- Pro Slovakia

08S0207

- Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí

08S0209

- Kultúra znevýhodnených skupín

08S020A

- Nehmotné kultúrne dediþstvo

08S020C

- Kultúrne aktivity v oblasti pamäĢových inštitúcií

08S020D

- Mimoriadne kultúrne aktivity v rámci GS

21 066 097

08S020E

- Európske hlavné mesto kultúry

08S03

- Podpora vysielania a tvorby niektorých programov verejnoprávnych inštitúcií SRo a STV

08S0301

- Slovenský rozhlas

4 000 000

08S0302

- Slovenská televízia

10 000 000

08S04

- Systematická obnova audiovizuálneho dediþstva a jeho sprístupĖovanie na roky 2008 - 2019

08S0401

- Príspevok Audiovizuálnemu fondu

3 500 000

08S0402

- Systematická obnova audiovizuálneho dediþstva realizovaná SFÚ

1 493 726

08S05

- Štrukturálne fondy EÚ

08S0502

- Vytvorenie siete s informaþným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie

08S0503

- Slovenská digitálna knižnica - SNK Vrútky

08S0504

- Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho dediþstva

08S0505

- Generálna oprava šindĐových krytín na objektoch Đudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny

08T

Tvorba a implementácia politík

08T01
08T0101

- Koncepþná a riadiaca þinnosĢ

08T0102

- Podpora riadenia programov

08T0103

- Podpora kultúrnych aktivít RO a PO

08T0104

- Podpora kultúrnych aktivít v zahraniþí

08T0105

- Projekt informatizácie kultúry

08T0106

- Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižniþných fondov

08T0107

- Nákup dopravných prostriedkov

08T0109

- Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008-2013

08T02

- Cirkvi a náboženské spoloþnosti

08T0201

- Príspevok na prevádzku cirkevných ústredí

08T0202

- Slovenská katolícka charita

08T0203

- Diakonia ECAV

08T0205

67 221 856

Zámer:
Transparentný, úþinný a efektívny systém financovania tvorby, šírenia, ochrany a prezentácie kultúrnych hodnôt a rozvoj kultúrnych
služieb v profesionálnej a neprofesionálnej štátnej a neštátnej sfére.
Vybrané ciele:
SkvalitĖovaĢ výkon štátnej správy s cieĐom efektívneho riadenia a koordinácie programov na úrovni aparátu ministerstva kultúry tak, aby
boli splnené všetky úlohy stanovené legislatívnym plánom a plánom práce na príslušný rok.
- Koncepcia kultúrnej politiky, riadenie a koordinácia programov

- Ústredie diakonie Reformovanej kresĢanskej cirkvi na Slovensku
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úþastník medzirezortného programu

06G0U

Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateĐnosti - MK SR

06H0A

Hospodárska mobilizácia MK SR

Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

2 656

Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR

06K06

Štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej politiky MK SR

06K0Q

Koordinácia prierezových aktivít a zabezpeþovanie realizácie cieĐov štátnej vednej a technickej politiky - MK SR

0A906

Rozvoj pamäĢových a fondových inšt. a obnova ich národnej infraštruktúry MF SR - MK SR

0A907

Technická pomoc OP IS MF SR - MK SR

0AR03

Ministerstvo kultúry SR - Protidrogová politika

Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Gestor:03 Úrad vlády SR

Gestor:03 Úrad vlády SR

Gestor:03 Úrad vlády SR
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Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

07K

Rozvoj priemyslu a podpora podnikania

214 503 979
179 820 521

Zámer:
Zdravé podnikateĐské prostredie podporujúce nové investície, zvyšovanie produktivity, inovácie a tvorbu nových pracovných miest
Vybrané ciele:
DosiahnuĢ úspory energie vo verejnej sfére, komerþnej sfére i domácnostiach (indikátor v zmysle Národného programu reforiem)
07K01

- Reštrukturalizácia priemyselných odvetví

07K0106

- Podpora útlmu a likvidácie následkov Ģažby v uhoĐnom baníctve

07K0108

- Podpora rozvoja obrannej výskumnej základne

07K010F

- Podpora útlmu rudného baníctva

07K0113

- Program vyššieho využívania biomasy a slneþnej energie v domácnostiach

07K0114

- Fond energetickej efektívnosti

07K0115

- Národný jadrový fond

07K0117

- Staré banské diela

07K02

- Podpora podnikania

07K0202

- Administrácia NARMSP

07K0203

- Podpora rizikového kapitálu

07K0205

- Poradenstvo a vzdelávanie pre MSP

07K0208

- Podpora malého a stredného podnikania prostredníctvom siete inkubátorov a metódy Research based spin off

07K0209

- Podpora vzdelávania a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie a zaþínajúcich podnikateĐov

07K020B

- Schéma podpory úþasti MSP v rámcovom programe EÚ pre výskum a technologický rozvoj

07K020D

- Podpora inovaþných projektov v rezorte MH SR

07K0211

- Monitoring a výskum MSP

07K0212

- www stránka pre MSP

07K0216

- Národný program zvyšovania produktivity a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky

07K0218

- Implementácia priorít Inovaþnej stratégie

07K021A

- Akþný plán znižovania administratívneho bremena v SR

07K021C

- Podpora spoloþných služieb pre podnikateĐov - opatrenie 1.2 OP KaHR

07K021D

- Pomoc MSP na trhu EÚ

07K021E

- Posilnenie úverovej kapacity Mikropôžiþkového programu

07K021F

- Podpora úspešnej podnikateĐskej praxe a výchovy k podnikaniu

07K03

- Rozvoj cestovného ruchu

07K030D

- Podpora podnikateĐských aktivít v cestovnom ruchu - opatrenie 3.1 OP KaHR

07K030E

- Rozvoj informaþných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska - opatrenie 3.2 OP KaHR

07K04

- Rozvoj zahraniþnej spolupráce, obchodu a investícií

07K0402

- Administrácia SARIO

07K0403

- Podpora rozvoja strategických investícií - Investiþné stimuly

07K0404

- Podpora rozvoja a zriaćovania priemyselných parkov

07K0407

- Podpora významných investícií - Kia a Hyundai

07K07

- Podpora realizácie významnej investície Getrag Ford Transmissions

07K08

- Podpora regionálneho rozvoja

07K09

- Podpora projektu Samsung

07K0A

- KIA Motors Slovakia - rozšírenie výroby automobilov

07K0B

- Interreg IVC

07K0B01

- Technická asistencia Interreg IVC - povinný príspevok do JTS

07K0B02

- Technická asistencia Interreg IVC - odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce

07K0C

- Interact II

07K0C01

- Technická asistencia Interact II - povinný príspevok do JTS

07K0D

- Energetika

07K0D05

- Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike - opatrenie 2.1
OP KaHR
- Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky - opatrenie 2.2 OP
KaHR
- Program na podporu energetickej efektívnosti

07K0E

- Inovácie

07K0E01

- Inovácie a technologické transfery - opatrenie 1.1 OP KaHR

07K0D01
07K0D02

07K0E02

- Podpora inovaþných aktivít v podnikoch - opatrenie 1.3 OP KaHR

07K0F

- Podpora realizácie významnej investície AU Optronics

2 011 000

16 861 681

3 600 000

8 551 000
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Názov programu
Tvorba a implementácia politík

30 978 247

Zámer:
Zabezpeþením efektívnej podpory uplatĖovaĢ a rozvíjaĢ vládnu politiku v oblasti hospodárstva.
Vybrané ciele:
VyþerpaĢ všetky disponibilné prostriedky z EÚ a na spolufinancovanie.
07L02

- Podpora rozvoja þinnosti obþianských združení na ochranu práv spotrebiteĐa

07L03

- Podpora budovania štruktúr v oblasti trhového dozoru na ochranu spotrebiteĐa SR 104.01

07L04

- Podpora programov rezortu MH SR

07L05

- Administrácia rozpoþtových organizácií rezortu MH SR

07L07

- Európske spotrebiteĐské centrum

07L09

- Technická pomoc - opatrenie 4.1 OP KaHR

06H

Hospodárska mobilizácia

Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a úþastníkom:

06H01

Zámer:
Efektívne využitie finanþných prostriedkov na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných nepretržite na zabezpeþenie
potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateĐstva a na zabezpeþenie þinnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpeþnostných zborov a
ostatných zložiek poþas krízovej situácie.
Hospodárska mobilizácia MH SR

2 810 911

Vybrané ciele:
Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných v stave bezpeþnosti, ktoré sú v pôsobnosti MH SR
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úþastník medzirezortného programu
00204

MH SR - Civilné núdzové plánovanie v SR

05T01

Oficiálna rozvojová pomoc MH SR

08B0A

Rozvoj ochrany obyvateĐov SR pred chemickými zbraĖami - rezort MH SR

Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR

Gestor:10 Ministerstvo zahraniþných vecí SR

40 000

Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR

09704

Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií - MH SR

850 000

Gestor:10 Ministerstvo zahraniþných vecí SR

0A90G

Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MH SR

0AR0C

Ministerstvo hospodárstva SR - Protidrogová politika

0AS03

MH SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike

Gestor:03 Úrad vlády SR

Gestor:03 Úrad vlády SR

4 300

Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR

27 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

07P

Regionálny rozvoj

1 409 113 939
403 058 492

Zámer:
Sociálno-ekonomická vyrovnanosĢ regiónov.

07P06

Vybrané ciele:
Výrazne zvýšiĢ všetky typy inovácií v podnikateĐskej sfére, podporiĢ zavádzanie progresívnych technológií a tým zabezpeþiĢ dlhodobú
konkurencieschopnosĢ MSP a vysoký rast produktivity.
- Operaþný program Bratislavský kraj

07P0601

- Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel

07P0602

- Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava

07P0603

- Opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery

07P0604

- Opatrenie 2.2. Informatizácia spoloþnosti

07P0605

- Technická pomoc

07P08

- Regionálny operaþný program

07P0801

- Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

07P0802

- Opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

07P0803

- Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

07P0804

- Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj Infraštruktúry cestovného ruchu

07P0805

- Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel

07P0806

- Opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerþných záchranných služieb

07P0807

- Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpeþujúce dopravnú obslužnosĢ regiónov

07P0808

- Opatrenie 6.1 Technická pomoc

07P0809

- Opatrenie 7.1 Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013

07P09

- Cezhraniþná spolupráca SR - ýR
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07P0901

- Opatrenie 1.1 Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií

07P0902

- Opatrenie 1.2 Spolupráca a sieĢovanie

07P0903

- Opatrenie 1.3 Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosĢ

07P0904

- Opatrenie 1.4 Rozvoj podnikateĐského a inovaþného prostredia

07P0905

- Opatrenie 1.5 Rozvoj cezhraniþného turizmu

07P0906

- Opatrenie 1.6 Fond mikroprojektov

07P0907

- Opatrenie 2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraniþia

07P0908

- Opatrenie 2.2 Zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny

07P0909

- Opatrenie 2.3 Zlepšenie informaþnej a komunikaþnej dostupnosti prihraniþia

07P090A

- Podpora riadenia, implementácia, kontrola programu, monitorovanie a propagácia programu

07P0A

- Cezhraniþná spolupráca HU - SK

07P0A01

- Opatrenie 1.1 Podpora spolupráce v oblasti hospodárstva

07P0A02

- Opatrenie 1.2 Spolupráca v oblasti vedy, výskumu a inovácií

07P0A03

- Opatrenie 1.3 Spoloþná podpora turizmu

07P0A04

- Opatrenie 1.4 Spoloþné využívanie zariadení zdravotnej starostlivosti a prevencie rizika

07P0A05

- Opatrenie 1.5 Rozvoj sieĢovania, partnerstva, programového a projektového plánovania a kapacít manažmentu

07P0A06

- Opatrenie 1.6 Spoloþné využívanie a rozvoj Đudských zdrojov

07P0A07

- Opatrenie 1.7 Aktivity ďudia Đućom

07P0A08

- Opatrenie 2.1 Spoloþné aktivity na podporu ochrany životného prostredia

07P0A09

- Opatrenie 2.2 Spoloþné aktivity ochrany prírody

07P0A0A

- Opatrenie 2.3 Výstavba malých ciest, cyklistických trás, verejná doprava

07P0A0B

- Opatrenie 2.4 Zariadenia pohraniþného styku cez hraniþné rieky

07P0A0C

- Opatrenie 2.5 Zlepšenie cezhraniþných komunikaþných kanálov

07P0A0D

- Technická asistencia

07P0B

- Cezhraniþná spolupráca AT - SK

07P0B01

- Opatrenie 1.1 Cezhraniþná spolupráca MSP, spolupráca v oblasti výskumu, technológií a vývoja

07P0B02

- Opatrenie 1.2 Kultúrna spolupráca, spolupráca v cestovnom ruchu

07P0B03

- Opatrenie 1.3 Vzdelávanie a kvalifikácia, integrácia trhov práce

07P0B04

- Opatrenie 1.4 Sociálna dimenzia integrácie (sociálne a zdravotné služby)

07P0B05

- Opatrenie 2.1 Doprava a regionálna dostupnosĢ (plánovanie, organizácia dopravy a logistika)

07P0B06

- Opatrenie 2.2 Trvalo udržateĐný územný rozvoj a kvalitná regionálna správa/kvalitný regionálny manažment

07P0B07

- Opatrenie 2.3 Spolupráca a spoloþný manažment/spoloþné riadenie chránených území

07P0B08

- Opatrenie 2.4 Energetická efektívnosĢ a obnoviteĐné zdroje energie, ochrana životného prostredia, manažment rizík

07P0B09

- Technická pomoc

07P0C

- Cezhraniþná spolupráca PL - SK

07P0C01

- Opatrenie 1.1 Komunikaþná a dopravná infraštruktúra

07P0C02

- Opatrenie 1.2 Infraštruktúra životného prostredia

07P0C03

- Opatrenie 2.1 Rozvoj cezhraniþnej spolupráce v oblasti turizmu

07P0C04

- Opatrenie 2.2 Ochrana prírodného a kultúrneho dediþstva

07P0C05

- Opatrenie 2.3 Vytváranie sietí

07P0C06

- Technická asistencia

07P0C07

- Podpora miestnych iniciatív - mikroprojekty

07P0D

- Operaþný program cezhraniþnej spolupráce ENPI HU-SK-RO-UA

07P0D01

- Opatrenie 1.1 Harmonizovaný rozvoj cestovného ruchu

07P0D02

- Opatrenie 1.2 Vytvorenie lepších podmienok pre rozvoj MSP a podnikania

07P0D03

- Opatrenie 2.1 Ochrana životného prostredia, trvalo udržateĐný rozvoj a riadenie prírodných zdrojov

07P0D04

- Opatrenie 2.2 PripravenosĢ na núdzové situácie (povodne, požiare, zosuvy pôdy)

07P0D05

- Opatrenie 3.1 Zlepšenie dopravnej infraštruktúry na hraniþných prechodoch a vybavenie pre zabezpeþenie kontroly na hraniciach

07P0D06

- Opatrenie 4.1 Inštitucionálna spolupráca

07P0D07

- Opatrenie 4.2 Neinvestiþné projekty ďudia Đućom

08V

UDRŽATEďNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO

8 721 122

Zámer:
Funkþne integrované lesné hospodárstvo zabezpeþujúce ekologickú stabilitu krajiny a posilĖujúce hospodársky a sociálny rozvoj regiónov
a vidieka.
Vybrané ciele:
V období zvýšeného rizika vzniku lesných požiarov zabezpeþiĢ letecký monitoring lesov SR.
08V02

- OBNOVA A ROZVOJ LESNÉHO HOSPODÁRSTVA

08V0201

- Špecifické þinností v lesnom hospodárstve

08V0202

- Rozvoj hospodárskej úpravy lesa
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08V0203

- Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy

08V0204

- Monitoring lesov ohrozených požiarmi

08V0205

- VeĐkoplošná ochrana lesov

08V0206

- StarostlivosĢ o národné parky

08V0207

- Štátna správa na úseku lesného hospodárstva

08V03

- VÝSKUM A ODBORNÁ POMOC PRE UDRŽATEďNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO

08V0301

- Výskum na podporu udržateĐného lesného hospodárstva

08V0302

- Odborná pomoc pre udržateĐné lesné hospodárstvo

08V0304

- Ochrana prírody - NLC

08W

POTRAVINOVÁ BEZPEýNOSġ, ZDRAVIE A OCHRANA ZVIERAT A RASTLÍN

34 540 780

Zámer:
Spotrebitelia sú zásobovaní kvalitnými potravinami, je zabezpeþená vysoká úroveĖ zdravia a ochrany zvierat a rastlín.

08W01

Vybrané ciele:
Výkonom hraniþných veterinárnych kontrol na vonkajších hraniciach EÚ na 3 hraniþných inšpekþných staniciach zabezpeþiĢ 100 %
ochranu štátneho územia SR pred zavleþením nákaz zvierat a dovozom zdraviu škodlivých živoþíšnych produktov z tretích krajín.
- REGULÁCIA, FORMULÁCIA A VÝKON VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SLUŽBY

08W0101

- Veterinárna a potravinová ochrana a kontrola

08W0102

- Potravinový dozor

08W0103

- Eradikácia chorôb

08W0104

- Kontrola BSE

08W010I

- Odborná þinnosĢ pre bezpeþnosĢ potravín

08W010J

- Koordinácia a zodpovednosĢ za zdravie zvierat a potravinovú bezpeþnosĢ

08W02

- ZDRAVOTNÁ NEŠKODNOSġ POTRAVÍN

08W0201

- Diagnostika a skúšanie potravín

08W03

- POZNATKOVÁ BÁZA NA ZABEZPEýENIE KVALITY A BEZPEýNOSTI POTRAVÍN

08W0301

- Výskum na podporu kvality a zdravotnej neškodnosti potravín

08W0302

- Odborná pomoc pre zdravé a kvalitné potraviny

08W04

- REGULÁCIA VSTUPOV, ZDRAVIE A KVALITA RASTLÍN

090

09001

TVORBA, REGULÁCIA A IMPLEMENTÁCIA POLITÍK

0900101

- Kontrola a zodpovednoĢ za programy

0900102

- Vzdelávanie

0900105

- Zahraniþná spolupráca rezortu

0900106

- Propagácia rezortu

09002

- REALIZÁCIA A ADMINISTRÁCIA FINANýNÝCH SCHÉM

0900201

- Administrácia podporných schém

0900202

- Národné podpory

0900208

- Štátna pomoc

09003

- POZNATKOVÁ PODPORA TVORBY POLITÍK

0900301

- Hodnotenie politík a odvetvová stratégia

0900302

- Koordinácia vedeckovýskumnej þinnosti

0900303

- Monitorovanie a prieskum pôdneho krytu SR

09004

- PÔDOHOSPODÁRSKY INFORMAýNÝ SYSTÉM

0900401

- Informatizácia MP SR

09005

- ŠTATISTICKÝ INFORMAýNÝ SYSTÉM

0900501

- Štatistické zisĢovanie

0900502

- Informaþné listy MP SR

0900503

- ISPU SR - databáza IS

09006

- POZEMKOVÉ ÚPRAVY

0900601

- Pozemkové úpravy a usporiadanie pozemkového vlastníctva

0900604

- Štátna správa na úseku pozemkových úprav

09007

- Riadenie a kontrola - APRR

091

57 573 629

Zámer:
Vysoký štandard tvorby politík a poskytovania služieb všetkým relevantným zúþastneným farmárom, obyvateĐom vidieka,
agropotravinárskemu priemyslu, spotrebiteĐom, verejnosti a inštitúciám verejnej správy v súlade s princípmi Spoloþnej poĐnohospodárskej
politiky.
Vybrané ciele:
ZabezpeþiĢ riadenie, koordináciu a financovanie aparátu ministerstva, aby strategické úlohy MPRV SR boli splnené vþasným a úplným
spôsobom podĐa Plánu práce vlády SR a podĐa Plánu legislatívnych úloh vlády SR.
- PODPORA PROGRAMOV

PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI POďNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA

403 324 856

Zámer:
Medzinárodne konkurencieschopný, na spotrebiteĐa orientovaný agropotravinársky sektor, vytvárajúci enviromentálne udržateĐný vidiecky
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ráz.
Vybrané ciele:
UdržaĢ stanovenú výmeru poĐnohospodárskej pôdy minimálne na úrovni 1,8 mil. ha.
09102

- PODPORA POďNOHOSPODÁRSKYCH ýINNOSTÍ ( PRIAME PLATBY )

09103

- RYBNÉ HOSPODÁRSTVO - EFF ( Operaþný program Rybné hospodárstvo SR 2007-13)

0910303

- Investície do akvakultúry ( cieĐ Konvergencia )

0910304

- Investície do spracovania a uvádzania na trh ( cieĐ Konvergencia )

0910305

- Organizácie výrobcov

0910306

- Podpora a rozvoj nových trhov

0910307

- Technická pomoc

091030A

- Investície do akvakultúry ( cieĐ mimo Konvergencia )

091030B

- Investície do spracovania a uvádzania na trh ( cieĐ mimo Konvergencia )

09104

- STABILIZÁCIA TRHU POďNOHOSPODÁRSKEJ PRODUKCIE ( TOV )

09105

- POZNATKOVÁ PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI POďNOHOSPODÁRSTVA

0910503

- Výskum na podporu živoþíšnej výroby

0910504

- Odborná pomoc pre živoþíšnu produkciu

0910505

- Výskum na podporu rastlinnej výroby

0910506

- Odborná pomoc pre rastlinnú produkciu

09106

- PLEMENÁRSKA A KONTROLNÁ ýINNOSġ

0910601

- Rozvoj a starostlivosĢ o plemenitbu a šĐachtenie hospodárskych zvierat

0910602

- Štátna kontrola plemenitby a šĐachtenia hospodárskych zvierat

0910603

- Kontrola strojov a zariadení

092

ROZVOJ VIDIEKA

501 349 564

Zámer:
Životaschopné a ekologicky udržateĐné vidiecke prostredie, stabilizujúce existujúcu populáciu na vidieku prostredníctvom generovania
pracovných príležitostí a vyššej životnej úrovne.
Vybrané ciele:
ZabezpeþiĢ podporu v rámci platieb za znevýhodnené oblasti horské na celkovej rozlohe 440 000 ha poĐnohospodárskej pôdy.
09202

- IMPLEMENTÁCIA RÁMCA PODPORY

0920208

- Technická pomoc ( opatrenie þ. 511 )

0920209

- Národná sieĢ rozvoja vidieka ( opatrenie þ. 512 )

09203

- ZVEďAĆOVANIE KRAJINY

0920301

- Múzejná þinnosĢ

0920302

- Verejnoprospešné aktivity rozvoja vidieka
- ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI SEKTORA POďNOHOSPODÁRSTVA A LESNÉHO HOSPODÁRSTVA - EAFRD ( PRV SR
2007-13 )
- Odborné vzdelávanie a informaþné aktivity ( opatrenie þ. 111 )

09204
0920401
0920402

- Využívanie poradenských služieb ( opatrenie þ. 114 )

0920403

- Modernizácia fariem ( opatrenie þ. 121 )

0920404

- Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov ( opatrenie þ. 122 )

0920405

- Pridávanie hodnoty do poĐnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva ( opatrenie þ. 123 )

0920406

- Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poĐnohospodárstva a lesného hospodárstva ( opatrenie þ. 125 )

0920407

- PolosamozásobiteĐské farmy ( opatrenie þ. 141 )

0920408

- Odbytové organizácie výrobcov ( opatrenie þ. 142 )

09205

- ZLEPŠENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KRAJINY - EAFRD ( PRV SR 2007-13 )

0920501

- Znevýhodnené oblasti horské ( opatrenie þ. 211 )

0920502

- Znevýhodnené oblasti iné ( opatrenie þ. 212 )

0920503

- Natura 2000 a smernica o vodách ( opatrenie þ. 213 )

0920504

- Agroenvironmentálne platby ( opatrenie þ. 214 )

0920505

- Životné podmienky zvierat ( opatrenie þ. 215 )

0920506

- Prvé zalesnenie poĐnohospodárskej pôdy ( opatrenie þ. 221 )

0920507

- Natura 2000 - lesná pôda ( opatrenie þ. 224 )

0920508

- Lesnícko - environmentálne platby ( opatrenie þ. 225 )

0920509

- Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení ( opatrenie þ. 226 )

09206

- KVALITA ŽIVOTA VO VIDIECKYCH OBLASTIACH A DIVERZIFIKÁCIA VIDIECKEHO HOSPODÁRSTVA - EAFRD (PRV SR 2007-13)

0920601

- Diverzifikácia smerom k nepoĐnohospodárskym þinnostiam ( opatrenie þ. 311 )

0920602

- Podpora þinností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu ( opatrenie þ. 313 )

0920603

- Základné služby pre vidiecke obyvateĐstvo ( opatrenie þ. 321 )

0920604

- Obnova a rozvoj dediny ( opatrenie þ. 322 )

0920605

- Vzdelávanie a informovanie ( opatrenie þ. 331 )
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0920606

- Získavanie zruþností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia ( opatrenie þ. 341 )

09207

- LEADER - EAFRD ( PRV SR 2007-13 )

0920701

- Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia ( opatrenie þ. 413 )

0920702

- Vykonávanie projektov spolupráce ( opatrenie þ. 421 )

0920703

- Chod miestnej akþnej skupiny ( opatrenie þ. 431 )

00207

MP SR - Civilné núdzové plánovanie v SR

05T04

Oficiálna rozvojová pomoc - MP SR

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úþastník medzirezortného programu

Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR

37 904

Gestor:10 Ministerstvo zahraniþných vecí SR

06H0B

Hospodárska mobilizácia MPRV SR

249 154

Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR

06K0H

Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja - MP SR

06K0K

Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja - MŽP SR

06K0N

Koordinácia prierezových aktivít a zabezpeþovanie realizácie cieĐov štátnej vednej a technickej politiky - MP SR

09708

Príspevky SR do MO - MPRV SR

Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

246 488

Gestor:10 Ministerstvo zahraniþných vecí SR

0AR0B

Ministerstvo pôdohospodárstva SR - Protidrogová politika

11 950

Gestor:03 Úrad vlády SR

0AS06

MP SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR

29 - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

017

Podpora rozvoja bývania

2 126 190 949
157 404 000

Zámer:
Kvalitné a dostupné bývanie.
Vybrané ciele:
PoskytovaĢ podporu na rozširovanie a zveĐaćovanie bytového fondu.
01701

- Výstavba a obnova bytového fondu

01705

- Štátny fond rozvoja bývania

01706

- Štátna prémia k stavebnému sporeniu

01707

- Štátny príspevok k hypotekárnym úverom

01709

- Náhradné nájomné byty

053

Cestná infraštruktúra

54 904 000

936 015 071

Zámer:
UmožniĢ rýchlu, efektívnu a bezpeþnú dopravu po prevádzkovo spôsobilých cestách a diaĐniciach.
Vybrané ciele:
Do roku 2014 odovzdaĢ do užívania 130,4 km diaĐnic a rýchlostných ciest a zaþaĢ výstavbu 286,8 km diaĐnic a rýchlostných ciest .
05301

- Správa, údržba a opravy ciest a diaĐnic

0530101

- Správa, údržba a opravy ciest I. tr. a diaĐniþných privádzaþov

0530102

- Príprava a realizácia opráv diaĐnic a rýchlostných ciest NDS

05302

- Cestná sieĢ - výstavba a obnova

0530201

- Výstavba cestnej siete

0530202

- Obnova technickej základne údržby ciest a diaĐnic

0530203

- Preložka štátnej cesty II/520 Nová Bystrica-Oravská Lesná

0530204

- Severný obchvat mesta Trnava

0530207

- Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OP Doprava)

0530208

- ŠR mimo spolufinancovania - MSF+ NN OPD (nad GAP)

05303

- Výstavba diaĐnic a rýchlostných ciest NDS

0530305

- DiaĐnice a rýchlostné cesty (ŠR)

0530308

- Pripravované projekty nového programového obdobia

0530309

- ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (nad GAP)

053030A

- Výstavba diaĐnic (TEN-T) (opatrenie 2.1 OP Doprava)

053030B

- Výstavba rýchlostných ciest (opatrenie 5.1 OP Doprava)

053030C

- ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (III. program. obdobie)
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- Výstavba vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovaná formou PPP

0530501

- Príprava projektov PPP - špeciálne služby a poradenstvo

0530502

- Projekty PPP - Balík 1 (Dubná Skala - Turany, Turany - Hubová, Hubová - Ivachnová, Jánovce - Jablonov, Friþovce - Svinia)

0530503

- Projekty PPP - Balík 2 ( Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské Nemce, Banská Bystrica - severný obchvat)

0530504

- Projekty PPP - Balík 3 (Hriþovské Podhradie - Lietavská Lúþka, Lietavská Lúþka - VišĖové, VišĖové - Dubná Skala)

0530505

- Platba za dostupnosĢ pre 2. balík PPP

055

Letecká doprava a infraštruktúra

10 250 400

Zámer:
Bezpeþná prevádzka letiskovej infraštruktúry a bezpeþná letecká doprava.
05501
07S

- Zabezpeþenie prevádzky leteckej dopravy a výstavba leteckej infraštruktúry
Železniþná doprava

925 713 627

Zámer:
Kvalitná, v dostatoþnom rozsahu zabezpeþená železniþná doprava.
Vybrané ciele:
PodporiĢ vo verejnom záujme železniþnú osobnú dopravu.
07S01

- Kombinovaná doprava

07S03

- Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dopravy na dráhach

07S04

- Rozvoj a modernizácia železníc - ZSSK, a.s.

07S0401

- Obnova železniþných mobilných prostriedkov (opatrenie 6.1 OP Doprava)

07S0402

- Modernizácia mobilného parku ZSSK

07S05

- Podpora verejných služieb-prevádzkovanie dráh

07S06

- Rozvoj a modernizácia majetku železníc - ŽSR

07S0601

- Výstavba a obnova železniþnej siete

07S060B

- Spolufinancovanie TEN -T (50 %)

07S060C

- Modernizácia a rozvoj železniþnej infraštruktúry (opatrenie 1.1 OP Doprava)

07S060D

- Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy (opatrenie 3.1 OP Doprava)

07S060E

- Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov (opatrenie 4.1 OP Doprava)

07S060F

- Štátna dotácia mimo spolufinancovania TEN-T

07S060G

- ŠR mimo spolufinancovanie - MSF + NN (nad GAP)

07T

Tvorba a implementácia politík

72 441 129

Zámer:
Efektívna podpora vládnej politiky v oblasti dopravy, telekomunikaþného trhu a poštových služieb.
07T01

- Riadenie a podpora programov

07T0101

- Ústredný orgán-MDVRR SR

07T0102

- Technická pomoc MDPT SR (ŠF)

07T0105

- Technická pomoc (opatrenie 7.1 OP Doprava)

07T0106

- Zavádzanie digitálneho vysielania v SR

07T0107

- Podpora Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

07T0108

- Podpora na projekty Euroregiónov

07T0109

- Program podpory územného rozvoja obcí a miest

07T010A

- Poradenské služby

07T02

- Veda a výskum

07T03

- Regulácia a štátny dozor

07T0301

- Regulácia dopravy na dráhach

07T0302

- Regulácia telekomunikaþného trhu

07T0303

- Regulácia v civilnom letectve

07T0304

- Regulácia trhu poštových služieb

07T0305

- Regulácia vodnej dopravy

07T0306

- Regulácia cestnej dopravy

07T030E

- Regulácia v stavebníctve

07T06

- Hygiena a ochrana zdravia

07T07

- Štúdie, expertízy, posudky v oblasti urbanizmu a územného rozvoja (URBION)

0BC

Rozvoj cestovného ruchu

7 162 978

Zámer:
Podporou rozvoja cestovného ruchu prispieĢ k ekonomickému a sociálnemu rastu regiónov Slovenska
0BC01

- Administrácia cestovného ruchu - ŠR

0BD

OP Technická pomoc

0BD01

- Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilĖovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach

0BD0101

- Monitorovanie, pracovné a koordinaþné skupiny, výbory a komisie-opatr. 1.1

13 219 557
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- Hodnotenie a štúdie - opatrenie 1.2

0BD0103

- Informovanie a publicita - opatrenie 1.3

0BD0104

- Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci - opatrenie 1.4

0BD0105

- Informaþné systémy pre úþely riadenia a implementácie regionálnej politiky SR - opatrenie 1.5

0BD02

- Finanþné riadenie, kontrola, audit a posilĖovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach

0BD0201

- Finanþné riadenie - opatrenie 2.1

0BD0202

- Finanþná kontrola a audit - opatrenie 2.2

0BD0203

- PosilĖovanie administratívnych kapacít - op.2.3.

0BD0204

- Informaþné systémy - opatrenie 2.4

0BD0205

- Podpora zavádzania inovatívnych finanþných nástrojov - opatrenie 2.5

0BJ

Vodná doprava

0BJ01

Strana 4071

223 304

Zámer:
Budovanie a rozvoj vnútrozemskej vodnej dopravy podĐa príslušných koncepcií, politík a legislatívy EÚ a SR (napr. Generálny program
implementácie NAIADES v Slovenskej republike UV SR þ. 642/2009 a pod.).
- Rozvoj vodnej dopravy
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úþastník medzirezortného programu

00206

MDVRR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR

22 272

Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR

06E01

MDVRR SR - Dopravná a telekomunikaþná podpora

1 327 756

Gestor:11 Ministerstvo obrany SR

06G0H

Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateĐnosti - MDPT SR

06G0H01

- Stimulovanie a skvalitĖovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateĐov a podnikateĐského sektora

Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

06G0H02

- Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ćalšieho vzdelávania s cieĐom zlepšiĢ kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov

06H0C

Hospodárska mobilizácia delimitovaná z MVRR SR

06H0D

Hospodárska mobilizácia MDVRR SR

Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR

1 827 800

Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR

06K04

Štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej politiky MDPaT SR

09707

Príspevky SR do MO - MDVRR SR

Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

582 055

Gestor:10 Ministerstvo zahraniþných vecí SR

0AR0A

MInisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - Protidrogová politika

1 000

Gestor:03 Úrad vlády SR

0AS04

MDVRR SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR

31 - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

07U

Geodézia, kartografia a kataster

43 169 655
43 167 955

Zámer:
Aktualizovanie a vytváranie informácií z odboru geodézie, kartografie a katastra, ich poskytovanie fyzickým a právnickým osobám a
spravovanie katastra nehnuteĐností.
Vybrané ciele:
Riadiaca a metodická þinnosĢ rezortu ÚGKK SR.
07U01

- Kataster nehnuteĐností

07U0101

- Katastrálne úrady

07U0102

- Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

07U02

- Usporiadanie pozemkového vlastníctva

07U03

- Geodézia a kartografia

07U04

- Spolufinancovanie projektov PHARE z FM 2003

06H0E

Hospodárska mobilizácia ÚGKaK SR

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úþastník medzirezortného programu
1 700

Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR

0A90A

Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR-UGKK SR

0A90A01

- ESKN - el.služby katastra nehnuteĐností

0A90A02

- ZB GIS- el.služby katastra nehnuteĐností

Gestor:03 Úrad vlády SR
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( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

07V

07V01

19 341 297

Štatistické zisĢovania

19 341 297

Zámer:
Štatistické zisĢovania v zmysle Programu štátnych štatistických zisĢovaní a programu zisĢovania Spoloþenstva pre potreby orgánov
štátnej správy, domácim a zahraniþným subjektom a verejnosti.
Vybrané ciele:
V jednotlivých rokoch zabezpeþiĢ štátne štatistické zisĢovania vyplývajúce z Programu štátnych štatistických zisĢovaní, ktoré organizuje a
vykonáva ŠÚ SR.
- Riadenie štatistických zisĢovaní

07V0101

- Realizácia štatistických zisĢovaní

07V0104

- Výskumné a vývojové úlohy

07V010A

- SODB

07V02

- Podporné þinnosti

07V03

- VoĐby

07V0308

- Prezident

07V0309

- Európsky parlament

07V030A

- VÚC

07V030B

- Komunálne voĐby

07V030C

- NR SR

07V030D

- Nové voĐby
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úþastník medzirezortného programu

0A90D

Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR -ŠÚ SR
Vybrané ciele:
Do roku 2013 zabezpeþiĢ zavedenie 34 elektronických služieb dostupných on-line.
Gestor:03 Úrad vlády SR

0A90D01

- Elektronické služby ŠÚ SR

0A90D02

- Register a identifikátor právnických osôb a podnikateĐov

33 - Úrad pre verejné obstarávanie

( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

07W

2 629 437

Verejné obstarávanie

2 629 437

Zámer:
Zvýšenie kvality a transparentnosti verejného obstarávania.
Vybrané ciele:
Zefektívnenie procesu verejného obstarávania
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úþastník medzirezortného programu
06G12

Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateĐnosti - ÚVO

06G1201

- Stimulovanie a skvalitĖovanie vzdelávania pre potreby zam. a podnikateĐského sektora-ÚVO

0A90E

Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - ÚVO

Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Gestor:03 Úrad vlády SR

36 - Úrad jadrového dozoru SR

( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

080

Výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpeþnosĢou

5 058 977
4 553 531

Zámer:
Pravidelne vykonávaĢ inšpekþnú þinnosĢ, posudzovaĢ a hodnotiĢ bezpeþnostnú dokumentáciu pre jadrové zariadenia v SR, vydávaĢ
povolenia pre prevádzkovateĐov jadrových zariadení v SR v súlade s platnou legislatívou v záujme zaistenia jadrovej bezpeþnosti
jadrových zariadení.
Vybrané ciele:
V priebehu roka vykonaĢ 105 inšpekcií.
08001

- Štátny dozor

0020E

ÚJD SR - Civilné núdzové plánovanie v SR

05T07

Oficiálna rozvojová pomoc ÚJD SR

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úþastník medzirezortného programu

Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
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Názov programu
Gestor:10 Ministerstvo zahraniþných vecí SR

06H0F

Hospodárska mobilizácia ÚJD SR

2 700

Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR

0970D

Príspevky SR do MO - ÚJD SR

502 746

Gestor:10 Ministerstvo zahraniþných vecí SR

37 - Úrad priemyselného vlastníctva SR

( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

081

2 759 294

Podpora priemyselného vlastníctva

2 664 294

Zámer:
Kvalitné služby priemyselno-právnej ochrany.
Vybrané ciele:
V roku 2012 skrátiĢ priemernú dobu konania o prihláškach ochranných známok na 6 mesiacov od dátumu podania po zápis do registra, v
prípade, že nie sú podané žiadne námietky tretích osôb a za podmienky, že prihláška je bez formálnych a vecných nedostatkov.

08101

KĐúþový cieĐ
- Rozhodovanie o predmetoch priemyselného vlastníctva

08102

- Udržiavanie predmetov priemyselného vlastníctva

06H0G

Hospodárska mobilizácia ÚPV SR

0970B

Príspevky SR do MO - ÚPV SR

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úþastník medzirezortného programu

Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR

95 000

Gestor:10 Ministerstvo zahraniþných vecí SR

38 - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

082

08201
0820101

6 028 285

Štátna správa v oblasti technickej normalizácie, metrológie, kvality a posudzovania zhody

5 952 029

Zámer:
Kvalitný metrologický systém, aktuálne technické normy a manažérstvo kvality ako predpoklad lepšej konkurencieschopnosti slovenských
výrobkov.
Vybrané ciele:
Roþne vykonaĢ 720 kontrol v oblastiach podĐa Koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality a posudzovania
zhody.
- Riadenie, kontrola a podpora þinnosti úradu
- Riadenie þinnosti úradu

0820102

- Výstavba Cyklotrónového centra Slovenskej republiky

0820103

- Národný program kvality Slovenskej republiky

08202

- Metrológia

0820201

- Plnenie úloh národnej metrologickej inštitúcie

0820202

- Metrologický dozor a kontrola

08203

- Technická normalizácia
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úþastník medzirezortného programu

0970C

Príspevky SR do MO - ÚNMS SR

76 256

Gestor:10 Ministerstvo zahraniþných vecí SR

40 - Protimonopolný úrad SR

( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

084

Hospodárska súĢaž

2 119 136
2 119 136

Zámer:
Ochrana a podpora hospodárskej suĢaže
Vybrané ciele:
Každoroþne zabezpeþiĢ elimináciu þinností a konaní obmedzujúcich súĢaž vyriešením 50 % prípadov z celkového poþtu riešených.
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( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

085

7 889 654

BezpeþnosĢ informácií

7 889 654

Zámer:
Vytváranie optimálnych podmienok na zabezpeþenie ochrany utajovaných skutoþností a elektronického podpisu dát.
Vybrané ciele:
VytvoriĢ podmienky pre ochranu kybernetického priestoru
08501

- Riadenie a podpora programov

08502

- Ochrana utajovaných skutoþností

0850201

- Bezpeþnostné previerky

0850202

- Ochrana objektov a informácií

08503

- BezpeþnosĢ komunikaþných a informaþných systémov

08504

- Elektronický podpis

42 - Správa štátnych hmotných rezerv SR

( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

086

33 191 887

Štátne hmotné rezervy

28 938 199

Zámer:
PripravenosĢ štátnych hmotných rezerv na riešenie krízových situácií vojenského a nevojenského charakteru.

08601
0860101

Vybrané ciele:
ZabezpeþiĢ dopĎĖanie a udržiavanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov tak, aby v príslušnom roku trvale dosahovali minimálnu
úroveĖ 90 dní podĐa metodiky Rady ES, v súlade s príslušnými predpismi EÚ a zákonom þ. 170/2001 Z.z.
- Hospodárenie so štátnymi hmotnými rezervami
- Hospodárenie s hmotnými rezervami

0860102

- Hospodárenie s núdzovými zásobami ropy a ropných výrobkov

0860103

- Hospodárenie s mobilizaþnými zásobami

08603

- Riadenie, kontrola a podpora

0020F

SŠHR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR

21 300 000

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úþastník medzirezortného programu
30 000

Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR

06E06

SŠHR SR - Štátne hmotné rezervy pre obranu

2 536 888

Gestor:11 Ministerstvo obrany SR

06H0H

Hospodárska mobilizácia SŠHR SR

1 686 800

Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR

48 - Všeobecná pokladniþná správa

( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

06Q

Ochrana základných práv a slobôd

4 144 599 875
1 166 276

Zámer:
PodielaĢ sa na ochrane základných práv a slobôd pri þinnosti orgánov verejnej správy.
08H

Dlhová služba

08H01

Zámer:
Financovanie dlhu centrálnej vlády a na krytie potrieb štátneho rozpoþtu pri þo možno najnižších nákladoch v súlade s primeraným
stupĖom rizika.
- Domáca dlhová služba

08H02

- Zahraniþná dlhová služba

0A0

Ochrana osobných údajov

1 386 678 600

684 919

Zámer:
ZabezpeþiĢ ochranu a bezpeþnosĢ spracúvania osobných údajov.
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( v eurách )

Výdavky kapitoly na realizáciu programov na rok 2012
Kód
programu

Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu

087

08701
0870101

Výskum a vývoj v prírodných, technických, lekárskych a spoloþenských vedách a ich zabezpeþenie
Zámer:
PrispieĢ k celkovému zvýšeniu úrovne poznania na Slovensku v prírodných, technických, lekárskych a spoloþenských vedách, zvýšiĢ
úþasĢ na vedeckých projektoch riešených v európskom výskumnom priestore a podieĐaĢ sa na generaþnej obmene vedeckých
pracovníkov uskutoþĖovaním doktorandského štúdia.
Vybrané ciele:
DosiahnuĢ zvýšenie podielu prírodných, technických, lekárskych a spoloþenských vied na ekonomickom, sociálnom a kultúrnom rozvoji
Slovenska.
- Výskum a vývoj vo vedách o neživej prírode, v technických vedách a ich zabezpeþenie
- Výskum a vývoj vo vedách o neživej prírode

0870102

- Výskum a vývoj v technických vedách

08702

- Výskum a vývoj v lekárskych, veterinárnych, biologických, ekologických, poĐnohospodárskych a chemických vedách a ich zabezpeþenie

0870201

- Výskum a vývoj v lekárskych vedách

0870202

- Výskum a vývoj vo veterinárnych vedách

0870203

- Výskum a vývoj v biologických vedách

0870204

- Výskum a vývoj v ekologických vedách

0870205

- Výskum a vývoj v poĐnohospodárskych vedách

0870206

- Výskum a vývoj v chemických vedách

08704

- Sociálne vedy a humanistika v procese formovania spoloþnosti na poznatkovo-informaþnej báze a ich zabezpeþenie

0870401

- Výskum v sociálnych vedách

0870402

- Výskum v humanistike

08705

- Duchovná a materiálna kultúra Slovenska

0870501

- Kognitívno-axiologický výskum v kontexte európskeho kultúrneho dediþstva

0870502

- MinulosĢ a prítomnosĢ slovenského priestoru z pohĐadu historických a archeologických disciplín

08706

- Koordinácia výskumu a vývoja, rozvoj služieb

087060J

- Koordinácia výskumu a vývoja, rozvoj služieb

087060K

- Vytvorenie siete s informaþným prepojením UK SAV, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie

087060L

- FM EHP - Podpora vedy a výskumu..... sprostredkovanie

087060M

- Podpora vedy a výskumu vo výbraných smeroch významných pre SR a EÚ

087060N

- Výskum a zachovanie biodiverzity v historických štruktúrach poĐnohospodárskej krajiny Slovenska

087060O

- Rozvoj Molekulárno-medicínskeho centra SAV ako unikátneho pracoviska na Slovensku v oblasti modernej medicíny

087060P

- Vývoj cementových kompozitov z plastovej drviny, z elektrických a elektronických odpadov pre aplikácie v stavebníctve

087060Q

- Program cezhraniþnej spolupráce 2007-2013

08708

- Operaþný program výskum a vývoj - Slovenská akadémia vied

0870801

- Podpora sietí pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce - opatrenie 2.1

0870803

- Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce v
Bratislavskom kraji - opatrenie 4.1
- Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za úþelom zlepšenia podmienok - opatrenie 5.1

0870804

- Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe - opatrenie 2.2

0870805

- Prenos poznatkov v technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji - opatrenie 4.2

0870806

- Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja - opatrenie 1.1

0870802

0870807

- Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji - opatrenie 3.1

08709

- Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy - opatrenie 1.2

0870901

- Edukaþné fyzikálne centrum ÚEF SAV - opatrenie 1.2/01

0870902

58 985 607
58 985 607

- Podpora reformy vzdelávania na Slovensku
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úþastník medzirezortného programu

06G0E

Rozvoj tvorivého potenciálu pracovníkov výskumu a vývoja SAV regiónu BA
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

06G0P

- Zvyšovanie konkurencieschopnosti, rozvoj tvorivého potenciálu pracovníkov výskumu a vývoja SAV ćalším vzdelávaním, tréningom,
špecializáciou, inováciou obsahov a metód
Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateĐnosti - SAV

06K08

Štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej politiky SAV

06K0B

Štátne programy SAV

06K0B01

- ÚþasĢ spoloþenských vied na rozvoji spoloþnosti

06K0B02

- Prognóza rozvoja využivania a techniky do roku 2015 (Technology Foresight)

06G0E01

Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

06K0B03

- Genomika nádorových kardiovaskulárnych a prenosných ochorení pre zdravú populáciu Đudí a zvierat

06K0B04

- Realizácia vynikajúcich projektov a podpora profesionálneho rastu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja
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06K0G

Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja - SAV

06K0R

Koordinácia prierezových aktivít a zabezpeþovanie realizácie cieĐov štátnej vednej a technickej politiky - SAV

06K0U

Dobudovanie špiþkového laboratória so zameraním na nukleárnu rezonanciu

Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
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Príloha þ. 5
k zákonu þ. 511/2011 Z. z.

ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM A VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2012
(v eurách)

a
Dotácie pre obce a vyššie územné celky spolu
z toho:

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
1
2
1 074 230 810
6 363 200

Spolu
3
1 080 594 010

Obce
Spolu
z toho:

668 356 047

6 363 200

674 719 247

A. Dotácie zo štátneho rozpoþtu z kapitoly Všeobecná pokladniþná správa

25 859 300

6 363 200

32 222 500

v tom: a) dotácia na individuálne potreby obcí
b) dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok
z toho: Banská Štiavnica
Bardejov
Levoþa
Kremnica
Martin
c) dotácia pre zariadenia sociálnych služieb

0
0
0
0
0
0
0
25 859 300

2 688 700
2 024 800
720 300
481 300
341 900
275 500
205 800
1 649 700

2 688 700
2 024 800
720 300
481 300
341 900
275 500
205 800
27 509 000

642 496 747

0

642 496 747

5 841 320

0

5 841 320

1 798 000

0

1 798 000

285 401

0

285 401

6 207 264

0

6 207 264

587 650
627 777 112

0
0

587 650
627 777 112

405 874 763

0

405 874 763

405 874 763

0

405 874 763

405 874 763

0

405 874 763

B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce
a) Ministerstvo vnútra SR - matriþná þinnosĢ podĐa zákona Národnej rady
Slovenskej republiky þ. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších
predpisov
- hlásenie a evidencia pobytu obþanov a register obþanov podĐa zákona
Národnej rady Slovenskej republiky þ. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu
obþanov Slovenskej republiky a registri obyvateĐov Slovenskej republiky v
znení neskorších predpisov
b) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - doprava
- pôsobnosti na úseku stavebného poriadku podĐa zákona þ. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov a na úseku bývania podĐa zákona þ. 607/2003 Z. z. o
Štátnom fonde rozvoja bývania
c) Ministerstvo životného prostredia SR - životné prostredie
d) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - školstvo
Vyššie územné celky
Spolu
z toho:
A. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na vyššie
územné celky
v tom: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - školstvo
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Príloha þ. 6
k zákonu þ. 511/2011 Z. z.

REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOýTU NA ROK 2012
(v eurách)

Rezerva vlády SR
Rezerva predsedu vlády SR
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii
Spolu

5 000 000
1 659 696
43 500 600
50 160 296
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512
ZÁKON
zo 14. decembra 2011,
ktorým sa dopåòa zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
zákona
è. 720/2004 Z. z., zákona è. 351/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona
è. 527/2006 Z. z., zákona è. 673/2006 Z. z., zákona
è. 18/2007 Z. z., zákona è. 272/2007 Z. z., zákona
è. 330/2007 Z. z., zákona è. 464/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 206/2008 Z. z., zákona
è. 284/2008 Z. z., zákona è. 447/2008 Z. z., zákona
è. 461/2008 Z. z., zákona è. 560/2008 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 214/2009 Z. z., zákona
è. 8/2010 Z. z., zákona è. 133/2010 Z. z., zákona
è. 34/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 362/2011 Z. z. a zákona è. 390/2011 Z. z. sa dopåòa
takto:
1. V § 1 ods. 1 sa písmeno h) vypúa.
2. Za § 80 sa vkladajú § 80a a 80b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
Osobitné ustanovenia o minimálnej výke
základnej zloky mzdy
niektorých zdravotníckych pracovníkov
pracujúcich v zariadeniach ústavnej
zdravotnej starostlivosti
§ 80a
(1) Základná zloka mzdy60a) lekára a zubného lekára
[§ 27 ods. 1 písm. a) a b)] pracujúceho v pracovnom pomere na ustanovený týdenný pracovný èas v zariadení
ústavnej zdravotnej starostlivosti (§ 7 ods. 4), ktorý získal odbornú spôsobilos na výkon odborných pracovných èinností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné
èinnosti v rozsahu získaného vzdelania, je najmenej
1,20-násobku priemernej mesaènej mzdy zamestnanca
v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej tatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok,
ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zloka mzdy.
(2) Základná zloka mzdy60a) lekára a zubného lekára
[§ 27 ods. 1 písm. a) a b)] pracujúceho v pracovnom pomere na ustanovený týdenný pracovný èas v zariadení

ústavnej zdravotnej starostlivosti (§ 7 ods. 4), ktorý získal odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných
pracovných èinností (§ 33 ods. 4) v pecializaènom odbore a vykonáva pecializované pracovné èinnosti v príslunom pecializaènom odbore, je najmenej 1,90-násobku priemernej mesaènej mzdy zamestnanca
v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej tatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok,
ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zloka mzdy.
§ 80b
(1) Ak má lekár a zubný lekár dohodnutý pracovný
pomer na kratí pracovný èas, ako je ustanovený týdenný pracovný èas,60b) základná zloka mzdy pod¾a
§ 80a zodpovedá dohodnutému kratiemu pracovnému
èasu.
(2) Základná zloka mzdy lekára a zubného lekára
nezahàòa príplatky, iné nárokovate¾né zloky mzdy,
nenárokovate¾né zloky mzdy, mzdu za prácu nadèas
a mzdu za neaktívnu èas pracovnej pohotovosti na
pracovisku pod¾a osobitného predpisu.60c)
(3) Základná zloka mzdy lekára a zubného lekára sa
dojednáva ako mesaèná mzda.
(4) Základná zloka mzdy lekára a zubného lekára sa
upravuje pod¾a údajov zverejnených tatistickým úradom Slovenskej republiky kadoroène vdy k 1. januáru kalendárneho roka..
Poznámky pod èiarou k odkazom 60a a 60c znejú:

60a) § 119 ods. 3 Zákonníka práce.
60b
) § 85 Zákonníka práce.
60c
) Zákonník práce..

3. Ôsma èas vrátane nadpisu sa vypúa.
Poznámky pod èiarou k odkazom 66 a 71c sa vypúajú.
4. § 102i znie:
§ 102i
Ak ku dòu úèinnosti tohto zákona nevznikla akciová
spoloènos zaloená na poskytovanie zdravotnej starostlivosti transformáciou tátnej rozpoètovej organizácie alebo tátnej príspevkovej organizácie zriadenej
pod¾a osobitného predpisu61) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (ïalej len tátna organizácia) pod¾a
doterajích predpisov (ïalej len akciová spoloènos),
tátna organizácia nezaniká. Právne úkony smerujúce

Strana 4080

Zbierka zákonov è. 512/2011

k vzniku akciovej spoloènosti transformáciou doterajej tátnej organizácie sa stávajú dòom nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona neúèinnými a zriaïovate¾ tátnej organizácie je povinný ich do dvoch mesiacov odo
dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona zrui. Konania o zápis akciových spoloèností do Obchodného registra sa dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona
zastavujú..
5. Za § 102j sa vkladá § 102k, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 102k
Prechodné ustanovenie k úpravám úèinným
od 1. januára 2012
(1) Základná zloka mzdy60a) lekára a zubného lekára
[§ 27 ods. 1 písm. a) a b)] pracujúceho v pracovnom pomere na ustanovený týdenný pracovný èas v zariadení
ústavnej zdravotnej starostlivosti (§ 7 ods. 4), ktorý získal odbornú spôsobilos na výkon odborných pracovných èinností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné èinnosti v rozsahu získaného vzdelania, je najmenej
1,05-násobku priemernej mesaènej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej tatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny
rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom sa priznáva základná zloka mzdy.
(2) Základná zloka mzdy60a) lekára a zubného lekára
[§ 27 ods. 1 písm. a) a b)] pracujúceho v pracovnom pomere na ustanovený týdenný pracovný èas v zariadení
ústavnej zdravotnej starostlivosti (§ 7 ods. 4), ktorý získal odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných
pracovných èinností (§ 33 ods. 4) v pecializaènom odbore a vykonáva pecializované pracovné èinnosti v príslunom pecializaènom odbore, je najmenej 1,60-násobku priemernej mesaènej mzdy zamestnanca
v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej tatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok,
ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zloka mzdy..
Èl. II
Zákon è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona è. 165/2002 Z. z., zákona è. 408/2002 Z. z., zákona è. 210/2003 Z. z., zákona è. 461/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 131/2005 Z. z., zákona
è. 244/2005 Z. z., zákona è. 570/2005 Z. z., zákona
è. 124/2006 Z. z., zákona è. 231/2006 Z. z., zákona
è. 348/2007 Z. z., zákona è. 200/2008 Z. z., zákona
è. 460/2008 Z. z., zákona è. 49/2009 Z. z., zákona
è. 184/2009 Z. z., zákona è. 574/2009 Z. z., zákona
è. 543/2010 Z. z., zákona è. 48/2011 Z. z., zákona
è. 257/2011 Z. z. a zákona è. 406/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 2 sa za slová v doprave, vkladajú slová
zamestnancov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie,.
2. § 140 sa dopåòa odsekmi 6 a 8, ktoré znejú:
(6) Za prácu nadèas, ktorá presahuje rozsah práce

Èiastka 148

nadèas pod¾a § 97, patrí zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie pod¾a osobitného predpisu,
náhradné vo¾no. Náhradné vo¾no sa poskytuje najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov po vykonaní
práce nadèas.
(7) Ak zamestnávate¾ neposkytne zamestnancovi,
ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie pod¾a osobitného predpisu, náhradné vo¾no pod¾a odseku 6, a ak
z tohto dôvodu rozsah práce nadèas tohto zamestnanca
presahuje rozsah urèený pod¾a § 97 alebo takýto zamestnanec vykonáva zdravotnícke povolanie v rozpore
s poiadavkami na personálne zabezpeèenie zdravotníckeho zariadenia pod¾a osobitného predpisu, zamestnávate¾ poskytne takému zamestnancovi pracovné vo¾no na ïalie vzdelávanie v rozsahu práce nadèas,
ktorá presahuje rozsah urèený pod¾a § 97, alebo náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku; ustanovenia § 121 sa nepouijú.
(8) Do pracovného vo¾na pod¾a odseku 6 sa nezapoèítava pracovné vo¾no na sústavné vzdelávanie pod¾a odseku 4..
3. V § 150 ods. 2 sa za slová pracovnoprávnych vzahov, vkladajú slová ako aj zástupcovia zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere v danom zdravotníckom zariadení a ktorí u zamestnávate¾a kontrolnou
èinnosou pod¾a § 239 zistili poruenie pracovnoprávnych predpisov,.
4. V § 155 sa odsek 6 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) zamestnávate¾ poruil ustanovenia tohto zákona vo
vzahu k zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie pod¾a osobitného predpisu, a toto
poruenie bolo zistené prísluným inpektorátom
práce a právoplatne o òom rozhodol súd..
Èl. III
Zákon è. 125/2006 Z. z. o inpekcii práce a o zmene
a doplnení zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 309/2007 Z. z., zákona è. 462/2007 Z. z., zákona è. 555/2007 Z. z., zákona è. 400/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z., zákona
è. 67/2010 Z. z., zákona è. 182/2011 Z. z., zákona
è. 223/2011 Z. z., zákona è. 254/2011 Z. z., zákona
è. 257/2011 Z. z. a zákona è. 469/2011 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 7 sa odsek 8 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) vykona inpekciu práce pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) do
30 dní od doruèenia podnetu18ca) a o výsledku inpekcie práce bezodkladne informova osobu, ktorá
podala podnet..
Poznámka pod èiarou k odkazu 18ca znie:

18ca) § 150 ods. 2 Zákonníka práce..

Èl. IV
Zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 747/2004 Z. z., zákona
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è. 171/2005 Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z., zákona
è. 534/2005 Z. z., zákona è. 584/2005 Z. z., zákona
è. 659/2005 Z. z., zákona è. 275/2006 Z. z., zákona
è. 527/2006 Z. z., zákona è. 678/2006 Z. z., zákona
è. 199/2007 Z. z., zákona è. 323/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 198/2007 Z. z., zákona
è. 323/2007 Z. z., zákona è. 653/2007 Z. z., zákona
è. 165/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 383/2008 Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona
è. 390/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
è. 57/2010 Z. z., zákona è. 403/2010 Z. z., zákona
è. 468/2010 Z. z. a zákona è. 223/2011 sa mení takto:
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1. V § 37 ods. 6 sa slová do 31. decembra 2011 nahrádzajú slovami do 31. decembra 2014.
2. V § 37 ods. 10 sa slová do 31. decembra 2011 nahrádzajú slovami do 31. decembra 2014.
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2012 okrem èl. IV, ktorý nadobúda úèinnos 30. decembra
2011, a okrem èl. I § 80a, ktorý nadobúda úèinnos
1. júla 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Iveta Radièová v. r.
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513
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2011
o pouívaní profesijných titulov a ich skratiek viaucich sa
na odbornú spôsobilos na výkon zdravotníckeho povolania

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 37b ods. 1 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov nariaïuje:
§1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje pouívanie profesijných titulov a ich skratiek viaucich sa na odbornú
spôsobilos na výkon odborných pracovných èinností, pecializovaných pracovných èinností a certifikovaných pracovných èinností v jednotlivých zdravotníckych povolaniach pod¾a osobitného predpisu.1)
§2
Pouívanie profesijných titulov a ich skratiek
viaucich sa na odbornú spôsobilos na
výkon odborných pracovných èinností
(1) Profesijný titul lekár pouíva osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných èinností v zdravotníckom povolaní lekár pod¾a osobitného
predpisu.2)
(2) Profesijný titul zubný lekár pouíva osoba, ktorá
je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných
èinností v zdravotníckom povolaní zubný lekár pod¾a
osobitného predpisu.3)
(3) Profesijný titul farmaceut pouíva osoba, ktorá
je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných
èinností v zdravotníckom povolaní farmaceut pod¾a
osobitného predpisu.4)
(4) Profesijný titul sestra pouíva osoba, ktorá je
odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných
èinností v zdravotníckom povolaní sestra pod¾a osobit1

ného predpisu.5) Ak sestra získala vyie odborné
vzdelanie na strednej zdravotníckej kole v tudijnom
odbore diplomovaná veobecná sestra, má právo
pouíva skratku dipl. s., ktorá sa uvádza za menom
a priezviskom pouívate¾a, za ktorými nasleduje èiarka.
(5) Profesijný titul pôrodná asistentka pouíva osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných
pracovných èinností v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka pod¾a osobitného predpisu.6) Ak pôrodná
asistentka získala vyie odborné vzdelanie na strednej
zdravotníckej kole v tudijnom odbore diplomovaná
pôrodná asistentka, má právo pouíva skratku dipl.
p. a., ktorá sa uvádza za menom a priezviskom
pouívate¾a, za ktorými nasleduje èiarka.
(6) Profesijný titul fyzioterapeut pouíva osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných èinností v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut
pod¾a osobitného predpisu.7) Ak fyzioterapeut získal
vyie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej
kole v tudijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut,
má právo pouíva skratku dipl. f., ktorá sa uvádza za
menom a priezviskom pouívate¾a, za ktorými nasleduje èiarka.
(7) Profesijný titul verejný zdravotník pouíva osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných èinností v zdravotníckom povolaní verejný
zdravotník pod¾a osobitného predpisu.8) Ak verejný
zdravotník získal vyie odborné vzdelanie na strednej
zdravotníckej kole v tudijnom odbore diplomovaný
asistent hygieny a epidemiológie, má právo pouíva
skratku dipl. a. h. e., ktorá sa uvádza za menom
a priezviskom pouívate¾a, za ktorými nasleduje èiarka.
(8) Profesijný titul zdravotnícky laborant pouíva
osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných
pracovných èinností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant pod¾a osobitného predpisu.9) Ak zdra-

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ïalieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave pecializaèných odborov a sústave certifikovaných pracovných èinností.
2
) § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
3
) § 6 ods. 1 a § 78 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
4
) § 9 ods. 1 a § 78 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
5
) § 11 ods. 1 a § 78 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
6
) § 14 ods. 1 a 2 a § 78 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
7
) § 17 ods. 1 a § 78 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
8
) § 20 ods. 1 a § 78 ods. 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
9
) § 23 ods. 1 a § 78 ods. 8 a 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
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votnícky laborant získal vyie odborné vzdelanie na
strednej zdravotníckej kole v tudijnom odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant, má právo
pouíva skratku dipl. mt. l., ktorá sa uvádza za menom a priezviskom pouívate¾a, za ktorými nasleduje
èiarka.
(9) Profesijný titul asistent výivy pouíva osoba,
ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných èinností v zdravotníckom povolaní asistent výivy
pod¾a osobitného predpisu.10)
(10) Profesijný titul dentálna hygienièka pouíva
osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných
pracovných èinností v zdravotníckom povolaní dentálna hygienièka pod¾a osobitného predpisu.11) Ak dentálna hygienièka získala vyie odborné vzdelanie na
strednej zdravotníckej kole v tudijnom odbore diplomovaná dentálna hygienièka, má právo pouíva skratku dipl. d. h., ktorá sa uvádza za menom a priezviskom pouívate¾a, za ktorými nasleduje èiarka.
(11) Profesijný titul rádiologický technik pouíva
osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných
pracovných èinností v zdravotníckom povolaní rádiologický technik pod¾a osobitného predpisu.12) Ak rádiologický technik získal vyie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej kole v tudijnom odbore
diplomovaný rádiologický asistent, má právo pouíva
skratku dipl. r. a., ktorá sa uvádza za menom a priezviskom pouívate¾a, za ktorými nasleduje èiarka.
(12) Profesijný titul zdravotnícky záchranár
pouíva osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných èinností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár pod¾a osobitného predpisu.13) Ak zdravotnícky záchranár získal vyie odborné
vzdelanie na strednej zdravotníckej kole v tudijnom
odbore diplomovaný zdravotnícky záchranár, má právo
pouíva skratku dipl. z. z., ktorá sa uvádza za menom a priezviskom pouívate¾a, za ktorými nasleduje
èiarka.
(13) Profesijný titul zubný technik pouíva osoba,
ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných èinností v zdravotníckom povolaní zubný technik
pod¾a osobitného predpisu.14) Ak zubný technik získal
vyie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej
kole v tudijnom odbore diplomovaný zubný technik,
má právo pouíva skratku dipl. z. t., ktorá sa uvádza
za menom a priezviskom pouívate¾a, za ktorými nasleduje èiarka.
10

)
)
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(14) Profesijný titul technik pre zdravotnícke pomôcky pouíva osoba, ktorá je odborne spôsobilá na
výkon odborných pracovných èinností v zdravotníckom
povolaní technik pre zdravotnícke pomôcky pod¾a osobitného predpisu.15)
(15) Profesijný titul optometrista pouíva osoba,
ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných èinností v zdravotníckom povolaní optometrista
pod¾a osobitného predpisu.16) Ak optometrista získal
vyie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej
kole v tudijnom odbore diplomovaný optometrista,
má právo pouíva skratku dipl. o., ktorá sa uvádza
za menom a priezviskom pouívate¾a, za ktorými nasleduje èiarka.
(16) Profesijný titul farmaceutický laborant
pouíva osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných èinností v zdravotníckom povolaní farmaceutický laborant pod¾a osobitného predpisu.17)
(17) Profesijný titul masér pouíva osoba, ktorá je
odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných
èinností v zdravotníckom povolaní masér pod¾a osobitného predpisu.18)
(18) Profesijný titul oèný optik pouíva osoba, ktorá
je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných
èinností v zdravotníckom povolaní oèný optik pod¾a
osobitného predpisu.19)
(19) Profesijný titul ortopedický technik pouíva
osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných
pracovných èinností v zdravotníckom povolaní ortopedický technik pod¾a osobitného predpisu.20)
(20) Profesijný titul zdravotnícky asistent pouíva
osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných
pracovných èinností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky asistent pod¾a osobitného predpisu.21)
(21) Profesijný titul sanitár pouíva osoba, ktorá je
odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných
èinností v zdravotníckom povolaní sanitár pod¾a osobitného predpisu.22)
(22) Profesijný titul logopéd v zdravotníctve pouíva
osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných
pracovných èinností v zdravotníckom povolaní logopéd
pod¾a osobitného predpisu.23)
(23) Profesijný titul psychológ v zdravotníctve
pouíva osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon od-

ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
ods. 1 a § 78 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
a § 78 ods. 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
a § 78 ods. 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
ods. 1 a § 78 ods. 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
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borných pracovných èinností v zdravotníckom povolaní psychológ pod¾a osobitného predpisu.24)
(24) Profesijný titul lieèebný pedagóg v zdravotníctve
pouíva osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných èinností v zdravotníckom povolaní
lieèebný pedagóg pod¾a osobitného predpisu.25)
(25) Profesijný titul fyzik v zdravotníctve pouíva
osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných
pracovných èinností v zdravotníckom povolaní fyzik
pod¾a osobitného predpisu.26)
(26) Profesijný titul laboratórny diagnostik pouíva
osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných
pracovných èinností v zdravotníckom povolaní laboratórny diagnostik pod¾a osobitného predpisu.27)
(27) Profesijné tituly uvedené v odsekoch 1 a 26 sa
neskracujú, pouívajú sa za menom a priezviskom
pouívate¾a, za ktorými nasleduje èiarka, alebo pod
menom a priezviskom pouívate¾a, ak toto nariadenie
vlády neustanovuje inak.
§3
Pouívanie profesijných titulov a ich skratiek
viaucich sa na odbornú spôsobilos na
výkon pecializovaných pracovných èinností
v zdravotníckom povolaní lekár
(1) Profesijný titul lekár pecialista pouíva lekár,
ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných èinností2) a má aj odbornú spôsobilos na výkon
pecializovaných pracovných èinností pod¾a osobitného predpisu.28)
(2) Profesijný titul pod¾a odseku 1 mono nahradi
pouívaním profesijného titulu s bliím vyjadrením
príslunej pecializácie lekára pod¾a odsekov 3 a 96.
(3) Profesijný titul cievny chirurg pouíva lekár so
pecializáciou v pecializaènom odbore
a) cievna chirurgia získanou pod¾a predpisov úèinných
od 28. marca 2002 alebo
b) cievna chirurgia získanou pod¾a predpisov úèinných
do 27. marca 2002.
(4) Profesijný titul detský chirurg pouíva lekár so
pecializáciou v pecializaènom odbore
a) detská chirurgia získanou pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002 alebo
b) detská chirurgia získanou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002.

Èiastka 148

b) p¾úcna chirurgia získanou pod¾a predpisov úèinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo
c) torakochirurgia získanou pod¾a predpisov úèinných
do 31. augusta 1981.
(7) Profesijný titul chirurg pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) chirurgia získanou pod¾a predpisov úèinných od
28. marca 2002,
b) chirurgia II. stupòa získanou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002 alebo
c) chirurgia I. stupòa získanou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002.
(8) Profesijný titul kardiochirurg pouíva lekár so
pecializáciou v pecializaènom odbore
a) kardiochirurgia získanou pod¾a predpisov úèinných
od 28. marca 2002 alebo
b) kardiochirurgia získanou pod¾a predpisov úèinných
do 27. marca 2002.
(9) Profesijný titul klinický onkológ pouíva lekár
so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) klinická onkológia získanou pod¾a predpisov úèinných od 1. mája 2004 alebo
b) klinická onkológia získanou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002.
(10) Profesijný titul maxilofaciálny chirurg pouíva
lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) maxilofaciálna chirurgia získanou pod¾a predpisov
úèinných od 28. marca 2002,
b) stomatologická chirurgia získanou pod¾a predpisov
úèinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002
alebo
c) ústna, èe¾ustná a oblièajová chirurgia získanou
pod¾a predpisov úèinných do 31. augusta 1981.
(11) Profesijný titul neurochirurg pouíva lekár so
pecializáciou v pecializaènom odbore
a) neurochirurgia získanou pod¾a predpisov úèinných
od 28. marca 2002 alebo
b) neurochirurgia získanou pod¾a predpisov úèinných
do 27. marca 2002.
(12) Profesijný titul neuropsychiater pouíva lekár so
pecializáciou v pecializaènom odbore neuropsychiatria
získanou pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002.

(5) Profesijný titul gastroenterologický chirurg
pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore gastroenterologická chirurgia získanou pod¾a predpisov úèinných od 1. mája 2004.

(13) Profesijný titul ortopéd pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) ortopédia získanou pod¾a predpisov úèinných od
28. marca 2002,
b) ortopédia II. stupòa získanou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002 alebo
c) ortopédia I. stupòa získanou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002.

(6) Profesijný titul hrudníkový chirurg pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) hrudníková chirurgia získanou pod¾a predpisov
úèinných od 28. marca 2002,

(14) Profesijný titul plastický chirurg pouíva lekár
so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) plastická chirurgia získanou pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002 alebo

24

)
)
26
)
27
)
28
)
25

§
§
§
§
§

56 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
59 ods. 1 a § 78 ods. 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
62 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
65 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
3 ods. 2 a § 79 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
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b) plastická chirurgia získanou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002.
(15) Profesijný titul traumatológ pouíva lekár so
pecializáciou v pecializaènom odbore
a) úrazová chirurgia získanou pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002 alebo
b) traumatológia získanou pod¾a predpisov úèinných
do 27. marca 2002.
(16) Profesijný titul lekár urgentnej medicíny
pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore urgentná medicína získanou pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002.
(17) Profesijný titul urológ pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) urológia získanou pod¾a predpisov úèinných od 28.
marca 2002,
b) urológia II. stupòa získanou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002 alebo
c) urológia I. stupòa získanou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002.
(18) Profesijný titul internista pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) vnútorné lekárstvo získanou pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002,
b) interné lekárstvo II. stupòa získanou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002 alebo
c) interné lekárstvo I. stupòa získanou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002.
(19) Profesijný titul detský psychiater pouíva lekár
so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) detská psychiatria získanou pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002 alebo
b) detská psychiatria získanou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002.
(20) Profesijný titul gastroenterológ pouíva lekár
so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) gastroenterológia získanou pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002,
b) gastrovenerológia získanou pod¾a predpisov úèinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo
c) gastroenterológia získanou pod¾a predpisov úèinných do 31. augusta 1981.

Strana 4085

b) hygiena a epidemiológia získanou pod¾a predpisov
úèinných do 30. apríla 2004,
c) hygiena a epidemiológia II. stupòa získanou pod¾a
predpisov úèinných do 31. augusta 1981 alebo
d) hygiena a epidemiológia I. stupòa získanou pod¾a
predpisov úèinných do 27. marca 2002.
(24) Profesijný titul infektológ pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) infektológia získanou pod¾a predpisov úèinných od
28. marca 2002 alebo
b) prenosné choroby získanou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002.
(25) Profesijný titul kardiológ pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) kardiológia získanou pod¾a predpisov úèinných od
28. marca 2002 alebo
b) kardiológia získanou pod¾a predpisov úèinných do
27. marca 2002.
(26) Profesijný titul lekár klinickej biochémie
pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) klinická biochémia získanou pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002,
b) klinická biochémia II. stupòa získanou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002 alebo
c) klinická biochémia I. stupòa získanou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002.
(27) Profesijný titul lekár klinickej farmakológie
pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) klinická farmakológia získanou pod¾a predpisov
úèinných od 28. marca 2002 alebo
b) klinická farmakológia získanou pod¾a predpisov
úèinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002.

(21) Profesijný titul geriater pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) geriatria získanou pod¾a predpisov úèinných od
28. marca 2002 alebo
b) geriatria získanou pod¾a predpisov úèinných od
1. septembra 1981 do 27. marca 2002.

(28) Profesijný titul imunoalergológ pouíva lekár
so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) klinická imunológia a alergológia získanou pod¾a
predpisov úèinných od 1. januára 2005,
b) klinická imunológia a alergológia získanou pod¾a
predpisov úèinných od 1. mája 2004 do 31. decembra 2004,
c) klinická imunológia, alergiológia a antiinfekèná
imunológia získanou pod¾a predpisov úèinných do
30. apríla 2004,
d) lekárska imunológia získanou pod¾a predpisov úèinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo
e) alergológia získanou pod¾a predpisov úèinných do
31. augusta 1981.

(22) Profesijný titul gynekológ a pôrodník pouíva
lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) gynekológia a pôrodníctvo získanou pod¾a predpisov
úèinných od 28. marca 2002,
b) gynekológia a pôrodníctvo II. stupòa získanou pod¾a
predpisov úèinných do 27. marca 2002 alebo
c) gynekológia a pôrodníctvo I. stupòa získanou pod¾a
predpisov úèinných do 27. marca 2002.

(29) Profesijný titul lekár mikrobiológ pouíva lekár
so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) klinická mikrobiológia získanou pod¾a predpisov
úèinných od 28. marca 2002,
b) lekárska mikrobiológia II. stupòa získanou pod¾a
predpisov úèinných do 31. augusta 1981 alebo
c) lekárska mikrobiológia I. stupòa získanou pod¾a
predpisov úèinných do 27. marca 2002.

(23) Profesijný titul lekár hygienik pouíva lekár so
pecializáciou v pecializaènom odbore
a) verejné zdravotníctvo získanou pod¾a predpisov
úèinných od 1. mája 2004,

(30) Profesijný titul lekár laboratórnej medicíny
pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore laboratórna medicína získanou pod¾a predpisov
úèinných od 28. marca 2002.
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(31) Profesijný titul lekár genetik pouíva lekár so
pecializáciou v pecializaènom odbore
a) lekárska genetika získanou pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002 alebo
b) lekárska genetika získanou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002.
(32) Profesijný titul nefrológ pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) nefrológia získanou pod¾a predpisov úèinných od
28. marca 2002 alebo
b) nefrológia získanou pod¾a predpisov úèinných do
27. marca 2002.
(33) Profesijný titul neurológ pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) neurológia získanou pod¾a predpisov úèinných od
28. marca 2002,
b) neurológia II. stupòa získanou pod¾a predpisov
úèinných do 27. marca 2002 alebo
c) neurológia I. stupòa získanou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002.
(34) Profesijný titul lekár nukleárnej medicíny
pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) nukleárna medicína získanou pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002 alebo
b) nukleárna medicína získanou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002.
(35) Profesijný titul patológ pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) patologická anatómia získanou pod¾a predpisov
úèinných od 28. marca 2002,
b) patológia II. stupòa získanou pod¾a predpisov úèinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002,
c) patológia I. stupòa získanou pod¾a predpisov úèinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002,
d) patologická anatómia I. stupòa získanou pod¾a
predpisov úèinných do 31. augusta 1981 alebo
e) patologická anatómia II. stupòa získanou pod¾a
predpisov úèinných do 31. augusta 1981.
(36) Profesijný titul pediater pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) pediatria získanou pod¾a predpisov úèinných od 28.
marca 2002,
b) pediatria II. stupòa získanou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002 alebo
c) pediatria I. stupòa získanou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002.
(37) Profesijný titul pneumoftizeológ pouíva lekár
so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) pneumológia a ftizeológia získanou pod¾a predpisov
úèinných od 28. marca 2002,
b) tuberkulóza a p¾úcne choroby získanou pod¾a predpisov úèinných od 1. septembra 1981 do 27. marca
2002 alebo
c) tuberkulóza a respiraèné choroby získanou pod¾a
predpisov úèinných do 31. augusta 1981.
(38) Profesijný titul lekár pracovného lekárstva
pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) pracovné lekárstvo získanou pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002 alebo
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b) pracovné lekárstvo získanou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002.
(39) Profesijný titul psychiater pouíva lekár so
pecializáciou v pecializaènom odbore
a) psychiatria získanou pod¾a predpisov úèinných od
28. marca 2002,
b) psychiatria II. stupòa získanou pod¾a predpisov
úèinných do 27. marca 2002 alebo
c) psychiatria I. stupòa získanou pod¾a predpisov
úèinných do 27. marca 2002.
(40) Profesijný titul radiaèný onkológ pouíva lekár
so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) radiaèná onkológia získanou pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002,
b) rádioterapia I. stupòa získanou pod¾a predpisov
úèinných do 27. marca 2002 alebo
c) rádioterapia II. stupòa získanou pod¾a predpisov
úèinných do 27. marca 2002.
(41) Profesijný titul rádiológ pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) rádiológia získanou pod¾a predpisov úèinných od
28. marca 2002,
b) rádiodiagnostika II. stupòa získanou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002 alebo
c) rádiodiagnostika I. stupòa získanou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002.
(42) Profesijný titul reumatológ pouíva lekár so
pecializáciou v pecializaènom odbore
a) reumatológia získanou pod¾a predpisov úèinných od
28. marca 2002 alebo
b) reumatológia získanou pod¾a predpisov úèinných do
27. marca 2002.
(43) Profesijný titul lekár tropickej medicíny
pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore tropická medicína získanou pod¾a predpisov úèinných od 1. mája 2004.
(44) Profesijný titul anestéziológ a intenzivista
pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) anestéziológia a intenzívna medicína získanou pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002,
b) anestéziológia a resuscitácia II. stupòa získanou
pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002 alebo
c) anestéziológia a resuscitácia I. stupòa získanou
pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002.
(45) Profesijný titul angiológ pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore angiológia získanou pod¾a predpisov úèinných od 1. mája 2004.
(46) Profesijný titul dermatovenerológ pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) dermatovenerológia získanou pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002,
b) dermatovenerológia II. stupòa získanou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002 alebo
c) dermatovenerológia I. stupòa získanou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002.
(47) Profesijný titul diabetológ pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) diabetológia, poruchy látkovej premeny a výivy získanou pod¾a predpisov úèinných od 28. marca
2002,
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b) diabetológia, poruchy látkovej premeny a výivy získanou pod¾a predpisov úèinných od 1. septembra
1981 do 27. marca 2002 alebo
c) poruchy látkovej premeny a výivy získanou pod¾a
predpisov úèinných do 31. augusta 1981.
(48) Profesijný titul endokrinológ pouíva lekár so
pecializáciou v pecializaènom odbore
a) endokrinológia získanou pod¾a predpisov úèinných
od 28. marca 2002 alebo
b) endokrinológia získanou pod¾a predpisov úèinných
do 27. marca 2002.
(49) Profesijný titul lekár fyziatrie, balneológie a lieèebnej rehabilitácie pouíva lekár so pecializáciou
v pecializaènom odbore
a) fyziatria, balneológia a lieèebná rehabilitácia pod¾a
predpisov úèinných od 28. marca 2002 alebo
b) fyziatria, balneológia a lieèebná rehabilitácia pod¾a
predpisov úèinných do 27. marca 2002.
(50) Profesijný titul hematológ a transfuziológ
pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) hematológia a transfuziológia získanou pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002,
b) hematológia a transfuziológia získanou pod¾a predpisov úèinných od 1. septembra 1981 do 27. marca
2002 alebo
c) hematológia a transfúzna sluba získanou pod¾a
predpisov úèinných do 31. augusta 1981.
(51) Profesijný titul hepatológ pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore hepatológia získanou pod¾a predpisov úèinných od 1. mája 2004.
(52) Profesijný titul oftalmológ pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) oftalmológia získanou pod¾a predpisov úèinných od
28. marca 2002,
b) oftalmológia II. stupòa získanou pod¾a predpisov
úèinných do 27. marca 2002 alebo
c) oftalmológia I. stupòa získanou pod¾a predpisov
úèinných do 27. marca 2002.
(53) Profesijný titul otorinolaryngológ pouíva lekár
so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) otorinolaryngológia získanou pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002,
b) otorinolaryngológia II. stupòa získanou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002 alebo
c) otorinolaryngológia I. stupòa získanou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002.
(54) Profesijný titul súdny lekár pouíva lekár so
pecializáciou v pecializaènom odbore
a) súdne lekárstvo získanou pod¾a predpisov úèinných
od 28. marca 2002 alebo
b) súdne lekárstvo získanou pod¾a predpisov úèinných
do 27. marca 2002.
(55) Profesijný titul veobecný lekár pouíva lekár
so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) veobecné lekárstvo získanou pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002,
b) veobecné lekárstvo II. stupòa získanou pod¾a predpisov úèinných od 1. septembra 1981 do 27. marca
2002 alebo

Strana 4087

c) veobecné lekárstvo I. stupòa získanou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002.
(56) Profesijný titul lekár laboratórnych a diagnostických metód v hematológii a transfuziológii pouíva
lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) laboratórne a diagnostické metódy v hematológii
a transfuziológii pod¾a osobitného predpisu1) alebo
b) peciálne laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfuziológii pod¾a predpisov úèinných
do 30. júna 2010.
(57) Profesijný titul algeziológ pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore algeziológia získanou pod¾a predpisov úèinných od 1. mája 2004.
(58) Profesijný titul akupunkturista pouíva lekár
so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) akupunktúra získanou pod¾a predpisov úèinných
od 1. júna 2006,
b) akupunktúra získanou pod¾a predpisov úèinných
do 31. mája 2006 alebo
c) akupunktúra získanou pod¾a predpisov úèinných
do 30. apríla 2004.
(59) Profesijný titul andrológ pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore andrológia získanou pod¾a predpisov úèinných od 1. mája 2004.
(60) Profesijný titul epidemiológ pouíva lekár so
pecializáciou v pecializaènom odbore
a) epidemiológia získanou pod¾a predpisov úèinných
od 28. marca 2002 alebo
b) epidemiológia získanou pod¾a predpisov úèinných
do 27. marca 2002.
(61) Profesijný titul foniater pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) foniatria získanou pod¾a predpisov úèinných od
1. mája 2004 alebo
b) foniatria získanou pod¾a predpisov úèinných do
30. apríla 2004.
(62) Profesijný titul gerontopsychiater pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) gerontopsychiatria získanou pod¾a predpisov úèinných od 1. mája 2004 alebo
b) gerontopsychiatria získanou pod¾a predpisov úèinných do 30. apríla 2004.
(63) Profesijný titul gynekologický urológ pouíva
lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore gynekologická urológia získanou pod¾a predpisov úèinných
od 28. marca 2002.
(64) Profesijný titul lekár hygieny detí a mládee
pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) hygiena detí a mládee získanou pod¾a predpisov
úèinných od 28. marca 2002 alebo
b) hygiena detí a dorastu získanou pod¾a predpisov
úèinných do 27. marca 2002.
(65) Profesijný titul klinický pracovný lekár a toxikológ pouíva
a) lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia získanou pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002
alebo

Strana 4088

Zbierka zákonov è. 513/2011

b) lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo získanou pod¾a
predpisov úèinných do 27. marca 2002, ktorý pracuje v zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti
alebo zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.
(66) Profesijný titul mamológ pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore mamológia získanou pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002.
(67) Profesijný titul lekár materno-fetálnej medicíny pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom
odbore
a) materno-fetálna medicína získanou pod¾a predpisov
úèinných od 28. marca 2002 alebo
b) perinatológia získanou pod¾a predpisov úèinných do
27. marca 2002.
(68) Profesijný titul neonatológ pouíva lekár so
pecializáciou v pecializaènom odbore
a) neonatológia získanou pod¾a predpisov úèinných od
28. marca 2002 alebo
b) neonatológia získanou pod¾a predpisov úèinných do
27. marca 2002.
(69) Profesijný titul onkogynekológ pouíva lekár so
pecializáciou v pecializaènom odbore
a) onkológia v gynekológii získanou pod¾a predpisov
úèinných od 1. mája 2004,
b) gynekologická onkológia získanou pod¾a predpisov
úèinných do 30. apríla 2004 alebo
c) gynekológia a pecializáciou v pecializaènom odbore pôrodníctvo I. stupòa a klinická onkológia získanými pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002.
(70) Profesijný titul onkochirurg pouíva lekár so
pecializáciou v pecializaènom odbore
a) onkológia v chirurgii získanou pod¾a predpisov úèinných od 1. mája 2004 alebo
b) chirurgia I. stupòa a pecializáciou v pecializaènom odbore klinická onkológia získanými pod¾a
predpisov úèinných do 27. marca 2002.
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b) pediatrická endokrinológia získanou pod¾a predpisov úèinných od 1. mája 2004,
c) detská endokrinológia a diabetológia získanou pod¾a predpisov úèinných do 30. apríla 2004,
d) detská endokrinológia získanou pod¾a predpisov
úèinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002
alebo
e) pediatria I. stupòa a pecializáciou v pecializaènom
odbore endokrinológia získanými pod¾a predpisov
úèinných do 31. augusta 1981.
(76) Profesijný titul pediatrický gastroenterológ
pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výiva
získanou pod¾a predpisov úèinných od 1. mája
2004,
b) detská gastroenterológia, hepatológia a výiva získanou pod¾a predpisov úèinných do 30. apríla 2004
alebo
c) detská gastroenterológia získanou pod¾a predpisov
úèinných do 27. marca 2002.
(77) Profesijný titul pediatrický gynekológ pouíva
lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) pediatrická gynekológia získanou pod¾a predpisov
úèinných od 1. mája 2004 alebo
b) detská gynekológia získanou pod¾a predpisov úèinných do 30. apríla 2004.
(78) Profesijný titul pediatrický hematológ a onkológ pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom
odbore pediatrická hematológia a onkológia získanou
pod¾a predpisov úèinných od 1. mája 2004.

(71) Profesijný titul onkourológ pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore onkológia v urológii
získanou pod¾a predpisov úèinných od 1. mája 2004.

(79) Profesijný titul pediater intenzívnej medicíny
pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) pediatrická intenzívna medicína získanou pod¾a
predpisov úèinných od 1. mája 2004,
b) intenzívna medicína v pediatrii získanou pod¾a predpisov úèinných do 30. apríla 2004 alebo
c) intenzívna starostlivos v pediatrii získanou pod¾a
predpisov úèinných do 30. apríla 2004.

(72) Profesijný titul ortoprotetik pouíva lekár so
pecializáciou v pecializaènom odbore
a) ortopedická protetika získanou pod¾a predpisov
úèinných od 1. mája 2004 alebo
b) ortopedická protetika získanou pod¾a predpisov
úèinných do 30. apríla 2004.

(80) Profesijný titul pediatrický kardiológ pouíva
lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) pediatrická kardiológia získanou pod¾a predpisov
úèinných od 1. mája 2004 alebo
b) detská kardiológia získanou pod¾a predpisov úèinných do 30. apríla 2004.

(73) Profesijný titul lekár paliatívnej medicíny
pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore paliatívna medicína získanou pod¾a predpisov úèinných od 1. mája 2004.

(81) Profesijný titul pediatrický nefrológ pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) pediatrická nefrológia získanou pod¾a predpisov
úèinných od 1. mája 2004,
b) detská nefrológia získanou pod¾a predpisov úèinných do 30. apríla 2004 alebo
c) pediatria I. stupòa a pecializáciou v pecializaènom
odbore nefrológia získanými pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002.

(74) Profesijný titul pediatrický anestéziológ
pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore pediatrická anestéziológia získanou pod¾a predpisov
úèinných od 1. mája 2004.
(75) Profesijný titul pediatrický endokrinológ
pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy
látkovej premeny a výivy získanou pod¾a osobitného predpisu,1)

(82) Profesijný titul pediatrický neurológ pouíva
lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) pediatrická neurológia získanou pod¾a predpisov
úèinných od 1. mája 2004 alebo
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b) detská neurológia získanou pod¾a predpisov úèinných do 30. apríla 2004.
(83) Profesijný titul pediatrický oftalmológ pouíva
lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) pediatrická oftalmológia získanou pod¾a predpisov
úèinných od 1. mája 2004 alebo
b) detská oftalmológia získanou pod¾a predpisov úèinných do 30. apríla 2004.
(84) Profesijný titul pediatrický ortopéd pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) pediatrická ortopédia získanou pod¾a predpisov
úèinných od 1. mája 2004 alebo
b) detská ortopédia získanou pod¾a predpisov úèinných do 30. apríla 2004.
(85) Profesijný titul pediatrický pneumoftizeológ
pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) pediatrická pneumológia a ftizeológia získanou pod¾a predpisov úèinných od 1. mája 2004,
b) detská pneumológia a ftizeológia získanou pod¾a
predpisov úèinných do 30. apríla 2004,
c) pediatria I. stupòa a pecializáciou v pecializaènom
odbore tuberkulóza a p¾úcne choroby získanými
pod¾a predpisov úèinných od 1. septembra 1981 do
27. marca 2002 alebo
d) detská tuberkulóza a pecializáciou v pecializaènom odbore respiraèné choroby získanými pod¾a
predpisov úèinných do 31. augusta 1981.
(86) Profesijný titul pediatrický reumatológ pouíva
lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) pediatrická reumatológia získanou pod¾a predpisov
úèinných od 1. mája 2004 alebo
b) detská reumatológia získanou pod¾a predpisov
úèinných do 30. apríla 2004.
(87) Profesijný titul pediater urgentnej medicíny
pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore pediatrická urgentná medicína získanou pod¾a predpisov úèinných od 1. mája 2004.
(88) Profesijný titul pediatrický urológ pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) pediatrická urológia získanou pod¾a predpisov úèinných od 1. januára 2005 alebo
b) detská urológia získanou pod¾a predpisov úèinných
do 30. apríla 2004.
(89) Profesijný titul preventívny pracovný lekár a toxikológ pouíva
a) lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia získanou
pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002,
b) lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo získanou pod¾a
predpisov úèinných od 1. septembra 1981 do
27. marca 2002 alebo
c) lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore hygiena práce a choroby z povolania získanou pod¾a
predpisov úèinných do 31. augusta 1981, ktorý vykonáva prax v odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia.
(90) Profesijný titul posudkový lekár pouíva lekár
so pecializáciou v pecializaènom odbore
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a) posudkové lekárstvo získanou pod¾a predpisov
úèinných od 1. mája 2004 alebo
b) posudkové lekárstvo získanou pod¾a predpisov
úèinných do 30. apríla 2004.
(91) Profesijný titul sexuológ pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) psychiatrická sexuológia získanou pod¾a predpisov
úèinných od 1. mája 2004,
b) gynekologická sexuológia získanou pod¾a predpisov
úèinných od 27. marca 2002 do 30. júna 2010 alebo
c) sexuológia získanou pod¾a predpisov úèinných do
27. marca 2002.
(92) Profesijný titul lekár reprodukènej medicíny
pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) reprodukèná medicína získanou pod¾a predpisov
úèinných od 1. mája 2004 alebo
b) reprodukèná medicína získanou pod¾a predpisov
úèinných do 30. apríla 2004.
(93) Profesijný titul revízny lekár pouíva lekár so
pecializáciou v pecializaènom odbore revízne lekárstvo získanou pod¾a predpisov úèinných od 28. marca
2002. Profesijný titul revízny lekár pouíva aj lekár,
ktorý získal certifikát v certifikovanej pracovnej èinnosti v certifikovanom odbore revízne lekárstvo pod¾a
osobitného predpisu.
(94) Profesijný titul lekár sluieb zdravia pri práci
pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore sluby zdravia pri práci získanou pod¾a predpisov
úèinných od 1. januára 2005. Profesijný titul lekár
sluieb zdravia pri práci pouíva aj lekár, ktorý získal
certifikát v certifikovanej pracovnej èinnosti v certifikovanom odbore preventívna závodná zdravotná sluba
pod¾a osobitného predpisu, alebo lekár, ktorý získal
certifikát v certifikovanej pracovnej èinnosti v certifikovanom odbore závodné zdravotné sluby pod¾a osobitných predpisov.
(95) Profesijný titul telovýchovný lekár pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) telovýchovné lekárstvo získanou pod¾a predpisov
úèinných od 28. marca 2002 alebo
b) telovýchovné lekárstvo získanou pod¾a predpisov
úèinných do 27. marca 2002.
(96) Profesijný titul lekár ultrazvuku v gynekológii
a pôrodníctve pouíva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
získanou pod¾a predpisov úèinných od 28. marca
2002.
(97) Ak má lekár odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom
odbore, ktorý nie je uvedený v odsekoch 1 a 3 a 96,
a nepouíva profesijný titul pod¾a odsekov 1 a 3 a 96,
môe pouíva profesijný titul lekár so pecializáciou
v pecializaènom odbore s uvedením prísluného pecializaèného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilos
na výkon pecializovaných pracovných èinností.
(98) Profesijné tituly pod¾a odsekov 1 a 3 a 96 sa neskracujú, pouívajú sa za menom a priezviskom
pouívate¾a, za ktorými nasleduje èiarka, alebo pod
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menom a priezviskom pouívate¾a, ak toto nariadenie
vlády neustanovuje inak.
§4
Pouívanie profesijných titulov a ich skratiek
viaucich sa na odbornú spôsobilos na
výkon pecializovaných pracovných èinností
v zdravotníckom povolaní zubný lekár
(1) Profesijný titul zubný lekár pecialista pouíva
zubný lekár, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných èinností3) a má aj odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností
pod¾a osobitného predpisu.29)
(2) Profesijný titul pod¾a odseku 1 mono nahradi
pouívaním profesijného titulu s bliím vyjadrením príslunej pecializácie zubného lekára pod¾a odsekov 3 a 5.
(3) Profesijný titul èe¾ustný ortopéd pouíva zubný
lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) èe¾ustná ortopédia získanou pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002 alebo
b) èe¾ustná ortopédia získanou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002.
(4) Profesijný titul maxilofaciálny chirurg pouíva
zubný lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) maxilofaciálna chirurgia získanou pod¾a predpisov
úèinných od 28. marca 2002,
b) stomatologická chirurgia získanou pod¾a predpisov úèinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo
c) ústna, èe¾ustná a oblièajová chirurgia získanou
pod¾a predpisov úèinných do 31. augusta 1981.
(5) Profesijný titul detský zubný lekár pouíva zubný lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) detské zubné lekárstvo získanou pod¾a predpisov
úèinných od 1. júna 2006 alebo
b) detská stomatológia získanou pod¾a predpisov úèinných do 30. mája 2006.
(6) Profesijné tituly uvedené v odsekoch 1 a 3 a 5 sa
neskracujú, pouívajú sa za menom a priezviskom
pouívate¾a, za ktorými nasleduje èiarka, alebo pod
menom a priezviskom pouívate¾a, ak toto nariadenie
vlády neustanovuje inak.
§5
Pouívanie profesijných titulov a ich skratiek
viaucich sa na odbornú spôsobilos na
výkon pecializovaných pracovných èinností
v zdravotníckom povolaní farmaceut
(1) Profesijný titul farmaceut pecialista pouíva
farmaceut, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných èinností4) a má aj odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností
pod¾a osobitného predpisu.30)
(2) Profesijný titul pod¾a odseku 1 mono doplni
bliím vyjadrením získanej pecializácie v príslunom
pecializaènom odbore pod¾a písmen a) a g) takto:
29
30
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a) vo farmaceutickej kontrole, ak farmaceut získal
pecializáciu v pecializaènom odbore
1. farmaceutická kontrola a zabezpeèovanie kvality liekov pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002,
2. farmaceutická analytika II. stupòa pod¾a predpisov úèinných od 1. septembra 1981 do 27. marca
2002,
3. farmaceutická analytika I. stupòa pod¾a predpisov úèinných od 1. septembra 1981 do 27. marca
2002,
4. farmaceutická analýza II. stupòa pod¾a predpisov
úèinných do 31. augusta 1981 alebo
5. farmaceutická analýza I. stupòa pod¾a predpisov
úèinných do 31. augusta 1981,
b) vo farmaceutickej technológii, ak farmaceut získal
pecializáciu v pecializaènom odbore
1. farmaceutická technológia pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002,
2. farmaceutická technológia II. pod¾a predpisov
úèinných do 27. marca 2002,
3. farmaceutická technológia I. stupòa pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002,
4. výroba biologických lieèiv II. stupòa pod¾a predpisov úèinných do 31. augusta 1981 alebo
5. výroba biologických lieèiv I. stupòa pod¾a predpisov úèinných do 31. augusta 1981,
c) v lekárenstve, ak farmaceut získal pecializáciu
v pecializaènom odbore
1. lekárenstvo pod¾a predpisov úèinných od
28. marca 2002,
2. lekárenstvo II. stupòa pod¾a predpisov úèinných
do 27. marca 2002 alebo
3. lekárenstvo I. stupòa pod¾a predpisov úèinných
do 27. marca 2002,
d) v technológii rádiofarmák, ak farmaceut získal
pecializáciu v pecializaènom odbore
1. technológia rádiofarmák pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002 alebo
2. farmaceutická technológia I. stupòa a rádioaktívne prípravky pod¾a predpisov úèinných do
27. marca 2002,
e) vo vyetrovacích metódach v klinickej biochémii,
ak farmaceut získal pecializáciu v pecializaènom
odbore vyetrovacie metódy v klinickej biochémii
pod¾a osobitného predpisu,1)
f) v analytickej toxikológii, ak farmaceut získal pecializáciu v pecializaènom odbore analytická toxikológia pod¾a osobitného predpisu,1)
g) v klinickej farmácii, ak farmaceut získal pecializáciu v pecializaènom odbore
1. klinická farmácia pod¾a predpisov úèinných od
28. marca 2002,
2. klinická farmácia II. stupòa pod¾a predpisov úèinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002,
3. klinická farmácia I. stupòa pod¾a predpisov úèinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002
alebo
4. farmakológia a toxikológia lieèiv pod¾a predpisov
úèinných od 1. septembra 1981 do 27. marca
2002.

) § 6 ods. 2 a § 79 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
) § 9 ods. 2 a § 79 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
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(3) Profesijné tituly pod¾a odsekov 1 a 2 sa neskracujú, pouívajú sa za menom a priezviskom pouívate¾a,
za ktorými nasleduje èiarka, alebo pod menom a priezviskom pouívate¾a, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.

e)

§6
Pouívanie profesijných titulov a ich skratiek
viaucich sa na odbornú spôsobilos na
výkon pecializovaných pracovných
èinností v zdravotníckom povolaní sestra
(1) Profesijný titul sestra pecialistka pouíva sestra, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných
pracovných èinností5) a má aj odbornú spôsobilos na
výkon pecializovaných pracovných èinností pod¾a
osobitného predpisu.31)
(2) Profesijný titul pod¾a odseku 1 mono doplni
bliím vyjadrením získanej pecializácie v príslunom
pecializaènom odbore pod¾a písmen a) a n) takto:
a) v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti, ak sestra získala pecializáciu v pecializaènom odbore
1. anestéziológia a intenzívna starostlivos pod¾a
predpisov úèinných od 28. marca 2002,
2. anestéziológia, resuscitácia a intenzívna starostlivos pod¾a predpisov úèinných od 1. septembra
1981 do 27. marca 2002 alebo
3. anestéziológia, resuscitácia a intenzívna terapia
pod¾a predpisov úèinných do 31. augusta 1981,
b) v intrumentovaní v operaènej sále, ak sestra získala pecializáciu v pecializaènom odbore
1. intrumentovanie v operaènej sále pod¾a predpisov úèinných od 1. mája 2004,
2. intrumentovanie v operaènej sále vo vybraných
chirurgických odboroch pod¾a predpisov úèinných do 30. apríla 2004,
3. intrumentovanie na operaènej sále pod¾a predpisov úèinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo
4. intrumentovanie v operaènej sále pod¾a predpisov úèinných do 31. augusta 1981,
c) v intenzívnej oetrovate¾skej starostlivosti o dospelých, ak sestra získala pecializáciu v pecializaènom odbore
1. intenzívna oetrovate¾ská starostlivos o dospelých pod¾a predpisov úèinných od 28. marca
2002,
2. anestéziológia, resuscitácia a intenzívna starostlivos pod¾a predpisov úèinných od 1. septembra
1981 do 27. marca 2002 alebo
3. anestéziológia, resuscitácia a intenzívna terapia
pod¾a predpisov úèinných do 31. augusta 1981,
d) v intenzívnom neonatologickom oetrovate¾stve, ak
sestra získala pecializáciu pecializaènom odbore
1. intenzívna oetrovate¾ská starostlivos v neonatológii pod¾a predpisov úèinných od 28. marca
2002,
2. anestéziológia, resuscitácia a intenzívna starostlivos pod¾a predpisov úèinných od 1. septembra
1981 do 27. marca 2002 alebo
31

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)
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3. anestéziológia, resuscitácia a intenzívna terapia
pod¾a predpisov úèinných do 31. augusta 1981,
v intenzívnej oetrovate¾skej starostlivosti v pediatrii, ak sestra získala pecializáciu v pecializaènom
odbore
1. intenzívna oetrovate¾ská starostlivos v pediatrii
pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002,
2. anestéziológia, resuscitácia a intenzívna starostlivos pod¾a predpisov úèinných od 1. septembra
1981 do 27. marca 2002 alebo
3. anestéziológia, resuscitácia a intenzívna terapia
pod¾a predpisov úèinných do 31. augusta 1981,
v oetrovate¾skej starostlivosti o dialyzovaných pacientov, ak sestra získala pecializáciu v pecializaènom odbore
1. oetrovate¾ská starostlivos o dialyzovaných pacientov pod¾a predpisov úèinných od 28. marca
2002 alebo
2. na úseku práce v dialýze pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002,
v komunitnom oetrovate¾stve, ak sestra získala
pecializáciu v pecializaènom odbore oetrovate¾ská starostlivos v komunite pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002,
v chirurgickom oetrovate¾stve, ak sestra získala
pecializáciu v pecializaènom odbore
1. oetrovate¾ská starostlivos v odboroch chirurgie
pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002,
2. oetrovate¾ská starostlivos o dospelých pod¾a
predpisov úèinných do 27. marca 2002 v závislosti od jej súèasného pracovného zaradenia alebo
3. oetrovate¾ská starostlivos pod¾a predpisov
úèinných do 31. augusta 1981 a pracuje na chirurgickom oddelení,
v oetrovate¾stve vo vnútornom lekárstve, ak sestra získala pecializáciu v pecializaènom odbore
1. oetrovate¾ská starostlivos v odboroch vnútorného lekárstva pod¾a predpisov úèinných od 28.
marca 2002,
2. oetrovate¾ská starostlivos o dospelých pod¾a
predpisov úèinných od 1. septembra 1981 do 27.
marca 2002 alebo
3. oetrovate¾ská starostlivos pod¾a predpisov
úèinných do 31. augusta 1981,
v onkologickom oetrovate¾stve, ak sestra získala
pecializáciu v pecializaènom odbore oetrovate¾ská starostlivos v onkológii pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002,
v pediatrickom oetrovate¾stve, ak sestra získala
pecializáciu v pecializaènom odbore
1. oetrovate¾ská starostlivos v pediatrii pod¾a
predpisov úèinných od 1. mája 2004,
2. oetrovate¾ská starostlivos o deti pod¾a predpisov úèinných od 1. septembra 1981 do 27. marca
2002 alebo
3. oetrovate¾ská starostlivos pod¾a predpisov
úèinných do 31. augusta 1981 a pracuje na detskom oddelení,
v oetrovate¾skej starostlivosti v psychiatrii, ak
sestra získala pecializáciu v pecializaènom odbore

) § 11 ods. 2 a § 79 ods. 7 a 16 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
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(6) Profesijný titul pod¾a odseku 2 písm. l) pouíva aj sestra s odbornou spôsobilosou pod¾a osobitného predpiu.35)

a) v intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve, ak pôrodná asistentka získala pecializáciu
v pecializaènom odbore intenzívna starostlivos
v gynekológii a pôrodníctve pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002,
b) v intrumentovaní v operaènej sále v gynekológii
a pôrodníctve, ak pôrodná asistentka získala pecializáciu v pecializaènom odbore
1. intrumentovanie v operaènej sále v gynekológii
a pôrodníctve pod¾a predpisov úèinných od 28.
marca 2002,
2. intrumentovanie na operaènej sále pod¾a predpisov úèinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo
3. intrumentovanie v operaènej sále pod¾a predpisov úèinných do 31. augusta 1981,
c) v pôrodnej asistencii a starostlivosti o enu v rodine
a komunite", ak pôrodná asistentka získala pecializáciu v pecializaènom odbore
1. pôrodná asistencia a starostlivos o enu v rodine
a komunite pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002,
2. oetrovate¾ská starostlivos o enu pod¾a predpisov úèinných od 1. septembra 1981 do 27. marca
2002 alebo
3. oetrovate¾ská starostlivos pod¾a predpisov
úèinných do 31. augusta 1981.

(7) Ak má sestra odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom
odbore, ktorý nie je uvedený v odseku 2 písm. a) a n),
a nepouíva profesijný titul pod¾a odsekov 2 a 6, môe
pouíva profesijný titul sestra so pecializáciou v pecializaènom odbore s uvedením prísluného pecializaèného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilos na
výkon pecializovaných pracovných èinností.

(3) Ak má pôrodná asistentka odbornú spôsobilos
na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore, ktorý nie je uvedený v odseku 2
písm. a) a c), môe pouíva profesijný titul pôrodná
asistentka so pecializáciou v pecializaènom odbore
s uvedením prísluného pecializaèného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností.

(8) Profesijné tituly pod¾a odsekov 1 a 7 sa neskracujú, pouívajú sa za menom a priezviskom pouívate¾a, za ktorými nasleduje èiarka, alebo pod menom
a priezviskom pouívate¾a, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.

(4) Profesijné tituly pod¾a odsekov 1 a 3 sa neskracujú, pouívajú sa za menom a priezviskom pouívate¾a, za ktorými nasleduje èiarka, alebo pod menom
a priezviskom pouívate¾a, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.

§7

§8

Pouívanie profesijných titulov a ich skratiek
viaucich sa na odbornú spôsobilos na
výkon pecializovaných pracovných èinností
v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka

Pouívanie profesijných titulov a ich skratiek
viaucich sa na odbornú spôsobilos na
výkon pecializovaných pracovných èinností
v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut

(1) Profesijný titul pôrodná asistentka pecialistka
pouíva pôrodná asistentka, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných èinností6) a má aj
odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností pod¾a osobitného predpisu.36)

(1) Profesijný titul fyzioterapeut pecialista pouíva
fyzioterapeut, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných èinností7) a má aj odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností
pod¾a osobitného predpisu.37)

(2) Profesijný titul pod¾a odseku 1 mono doplni
bliím vyjadrením získanej pecializácie v príslunom
pecializaènom odbore pod¾a písmen a) a c) takto:

(2) Fyzioterapeut pod¾a odseku 1 môe namiesto profesijného titulu pod¾a odseku 1 pouíva profesijný titul fyzioterapeut so pecializáciou v pecializaènom

1. oetrovate¾ská starostlivos v psychiatrii pod¾a
predpisov úèinných od 1. mája 2004,
2. oetrovate¾ská starostlivos v psychiatrii pod¾a
predpisov úèinných od 1. septembra 1981 do
27. marca 2002 alebo
3. psychiatrická starostlivos pod¾a predpisov úèinných do 31. augusta 1981,
m) v oetrovate¾stve v zdraví pri práci, ak sestra získala pecializáciu v pecializaènom odbore oetrovate¾stvo v zdraví pri práci pod¾a predpisov úèinných
od 28. marca 2002,
n) v revíznom oetrovate¾stve, ak sestra získala pecializáciu v pecializaènom odbore revízne oetrovate¾stvo pod¾a predpisov úèinných od 28. marca
2002.
(3) Profesijný titul pod¾a odseku 2 písm. a) pouíva aj
sestra s odbornou spôsobilosou pod¾a osobitného
predpisu.32)
(4) Profesijný titul pod¾a odseku 2 písm. b) pouíva aj
sestra s odbornou spôsobilosou pod¾a osobitného
predpisu.33)
(5) Profesijný titul pod¾a odseku 2 písm. k) pouíva aj
sestra s odbornou spôsobilosou pod¾a osobitného
predpisu.34)

32

)
)
34
)
35
)
36
)
37
)
33

§
§
§
§
§
§

79
79
79
79
14
17

ods.
ods.
ods.
ods.
ods.
ods.

16 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
16 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
16 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
16 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
3 a § 79 ods. 18 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
2 a § 79 ods. 25 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
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odbore s uvedením prísluného pecializaèného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností pod¾a osobitného predpisu.1)
(3) Profesijné tituly pod¾a odsekov 1 a 2 sa neskracujú, pouívajú sa za menom a priezviskom pouívate¾a,
za ktorými nasleduje èiarka, alebo pod menom a priezviskom pouívate¾a, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
§9
Pouívanie profesijných titulov a ich skratiek
viaucich sa na odbornú spôsobilos na
výkon pecializovaných pracovných èinností
v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník
(1) Profesijný titul verejný zdravotník pecialista
pouíva verejný zdravotník, ktorý je odborne spôsobilý
na výkon odborných pracovných èinností8) a má aj odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností pod¾a osobitného predpisu.38)
(2) Verejný zdravotník pod¾a odseku 1 môe namiesto
profesijného titulu pod¾a odseku 1 pouíva profesijný titul verejný zdravotník so pecializáciou v pecializaènom
odbore s uvedením prísluného pecializaèného odboru,
v ktorom má odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností pod¾a osobitného predpisu.1)
(3) Profesijné tituly pod¾a odsekov 1 a 2 sa neskracujú,
pouívajú sa za menom a priezviskom pouívate¾a, za ktorými nasleduje èiarka, alebo pod menom a priezviskom
pouívate¾a, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
§ 10
Pouívanie profesijných titulov a ich skratiek
viaucich sa na odbornú spôsobilos na
výkon pecializovaných pracovných èinností
v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant
(1) Profesijný titul zdravotnícky laborant pecialista pouíva zdravotnícky laborant, ktorý je odborne
spôsobilý na výkon odborných pracovných èinností9)
a má aj odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných
pracovných èinností pod¾a osobitného predpisu.39)
(2) Zdravotnícky laborant pod¾a odseku 1 môe namiesto profesijného titulu pod¾a odseku 1 pouíva
profesijný titul zdravotnícky laborant so pecializáciou v pecializaènom odbore s uvedením prísluného
pecializaèného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností
pod¾a osobitného predpisu.1)
(3) Profesijné tituly pod¾a odsekov 1 a 2 sa neskracujú, pouívajú sa za menom a priezviskom pouívate¾a,
za ktorými nasleduje èiarka, alebo pod menom a priezviskom pouívate¾a, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
38
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§ 11
Pouívanie profesijných titulov a ich skratiek
viaucich sa na odbornú spôsobilos na
výkon pecializovaných pracovných èinností
v zdravotníckom povolaní asistent výivy
(1) Profesijný titul asistent výivy pecialista"
pouíva asistent výivy, ktorý je odborne spôsobilý na
výkon odborných pracovných èinností10) a má aj odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných
èinností pod¾a osobitného predpisu.40)
(2) Asistent výivy pod¾a odseku 1 môe namiesto
profesijného titulu pod¾a odseku 1 pouíva profesijný
titul asistent výivy so pecializáciou v pecializaènom
odbore s uvedením prísluného pecializaèného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností pod¾a osobitného predpisu.1)
(3) Profesijné tituly pod¾a odsekov 1 a 2 sa neskracujú, pouívajú sa za menom a priezviskom pouívate¾a,
za ktorými nasleduje èiarka, alebo pod menom a priezviskom pouívate¾a, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
§ 12
Pouívanie profesijných titulov a ich skratiek
viaucich sa na odbornú spôsobilos na
výkon pecializovaných pracovných èinností
v zdravotníckom povolaní rádiologický technik
(1) Profesijný titul rádiologický technik pecialista
pouíva rádiologický technik, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných èinností12) a má aj
odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností pod¾a osobitného predpisu.41)
(2) Rádiologický technik pod¾a odseku 1 môe namiesto profesijného titulu pod¾a odseku 1 pouíva
profesijný titul rádiologický technik so pecializáciou
v pecializaènom odbore s uvedením prísluného pecializaèného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilos
na výkon pecializovaných pracovných èinností pod¾a
osobitného predpisu.1)
(3) Profesijné tituly pod¾a odsekov 1 a 2 sa neskracujú, pouívajú sa za menom a priezviskom pouívate¾a,
za ktorými nasleduje èiarka, alebo pod menom a priezviskom pouívate¾a, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
§ 13
Pouívanie profesijných titulov a ich skratiek
viaucich sa na odbornú spôsobilos na výkon
pecializovaných pracovných èinností
v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár
(1) Profesijný titul zdravotnícky záchranár pecialista pouíva zdravotnícky záchranár, ktorý je odborne

nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
a § 79 ods. 21 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
a § 79 ods. 17, 18 a 20 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
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spôsobilý na výkon odborných pracovných èinností13)
a má aj odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných
pracovných èinností pod¾a osobitného predpisu.42)
(2) Pouívanie profesijného titulu pod¾a odseku 1
mono nahradi pouívaním profesijného titulu
s bliím vyjadrením príslunej pecializácie zdravotníckeho záchranára pod¾a odseku 3.
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(2) Zdravotnícky asistent pod¾a odseku 1 môe namiesto profesijného titulu pod¾a odseku 1 pouíva
profesijný titul zdravotnícky asistent so pecializáciou
v pecializaènom odbore s uvedením prísluného pecializaèného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilos
na výkon pecializovaných pracovných èinností pod¾a
osobitného predpisu.1)

(3) Profesijný titul operátor operaèného strediska
záchrannej zdravotnej sluby pouíva zdravotnícky
záchranár so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) operaèné stredisko záchrannej zdravotnej sluby získanou pod¾a predpisov úèinných od 1. júna 2006 alebo
b) dispeèing záchrannej sluby získanou pod¾a predpisov úèinných do 31. mája 2006.

(3) Profesijné tituly pod¾a odsekov 1 a 2 sa neskracujú, pouívajú sa za menom a priezviskom pouívate¾a,
za ktorými nasleduje èiarka, alebo pod menom a priezviskom pouívate¾a, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.

(4) Profesijné tituly pod¾a odsekov 1 a 3 sa neskracujú, pouívajú sa za menom a priezviskom pouívate¾a,
za ktorými nasleduje èiarka, alebo pod menom a priezviskom pouívate¾a, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.

Pouívanie profesijných titulov a ich skratiek
viaucich sa na odbornú spôsobilos na výkon
pecializovaných pracovných èinností
v zdravotníckom povolaní logopéd

§ 14
Pouívanie profesijných titulov a ich skratiek
viaucich sa na odbornú spôsobilos na
výkon pecializovaných pracovných èinností
v zdravotníckom povolaní farmaceutický laborant
(1) Profesijný titul farmaceutický laborant pecialista pouíva farmaceutický laborant, ktorý je odborne
spôsobilý na výkon odborných pracovných èinností17)
a má aj odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných
pracovných èinností pod¾a osobitného predpisu.43)
(2) Farmaceutický laborant pod¾a odseku 1 môe namiesto profesijného titulu pod¾a odseku 1 pouíva
profesijný titul farmaceutický laborant so pecializáciou v pecializaènom odbore s uvedením prísluného
pecializaèného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností
pod¾a osobitného predpisu.1)
(3) Profesijné tituly pod¾a odsekov 1 a 2 sa neskracujú, pouívajú sa za menom a priezviskom pouívate¾a,
za ktorými nasleduje èiarka, alebo pod menom a priezviskom pouívate¾a, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
§ 15
Pouívanie profesijných titulov a ich skratiek
viaucich sa na odbornú spôsobilos na
výkon pecializovaných pracovných èinností
v zdravotníckom povolaní zdravotnícky asistent
(1) Profesijný titul zdravotnícky asistent pecialista
pouíva zdravotnícky asistent, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných èinností21) a má aj
odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností pod¾a osobitného predpisu.44)
42

)
)
44
)
45
)
46
)
43

§
§
§
§
§

32
40
50
53
56

ods.
ods.
ods.
ods.
ods.

2
2
2
2
2

§ 16

(1) Profesijný titul logopéd v zdravotníctve pecialista pouíva logopéd, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných èinností23) a má aj odbornú
spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných
èinností pod¾a osobitného predpisu.45)
(2) Pouívanie profesijného titulu pod¾a odseku 1
mono nahradi pouívaním profesijného titulu
s bliím vyjadrením príslunej pecializácie logopéda
pod¾a odseku 3.
(3) Profesijný titul klinický logopéd pouíva logopéd
so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) klinická logopédia získanou pod¾a predpisov úèinných od 28. marca 2002 alebo
b) klinická logopédia získanou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002.
(4) Profesijné tituly pod¾a odsekov 1 a 3 sa neskracujú, pouívajú sa za menom a priezviskom pouívate¾a, za ktorými nasleduje èiarka, alebo pod menom
a priezviskom pouívate¾a, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
§ 17
Pouívanie profesijných titulov a ich skratiek
viaucich sa na odbornú spôsobilos na výkon
pecializovaných pracovných èinností
v zdravotníckom povolaní psychológ
(1) Profesijný titul psychológ v zdravotníctve pecialista pouíva psychológ, ktorý je odborne spôsobilý na
výkon odborných pracovných èinností24) a má aj odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných
èinností pod¾a osobitného predpisu.46)
(2) Profesijný titul pod¾a odseku 1 mono nahradi
pouívaním profesijného titulu s bliím vyjadrením príslunej pecializácie psychológa pod¾a odsekov 3 a 5.

a § 79 ods. 24 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
a § 79 ods. 22 a 23 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
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(3) Profesijný titul klinický psychológ pouíva psychológ so pecializáciou v pecializaènom odbore
a) klinická psychológia získanou pod¾a predpisov
úèinných od 28. marca 2002 alebo
b) klinická psychológia získanou pod¾a predpisov
úèinných do 27. marca 2002.
(4) Profesijný titul poradenský psychológ pouíva
psychológ so pecializáciou v pecializaènom odbore
poradenská psychológia získanou pod¾a predpisov
úèinných od 1. januára 2005.

v zdravotníctve so pecializáciou v pecializaènom odbore s uvedením prísluného pecializaèného odboru,
v ktorom má odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností pod¾a osobitného predpisu.1)
(3) Profesijné tituly pod¾a odsekov 1 a 2 sa neskracujú, pouívajú sa za menom a priezviskom pouívate¾a,
za ktorými nasleduje èiarka, alebo pod menom a priezviskom pouívate¾a, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.

(5) Profesijný titul pracovný psychológ pouíva psychológ so pecializáciou v pecializaènom odbore pracovná a organizaèná psychológia získanou pod¾a predpisov úèinných od 1. januára 2005.
(6) Profesijné tituly pod¾a odsekov 1 a 5 sa neskracujú,
pouívajú sa za menom a priezviskom pouívate¾a, za ktorými nasleduje èiarka, alebo pod menom a priezviskom
pouívate¾a, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
§ 18
Pouívanie profesijných titulov a ich skratiek
viaucich sa na odbornú spôsobilos na výkon
pecializovaných pracovných èinností
v zdravotníckom povolaní lieèebný pedagóg
(1) Profesijný titul lieèebný pedagóg v zdravotníctve
pecialista pouíva lieèebný pedagóg, ktorý je odborne
spôsobilý na výkon odborných pracovných èinností25)
a má aj odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných
pracovných èinností pod¾a osobitného predpisu.47)
(2) Lieèebný pedagóg pod¾a odseku 1 môe namiesto
profesijného titulu pod¾a odseku 1 pouíva profesijný
titul lieèebný pedagóg v zdravotníctve so pecializáciou v pecializaènom odbore s uvedením prísluného
pecializaèného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností
pod¾a osobitného predpisu.1)
(3) Profesijné tituly pod¾a odsekov 1 a 2 sa neskracujú, pouívajú sa za menom a priezviskom pouívate¾a,
za ktorými nasleduje èiarka, alebo pod menom a priezviskom pouívate¾a, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.

Strana 4095

§ 20
Pouívanie profesijných titulov a ich skratiek
viaucich sa na odbornú spôsobilos na
výkon pecializovaných pracovných èinností
v zdravotníckom povolaní laboratórny diagnostik
(1) Profesijný titul laboratórny diagnostik pecialista pouíva laboratórny diagnostik, ktorý je odborne
spôsobilý na výkon odborných pracovných èinností27)
a má aj odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných
pracovných èinností pod¾a osobitného predpisu.49)
(2) Laboratórny diagnostik pod¾a odseku 1 môe namiesto profesijného titulu pod¾a odseku 1 pouíva
profesijný titul laboratórny diagnostik so pecializáciou v pecializaènom odbore s uvedením prísluného
pecializaèného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností
pod¾a osobitného predpisu.1)
(3) Profesijné tituly pod¾a odsekov 1 a 2 sa neskracujú, pouívajú sa za menom a priezviskom pouívate¾a,
za ktorými nasleduje èiarka, alebo pod menom a priezviskom pouívate¾a, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
§ 21
Pouívanie profesijných titulov a ich skratiek
viaucich sa na odbornú spôsobilos na
výkon pecializovaných pracovných èinností
v pecializaèných odboroch na riadenie
a organizáciu zdravotníctva

(1) Profesijný titul fyzik v zdravotníctve pecialista
pouíva fyzik, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných èinností26) a má aj odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností
pod¾a osobitného predpisu.48)

(1) Profesijný titul zdravotnícky manaér alebo jeho
ekvivalent v podobe spojenia názvu prísluného profesijného titulu pod¾a § 2 so slovom manaér pouíva
zdravotnícky pracovník s odbornou spôsobilosou na
výkon odborných pracovných èinností a so pecializáciou
a) v pecializaènom odbore na riadenie a organizáciu
zdravotníctva získanou pod¾a osobitného predpisu50)
alebo
b) v pecializaènom odbore urèenom na riadenie a organizáciu zdravotníctva získanou pod¾a predpisov
úèinných do 30. júna 2010.

(2) Fyzik pod¾a odseku 1 môe namiesto profesijného
titulu pod¾a odseku 1 pouíva profesijný titul fyzik

(2) Profesijný titul pod¾a odseku 1 sa neskracuje
a pouíva sa za menom a priezviskom pouívate¾a, za

§ 19
Pouívanie profesijných titulov a ich skratiek
viaucich sa na odbornú spôsobilos na výkon
pecializovaných pracovných èinností
v zdravotníckom povolaní fyzik

47

)
)
49
)
50
)
48

§ 59 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
§ 62 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
§ 65 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
Príloha è. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
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ktorými nasleduje èiarka, alebo pod menom a priezviskom pouívate¾a.
(3) Namiesto profesijného titulu pod¾a odseku 1
mono pouíva skratku MPH, ktorá sa pouíva za
menom a priezviskom pouívate¾a, za ktorými nasleduje èiarka, ak pouívate¾ absolvoval pecializaèné túdium urèené pre zdravotníckych pracovníkov v pecializaènom odbore odborník na riadenie vo verejnom
zdravotníctve Master of Public Health pod¾a
a) osobitného predpisu51) alebo
b) predpisu úèinného od 1. júna 2006 do 30. júna
2010.
§ 22
Pouívanie profesijných titulov a ich skratiek
viaucich sa na odbornú spôsobilos na výkon
certifikovaných pracovných èinností
(1) Zdravotnícky pracovník, ktorý má odbornú spôsobilos na výkon certifikovaných pracovných èinností
pod¾a osobitného predpisu,1) môe prísluný profesijný
titul pod¾a tohto nariadenia vlády doplni slovami
s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti s uvedením príslunej certifikovanej pracovnej èinnosti pod¾a osobitného predpisu.1)
(2) Profesijné tituly pod¾a odseku 1 sa neskracujú,
pouívajú sa za menom a priezviskom pouívate¾a, za
ktorými nasleduje èiarka, alebo pod menom a priezvis-
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kom pouívate¾a, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
§ 23
Spoloèné ustanovenia
(1) Zdravotnícky pracovník, ktorému by pod¾a tohto
nariadenia vlády prislúchalo pouívanie viacerých profesijných titulov a ich skratiek súèasne, môe pouíva
iba jeden z týchto profesijných titulov vrátane jeho
skratky, a to ten, ktorý najviac vystihuje povahu ním
aktuálne prevane vykonávaných pracovných èinností.
(2) Zdravotnícky pracovník, ktorý získal akademický
titul, môe pouíva profesijný titul pod¾a tohto nariadenia vlády súèasne s akademickým titulom.
§ 24
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 12/2008 Z. z. o pouívaní profesijných titulov a ich
skratiek viaucich sa na odbornú spôsobilos na výkon
zdravotníckeho povolania.
§ 25
Úèinnos
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2012.

Iveta Radièová v. r.

51

) Príloha è. 4 èas A tretí bod , èas B tretí bod, èas C tretí bod, èas D písm. a) tretí bod, èas F písm. a) druhý bod, èas G písm. a) druhý
bod, èas H písm. a) druhý bod, èas L druhý bod, èas M druhý bod, èas N druhý bod, èas O druhý bod, èas P druhý bod nariadenia
vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
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514
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 8. decembra 2011,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 7/2005 Z. z.
o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 204 zákona è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 348/2011 Z. z. a § 38 písm. a) zákona è. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 7/2005 Z. z. o konkurze
a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení vyhláky è. 536/2008 Z. z. a vyhláky
è. 235/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 písm. d) sa slová vzory tlaèív súhrnných preh¾adov nahrádzajú slovami vzory tlaèív na popieranie
poh¾adávok, vzory tlaèív na podávanie námietok poradia poh¾adávok proti podstate.
2. § 2 sa vrátane nadpisu vypúa.
3. V § 3 sa slovo ministerstva nahrádza slovami
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).
4. V § 13 ods. 2 sa slová priradených poh¾adávok
proti podstate nahrádzajú slovami nákladov speòaenia veobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov,
ktoré schválil prísluný orgán (§ 82 zákona).
5. § 25 vrátane nadpisu znie:
§ 25
Prihláka
Vzory tlaèív na podávanie prihláok a vzory tlaèív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami
k týmto zápisom sú uvedené v prílohách è. 4 a 6..
6. V § 26 odsek 2 znie:
(2) Do zoznamu poh¾adávok sa nezapisujú poh¾adávky, ktoré boli uplatnené prihlákou, na ktorú sa
v konkurze alebo v retrukturalizácii zo zákona neprihliada; do zoznamu poh¾adávok sa nezapisuje poh¾adávka uplatnená v prihláke, ktorá

a) nebola podaná na predpísanom tlaèive (§ 29 ods. 1
a § 122 ods. 1 zákona),
b) neobsahuje základné náleitosti pod¾a zákona (§ 29
ods. 1 a § 122 ods. 1 zákona) alebo
c) bola prihlásená (v prípade konkurzu) ako nepeòaná poh¾adávka, ale k nej nebol pripojený aspoò jeden rovnopis znaleckého posudku urèujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 zákona)..
7. V § 26 sa vypúajú odseky 3 a 5.
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 3.
8. § 28 a 30 sa vrátane nadpisov vypúajú.
9. V § 31 odsek 1 znie:
(1) Vzor tlaèiva na popieranie poh¾adávok je uvedený
v prílohe è. 7..
10. V § 31 ods. 2 prvej vete sa slová § 32 ods. 4 piata
veta nahrádzajú slovami § 32 ods. 17.
11. V § 31 ods. 2 druhej vete sa slová § 31 ods. 5 nahrádzajú slovami § 32 ods. 3.
12. § 32 a 33 sa vrátane nadpisov vypúajú.
13. § 34 vrátane nadpisu znie:
§ 34
Zmeny zoznamu poh¾adávok
Zmeny údajov zapisovaných do zoznamu poh¾adávok
(§ 31 ods. 3 a § 123 ods. 5 zákona) sa zaènú oznamova
súdu po tom, èo sa na súd doruèil zoznam poh¾adávok
s vyznaèením popretých poh¾adávok (§ 31 ods. 3 a § 123
ods. 4 zákona)..
14. V § 36 odsek 1 znie:
(1) Zoznam poh¾adávok má písomnú alebo elektronickú podobu. Ak sa zoznam poh¾adávok vedie v elektronickej podobe, staèí ho predloi súdu v súlade so
tandardmi informaèných systémov verejnej správy
pod¾a osobitného predpisu1) na tandardnom nosièi
údajov, v ktorom nemono prepisova zápisy, spolu so
sprievodným listom. V sprievodnom liste správca uvedie najmä dátum vyhotovenia zoznamu poh¾adávok.
Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle typy
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a charakteristiky nosièov údajov, na ktorých súdy prijímajú zoznam poh¾adávok v elektronickej podobe..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 312/2010 Z. z.
o tandardoch pre informaèné systémy verejnej správy..

Doterají odkaz 1 sa oznaèuje ako odkaz 1a.
15. V § 43 ods. 2 sa vypúajú slová (§ 88 ods. 7 zákona).
16. § 44 sa vrátane nadpisu vypúa.
17. V § 46 ods. 1 sa vypúajú slová pod¾a zásad
ustanovených zákonom (§ 87 ods. 5 zákona).
18. V § 46 ods. 3 sa vypúajú slová (§ 87 ods. 5 zákona).
19. Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý znie:
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§46a
Vzor tlaèiva námietky poradia poh¾adávky proti
podstate je uvedený v prílohe è. 8..
20. V § 47 ods. 2 sa slová § 87 ods. 3 nahrádzajú slovami § 87 ods. 2.
21. Ôsma èas sa vrátane nadpisu vypúa.
22. V § 49 sa vypúa tretia a tvrtá veta.
23. § 50 sa vrátane nadpisu vypúa.
24. V prílohe è. 4 sa vypúa tlaèivo Súhrnného preh¾adu a Základné pokyny na vyplnenie SÚHRNNÉHO
PREH¼ADU.
25. Vyhláka sa dopåòa prílohami 5 a 8, ktoré vrátane nadpisov znejú:

Príloha è. 5
k vyhláke è. 665/2005 Z. z.
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Príloha è. 8
k vyhláke è. 665/2005 Z. z.
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Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

Lucia itòanská v. r.
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515
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 15. decembra 2011,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kusovej evidencii liekov,
zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 141 ods. 1 písm. j) zákona è. 362/2011 Z. z.
o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
(1) Drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej
starostlivosti (ïalej len drite¾ povolenia) pouíva na
úèely kusovej evidencie humánnych liekov (ïalej len
liek), zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín systém kusovej evidencie, ktorý umoòuje potrebnú identifikáciu kadého lieku, zdravotníckej pomôcky
a dietetickej potraviny pri
a) ich príjme do zdravotníckeho zariadenia lekárenskej
starostlivosti, uchovávaní v zdravotníckom zariadení lekárenskej starostlivosti a pri výdaji pacientovi,
b) výmene, predaji a spätnom predaji liekov drite¾ovi
povolenia na ve¾kodistribúciu liekov alebo inému drite¾ovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti,
c) vzájomnej výmene liekov medzi viacerými prevádzkaròami toho istého drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.

a) dátum príjmu,
b) kód pridelený tátnym ústavom pre kontrolu lieèiv,
ak ide o lieky alebo zdravotnícke pomôcky (ïalej len
kód pridelený tátnym ústavom), alebo kód pridelený Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, ak ide o dietetické potraviny (ïalej len kód pridelený ministerstvom),
c) názov lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny,
d) lieková forma lieku alebo aplikaèná forma dietetickej potraviny,
e) mnostvo lieèiva v liekovej forme uvedené v hmotnostných jednotkách, objemových jednotkách alebo
v kusových jednotkách (ïalej len sila lieku),
f) ve¾kos balenia lieku, zdravotníckej pomôcky alebo
dietetickej potraviny (ïalej len ve¾kos balenia),
g) èíslo are, ak sa uvádza,
h) dodané mnostvo vyjadrené poètom balení,
i) èíslo dodávate¾skej faktúry alebo èíslo dodacieho listu,
j) identifikaèné údaje o dodávate¾ovi.
§3

(2) Systém kusovej evidencie pod¾a odseku 1 umoòuje pri výdaji liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín aj rozliovanie
a) výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických
potravín plne alebo èiastoène uhrádzaných zdravotnými poisovòami na základe verejného zdravotného
poistenia,1)
b) výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín plne uhrádzaných pacientom,
c) výdaja liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky
predpis,
d) výdaja liekov pre zdravotnícke zariadenia
1. ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
2. ústavnej zdravotnej starostlivosti,
3. lekárenskej starostlivosti.

Pri uchovávaní liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín sa pri kadom druhu lieku,
zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny eviduje
a) dátum príjmu,
b) kód pridelený tátnym ústavom alebo kód pridelený
ministerstvom,
c) názov lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny,
d) lieková forma lieku alebo aplikaèná forma dietetickej potraviny,
e) sila lieku,
f) ve¾kos balenia,
g) èíslo are, ak sa uvádza,
h) skladové mnostvo vyjadrené poètom balení,
i) èíslo dodávate¾skej faktúry alebo èíslo dodacieho listu,
j) identifikaèné údaje o dodávate¾ovi.

§2

§4

Pri príjme liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín sa pri kadom druhu dodaného lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny
eviduje

Pri výdaji liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín sa pri kadom druhu lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny eviduje
a) dátum výdaja,

1

) Zákon è. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného
zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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b) kód pridelený tátnym ústavom alebo kód pridelený
ministerstvom,
c) názov lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny,
d) lieková forma lieku alebo aplikaèná forma dietetickej potraviny,
e) sila lieku,
f) ve¾kos balenia,
g) èíslo are, ak sa uvádza,
h) vydané mnostvo vyjadrené poètom balení,
i) identifikácia zdravotnej poisovne, ak je liek, zdravotnícka pomôcka alebo dietetická potravina plne alebo
èiastoène uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia.
§5
Pri výmene, predaji a spätnom predaji liekov drite¾ovi povolenia na ve¾kodistribúciu liekov alebo inému drite¾ovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti sa pri kadom druhu lieku eviduje
a) dátum výmeny, predaja a spätného predaja liekov,
b) kód pridelený tátnym ústavom,
c) názov lieku,
d) lieková forma,
e) sila lieku,
f) ve¾kos balenia,
g) èíslo are, ak sa uvádza,
h) vymenené, predané a spätne predané mnostvo vyjadrené poètom balení,
i) identifikácia drite¾a povolenia na ve¾kodistribúciu
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liekov alebo iného drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.
§6
Pri vzájomnej výmene liekov medzi viacerými prevádzkaròami toho istého drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti sa pri kadom druhu
lieku eviduje
a) dátum vzájomnej výmeny liekov,
b) kód pridelený tátnym ústavom,
c) kód pridelený tátnym ústavom,
d) názov lieku,
e) lieková forma,
f) sila lieku,
g) ve¾kos balenia,
h) èíslo are, ak sa uvádza,
i) vzájomne vymenené mnostvo vyjadrené poètom balení,
j) identifikácia prevádzkarní toho istého drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.
§7
Zruuje sa vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 475/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kusovej evidencii liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.
§8
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. januára 2012.

Ivan Uhliarik v. r.
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516
VYHLÁKA
tatistického úradu Slovenskej republiky
z 13. decembra 2011,
ktorou sa vydáva tatistická klasifikácia zamestnaní

tatistický úrad Slovenskej republiky pod¾a § 19 ods. 2
zákona è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike ustanovuje:

nia, ktoré vykonáva jedna osoba pod¾a druhu vykonávanej pracovnej èinnosti.

§1

§3

Vydáva sa vnútrotátna tatistická klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 odvodená od medzinárodnej tandardnej klasifikácie zamestnaní ISCO-081) uvedená v prílohe.

Zruuje sa vyhláka tatistického úradu Slovenskej
republiky è. 407/2010 Z. z., ktorou sa vydáva tatistická klasifikácia zamestnaní.

§2

§4

Predmetom tatistickej klasifikácie zamestnaní je
kódové urèenie a názvoslovné pomenovanie zamestna-

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 10. januára 2012.

¼udmila Benkovièová v. r.

1

) Nariadenie komisie (ES) è. 1022/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa menia a dopåòajú nariadenia (ES) è. 1738/2005, (ES) è. 698/2006
a (ES) è. 377/2008, pokia¾ ide o medzinárodnú tandardnú klasifikáciu zamestnaní (ISCO) (Ú. v. EÚ L 283, 30. 10. 2009).
Príloha Odporúèania Komisie è. 2009/824/ES z 29. októbra 2009 k pouívaniu medzinárodnej tandardnej klasifikácie zamestnaní
(ISCO-08) (Ú. v. EÚ L 292, 10. 11. 2009).
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Príloha
k vyhláke è. 516/2011 Z. z.

TATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA ZAMESTNANÍ
SK ISCO-08
Èíselný kód Názov zamestnania
1
11
111
1111
1111001
1111002
1111003
1112
1112001
1112002
1112003
1112004
1112005
1112006
1112007
1112008
1112009
1112010
1112011
1112012
1112013
1112014
1112999
1113
1113001
1113002
1113003
1113004
1113005
1113999
1114
1114001
1114002
1114003
1114004
1114005
1114006
1114999
112
1120
1120001
1120002
1120003

Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
Zákonodarcovia, vysokí tátni úradníci a najvyí predstavitelia podnikov a organizácií
Zákonodarcovia, vysokí tátni úradníci
Zákonodarcovia
Prezident
Predseda a èlen parlamentu
Predseda a èlen vlády
Vysokí tátni úradníci
Najvyí predstavite¾ ústredného orgánu tátnej správy (okrem ministra)
Najvyí predstavite¾ v súdnictve
Najvyí predstavite¾ v prokuratúre
Najvyí predstavite¾ tátneho orgánu v oblasti bezpeènosti a ochrany
tátny tajomník
Vedúci sluobného úradu
Ombudsman
Splnomocnenec vlády
Riadiaci pracovník ústredného tátneho orgánu
Poradca prezidenta, predsedu vlády, ministra, najvyieho predstavite¾a ústredného tátneho orgánu
Ve¾vyslanec, konzul
Vedúci kancelárie, sekretariátu ústredného tátneho orgánu
Najvyí predstavite¾ verejnoprávnej intitúcie
Najvyí predstavite¾ orgánu miestnej tátnej správy
Vysoký tátny úradník inde neuvedený
Predstavitelia obcí a vyích územných samosprávnych celkov
Primátor, námestník primátora
Starosta, zástupca starostu
Predseda, podpredseda samosprávneho kraja
Riadite¾ úradu samosprávneho kraja
Prednosta mestského, miestneho a obecného úradu
Predstavite¾ obce a vyieho územného samosprávneho celku inde neuvedený
Vedúci predstavitelia politických, odborových, záujmových a príbuzných organizácií
Predseda a podpredseda politickej strany a hnutia
Riadiaci pracovník odborovej organizácie
Vedúci predstavite¾ zdruenia
Riadiaci pracovník neziskovej organizácie, nadácie a neinvestièného fondu
Vedúci predstavite¾ zamestnávate¾skej asociácie a zväzu
Vedúci predstavite¾ profesnej komory
Vedúci predstavite¾ politickej, odborovej, záujmovej a príbuznej organizácie inde neuvedený
Prezidenti a generálni riaditelia podnikov a organizácií
Prezidenti a generálni riaditelia podnikov a organizácií
Generálny riadite¾ (prezident spoloènosti)
Výkonný riadite¾
Èlen predstavenstva a iného riadiaceho orgánu spoloènosti
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1120004
1120005
1120999
12
121
1211
1211001
1211002
1211003
1211004
1211005
1211999
1212
1212001
1212002
1212003
1212004
1212005
1212999
1213
1213001
1213002
1213003
1213004
1213999
1219
1219001
1219002
1219003
1219004
1219005
1219006
1219007
1219008
1219009
1219999
122
1221
1221001
1221002
1221003
1221999
1222
1222001
1222002
1222003
1223
1223001
1223002
1223003
1223999
13
131
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Rektor vysokej koly
Predseda drustva
Prezident a generálny riadite¾ podniku a organizácie inde neuvedený
Riadiaci pracovníci (manaéri) administratívnych, podporných a obchodných èinností
Riadiaci pracovníci (manaéri) administratívnych a podporných èinností
Riadiaci pracovníci (manaéri) v oblasti financií
Finanèný riadite¾ (ekonomický riadite¾)
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti úètovníctva a financovania
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti daní
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti finanèného plánovania a kontrolingu
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti cenotvorby
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti financií inde neuvedený
Riadiaci pracovníci (manaéri) v oblasti ¾udských zdrojov
Riadiaci pracovník (manaér) ¾udských zdrojov (personálny riadite¾)
Riadiaci pracovník (manaér) pre oblas náboru a výberu pracovníkov
Riadiaci pracovník (manaér) pre oblas odmeòovania a benefitov
Riadiaci pracovník (manaér) pre oblas vzdelávania a rozvoja pracovníkov
Riadiaci pracovník (manaér) personálnej administratívy a zamestnaneckých vzahov
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti ¾udských zdrojov inde neuvedený
Riadiaci pracovníci (manaéri) v oblasti firemnej politiky a strategického plánovania
Riadiaci pracovník (manaér) pre stratégiu
Riadiaci pracovník zmien (krízový manaér)
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti investícií
Hlavný projektový manaér
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti firemnej politiky a strategického plánovania inde neuvedený
Riadiaci pracovníci (manaéri) administratívnych a podporných èinností inde neuvedení
Riadiaci pracovník (manaér) právneho útvaru
Riadiaci pracovník (manaér) obstarávania
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti hospodárskej správy a údrby majetku
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti interného auditu
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti kontroly
Riadiaci pracovník (manaér) prevádzkového úseku
Riadiaci pracovník (manaér) bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany ivotného prostredia
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti ochrany osobných údajov
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti ochrany utajovaných skutoèností
Iný riadiaci pracovník (manaér) administratívnych a podporných èinností inde neuvedený
Riadiaci pracovníci (manaéri) odbytu, marketingu, výskumu a vývoja
Riadiaci pracovníci (manaéri) v oblasti obchodu a marketingu
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti obchodu (obchodný riadite¾)
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti marketingu
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti prieskumu trhu
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti obchodu a marketingu inde neuvedený
Riadiaci pracovníci (manaéri) v oblasti reklamy a styku s verejnosou
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti reklamy
Riadiaci pracovník (manaér) pre starostlivos o zákazníkov
Riadiaci pracovník (manaér) pre styk s verejnosou
Riadiaci pracovníci (manaéri) v oblasti výskumu a vývoja
Riadiaci pracovník výskumnej intitúcie
Riadiaci pracovník (manaér) výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe
Riadiaci pracovník (manaér) výskumu a vývoja v informaèných technológiách a telekomunikáciách
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti výskumu a vývoja inde neuvedený
Riadiaci pracovníci (manaéri) vo výrobe a v pecializovaných slubách
Riadiaci pracovníci (manaéri) v po¾nohospodárstve, lesníctve a rybárstve
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1311
1311001
1311002
1311003
1311004
1311005
1311006
1311007
1311008
1311009
1311999
1312
1312000
132
1321
1321001
1321002
1321003
1321004
1321005
1321006
1321007
1321008
1321009
1321010
1321011
1321012
1321013
1321014
1321015
1321016
1321017
1321018
1321019
1321999
1322
1322001
1322002
1323
1323001
1323002
1323003
1324
1324001
1324002
1324003
1324004
1324005
1324006
1324007
1324008
1324009
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Riadiaci pracovníci (manaéri) v po¾nohospodárstve a lesníctve
Riadiaci pracovník (manaér) ivoèínej výroby
Riadiaci pracovník (manaér) rastlinnej výroby
Riadiaci pracovník (manaér) sluieb v po¾nohospodárstve
Riadiaci pracovník (manaér) po¾nohospodárskej techniky
Riadite¾ závodu v lesníctve
Riadiaci pracovník (manaér) pre výrobu a technický rozvoj v lesníctve
Riadiaci pracovník (manaér) útvaru lesníckej výroby
Riadiaci pracovník (manaér) odboru v lesníctve
Riadiaci pracovník (manaér) pecializovaného strediska v lesníctve
Riadiaci pracovník (manaér) v po¾nohospodárstve a lesníctve inde neuvedený
Riadiaci pracovníci (manaéri) v akvakultúre
Riadiaci pracovník (manaér) v akvakultúre
Riadiaci pracovníci (manaéri) v priemysle, stavebníctve, doprave, logistike a potových slubách
Riadiaci pracovníci (manaéri) v priemysle
Riadiaci pracovník (manaér) v potravinárskej výrobe
Riadiaci pracovník (manaér) v textilnej a odevnej výrobe
Riadiaci pracovník (manaér) v obuvníckej výrobe
Riadiaci pracovník (manaér) v koiarskej výrobe
Riadiaci pracovník (manaér) pri spracovaní dreva a vo výrobe výrobkov z dreva
Riadiaci pracovník (manaér) vo výrobe celulózy a papiera
Riadiaci pracovník (manaér) v polygrafickej výrobe
Riadiaci pracovník (manaér) v chemickej výrobe
Riadiaci pracovník (manaér) v sklárskej výrobe
Riadiaci pracovník (manaér) vo výrobe stavebných a iaruvzdorných materiálov
Riadiaci pracovník (manaér) v hutníckej výrobe
Riadiaci pracovník (manaér) v strojárskej výrobe
Riadiaci pracovník (manaér) v elektrotechnickej výrobe
Riadiaci pracovník (manaér) v odpadovom hospodárstve
Riadiaci pracovník (manaér) v plynárenstve
Riadiaci pracovník (manaér) v tepelnej energetike
Riadiaci pracovník (manaér) v elektroenergetike
Riadiaci pracovník (manaér) vo vodnom hospodárstve
Riadiaci pracovník (manaér) vo vodárenstve
Riadiaci pracovník (manaér) v priemysle inde neuvedený
Riadiaci pracovníci (manaéri) v aobnom priemysle a geologickom prieskume
Riadiaci pracovník v aobnom priemysle
Riadiaci pracovník v geologickom prieskume
Riadiaci pracovníci (manaéri) v stavebníctve
Hlavný stavbyvedúci
Riadiaci pracovník (manaér) výroby v stavebníctve
Riadite¾ organizaènej jednotky (závodu, divízie) v stavebníctve
Riadiaci pracovníci (manaéri) v doprave, logistike a potových slubách
Riadiaci pracovník (manaér) v elezniènej doprave
Riadiaci pracovník (manaér) v elezniènej infratruktúre
Riadiaci pracovník (manaér) v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy)
Riadiaci pracovník (manaér) v cestnej infratruktúre
Riadiaci pracovník (manaér) v mestskej hromadnej doprave
Riadiaci pracovník (manaér) v leteckej doprave
Riadiaci pracovník (manaér) vo vodnej doprave
Riadiaci pracovník (manaér) v logistike
Riadiaci pracovník (manaér) v potových slubách
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Riadiaci pracovník (manaér) v doprave, logistike a potových slubách inde neuvedený
Riadiaci pracovníci (manaéri) v oblasti informaèných a komunikaèných technológií
Riadiaci pracovníci (manaéri) v oblasti informaèných a komunikaèných technológií
Riadiaci pracovník (manaér) rieení informaèných technológií
Riadiaci pracovník (manaér) prevádzky informaèných technológií
Riadiaci pracovník (manaér) v telekomunikáciách
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti informaèných a komunikaèných technológií inde neuvedený
Riadiaci pracovníci (manaéri) v pecializovaných slubách
Riadiaci pracovníci (manaéri) v oblasti starostlivosti o deti
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti starostlivosti o deti
Riadiaci pracovníci (manaéri) v oblasti zdravotnej starostlivosti
Riadiaci zdravotnícky pracovník  lekár
Riadiaci zdravotnícky pracovník  zubný lekár
Riadiaci zdravotnícky pracovník  sestra
Riadiaci zdravotnícky pracovník  farmaceut
Riadiaci zdravotnícky pracovník  pôrodná asistentka
Riadiaci zdravotnícky pracovník  fyzioterapeut
Riadiaci zdravotnícky pracovník  zdravotnícky laborant
Riadiaci zdravotnícky pracovník  rádiologický technik
Riadiaci zdravotnícky pracovník  zdravotnícky záchranár
Riadiaci zdravotnícky pracovník  laboratórny diagnostik
Riadiaci zdravotnícky pracovník  psychológ
Riadiaci zdravotnícky pracovník  verejný zdravotník (hygienik)
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti zdravotnej starostlivosti inde neuvedený
Riadiaci pracovníci (manaéri) v oblasti starostlivosti o starích ¾udí
Riadite¾ zariadenia sociálnych sluieb pre starích ¾udí
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti starostlivosti o starích ¾udí inde neuvedený
Riadiaci pracovníci (manaéri) v oblasti sociálnej starostlivosti
Riadite¾ zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a sociálnych sluieb
(okrem sociálnych sluieb pre seniorov)
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti sociálnej starostlivosti inde neuvedený
Riadiaci pracovníci (manaéri) vo výchove a vzdelávaní
Prorektor
Dekan, prodekan
Vedúci katedry
Riadite¾ koly
Riadite¾ intitúcie ïalieho vzdelávania
Riadiaci pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený
Riadiaci pracovníci (manaéri) vo finanèníctve a poisovníctve
Riadiaci pracovník (manaér) v bankovníctve
Riadiaci pracovník (manaér) v poisovníctve
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti dôchodkového sporenia
Riadiaci pracovník v oblasti sociálneho poistenia
Riadiaci pracovník v oblasti zdravotného poistenia
Riadiaci pracovník (manaér) v ostatných finanèných slubách
Riadiaci pracovník v oblasti kapitálového trhu
Riadiaci pracovník v oblasti správy a vymáhania poh¾adávok
Riadiaci pracovník vo finanèníctve a poisovníctve inde neuvedený
Riadiaci pracovníci (manaéri) v pecializovaných slubách inde neuvedení
Riadiaci pracovník v polícii a spravodajských slubách
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti stránych a detektívnych sluieb a vlastnej ochrany
Riadiaci pracovník v oblasti väzenskej a justiènej stráe
Riadiaci pracovník (manaér) záchranných zloiek
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Riadiaci pracovník (manaér) v právnych slubách
Riadiaci pracovník (manaér) kninice a archívu
Riadiaci pracovník (manaér) galérie a múzea
Riadiaci pracovník v cirkevnej oblasti
Iný riadiaci pracovník (manaér) v pecializovaných slubách inde neuvedený
Riadiaci pracovníci (manaéri) v ubytovacích, retauraèných, obchodných a v ostatných slubách
Riadiaci pracovníci (manaéri) v ubytovacích a v retauraèných zariadeniach
Riadiaci pracovníci (manaéri) v ubytovacích zariadeniach
Riadiaci pracovník (manaér) hotela, botela a motela
Riadiaci pracovník (manaér) penziónu
Riadiaci pracovník tudentského domova (internátu)
Riadiaci pracovník (manaér) ubytovne a hostela
Riadiaci pracovník ubytovacieho zariadenia inde neuvedený
Riadiaci pracovníci (manaéri) v retauraèných zariadeniach
Riadiaci pracovník (manaér) retaurácie
Riadiaci pracovník (manaér) kaviarne a baru
Riadiaci pracovník (manaér) zariadenia rýchleho obèerstvenia
Riadiaci pracovník (manaér) zariadenia kolského stravovania
Riadiaci pracovník (manaér) zariadenia závodného stravovania
Riadiaci pracovník (manaér) cateringovej spoloènosti
Riadiaci pracovník (manaér) retauraèného zariadenia inde neuvedený
Riadiaci pracovníci (manaéri) vo ve¾koobchode a maloobchode
Riadiaci pracovníci (manaéri) vo ve¾koobchode a maloobchode
Riadiaci pracovník (riadite¾) ve¾koobchodnej prevádzky
Riadiaci pracovník (riadite¾) maloobchodnej prevádzky
Riadiaci pracovníci (manaéri) v ostatných slubách
Riadiaci pracovníci (manaéri) v portových, rekreaèných a kultúrnych zariadeniach
Riadiaci pracovník (manaér) portového strediska
Riadiaci pracovník (manaér) rekreaèného strediska
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti kultúry
Riadiaci pracovník (manaér) divadla, kina
Riadiaci pracovník (manaér) zábavného parku
Riadiaci pracovník (manaér) strediska vo¾ného èasu
Riadiaci pracovník (manaér) herne a stávkovej kancelárie
Riadiaci pracovník (manaér) v portových, rekreaèných a kultúrnych zariadeniach inde neuvedený
Riadiaci pracovníci (manaéri) v ostatných slubách inde neuvedení
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti prekladate¾stva, tlmoèníctva
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti technických opravárenských sluieb (servisu)
Riadiaci pracovník (manaér) realitnej kancelárie
Riadiaci pracovník(manaér) pre správu nehnute¾ností
Riadiaci pracovník (manaér) v osobných skrá¾ovacích slubách starostlivosti o ¾udské telo
Riadiaci pracovník (manaér) v pohrebných slubách
Riadiaci pracovník (manaér) èistiarne, ehliarne a práèovne
Riadiaci pracovník (manaér) kúpe¾ov a wellness
Riadiaci pracovník (manaér) cestovnej kancelárie, agentúry
Riadiaci pracovník (manaér) turistického informaèného centra
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti veterinárnych èinností
Iný riadiaci pracovník (manaér) v ostatných slubách inde neuvedený
pecialisti
pecialisti v oblasti vedy a techniky
pecialisti v oblasti fyzikálnych a prírodných vied
Fyzici a astronómovia
Fyzik kryogenik
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2111002
2111003
2111004
2111005
2111006
2111007
2111008
2111009
2111010
2111999
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2113999
2114
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2114007
2114008
2114009
2114010
2114011
2114999
212
2120
2120001
2120002
2120003
2120004
2120005
2120999
213
2131
2131001
2131002
2131003
2131004
2131005
2131006
2131007

Fyzik aerodynamik
Astronóm, astrofyzik
Fyzik hydrodynamik
Fyzik jadrový, molekulárny, nukleárny
Fyzik elektriny a magnetizmu
Fyzik termodynamik, akustik, optik
Fyzik mechanik
Fyzik dozimetrie
Fyzik balistik
Fyzik a astronóm inde neuvedený
Meteorológovia
Letecký meteorológ
Meteorológ klimatológ
Hydrometeorológ
Meteorológ inde neuvedený
Chemici (okrem chemického ininierstva)
Chemik kvantovej chémie
Jadrový chemik
Analytický chemik
Fyzikálny chemik
Organický chemik
Anorganický chemik
Chemik inde neuvedený (okrem chemického ininierstva)
Geológovia a geofyzici
Geochemik
Pedológ, pôdoznalec
Mikropaleontológ
Paleontológ
Mineralóg, petrológ
Vedecký pracovník v geológii
Geológ (okrem banského geológa)
Hydrogeológ
Seizmológ
Geofyzik
Petrofyzik
Geológ a geofyzik inde neuvedený
pecialisti v oblasti matematiky, poistnej matematiky a tatistiky
pecialisti v oblasti matematiky, poistnej matematiky a tatistiky
pecialista reportingu
Aktuár pecialista (poistná matematika)
pecialista menovej a finanènej tatistiky
pecialista v oblasti matematiky (okrem poistnej matematiky)
pecialista tatistik (okrem menovej a finanènej tatistiky)
pecialista v oblasti matematiky, poistnej matematiky a tatistiky inde neuvedený
pecialisti v oblasti biologických vied
Biológovia, botanici, zoológovia a pecialisti v príbuzných odboroch
Biológ
Genetik
Fyziológ
Imunológ
Botanik
Zoológ
Biochemik, biofyzik
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Farmakológ, toxikológ
Fytopatológ
Biológ, botanik, zoológ a pecialista v príbuznom odbore inde neuvedený
pecialisti v oblasti po¾nohospodárstva, lesníctva a akvakultúry
pecialista v rastlinnej výrobe, agronóm
pecialista v ivoèínej výrobe, zootechnik
pecialista výivy a technológie výroby krmív
pecialista v oblasti záhradníctva
pecialista pre pestovate¾skú èinnos v lesníctve
pecialista pre abu dreva v lesníctve
pecialista pre technický rozvoj v lesníctve
pecialista, znalec pre lesníctvo a po¾ovníctvo
pecialista pre správu lesného majetku
pecialista, odborný lesný hospodár
pecialista v akvakultúre (ichtyológ)
pecialista agrochemickej kontroly
pecialista v oblasti po¾nohospodárstva, lesníctva a akvakultúry inde neuvedený
pecialisti v oblasti ochrany ivotného prostredia (okrem priemyselnej ekológie)
Krajinný ekológ, geoekológ
pecialista ochrany ovzduia
pecialista ochrany prírody
pecialista pre odpadové hospodárstvo
pecialista ochrany lesa
pecialista na ochranu vodných tokov
pecialista v oblasti ochrany ivotného prostredia (okrem priemyselnej ekológie) inde neuvedený
Technickí pecialisti (okrem pecialistov v oblasti elektrotechnológií)
pecialisti v oblasti priemyslu a výroby
pecialista výskumu a vývoja v potravinárskej výrobe
pecialista technológ v potravinárskej výrobe
pecialista kontroly, hygieny a bezpeènosti v potravinárskej výrobe
pecialista logistik v potravinárskej výrobe
pecialista údrby v potravinárskej výrobe
pecialista vo výskume a vývoji v textilnej a odevnej výrobe
pecialista riadenia textilnej a odevnej výroby
pecialista riadenia kvality v textilnej a odevnej výrobe
pecialista technológ v textilnej a odevnej výrobe
pecialista údrby v textilnej a odevnej výrobe
pecialista vo výskume a vývoji v koiarskej a obuvníckej výrobe
pecialista riadenia koiarskej a obuvníckej výroby
pecialista riadenia kvality v koiarskej a obuvníckej výrobe
pecialista technológ v koiarskej a obuvníckej výrobe
pecialista údrby v koiarskej a obuvníckej výrobe
pecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených kontrukcií
pecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených kontrukcií
pecialista technológ vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených kontrukcií
pecialista údrby vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených kontrukcií
pecialista vo výskume a vývoji v celulózo-papierenskej výrobe
pecialista riadenia celulózo-papierenskej výroby
pecialista riadenia kvality v celulózo-papierenskej výrobe
pecialista technológ v celulózo-papierenskej výrobe
pecialista údrby v celulózo-papierenskej výrobe
pecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobe
pecialista riadenia polygrafickej výroby
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pecialista riadenia kvality v polygrafickej výrobe
pecialista technológ v polygrafickej výrobe
pecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe
pecialista riadenia sklárskej výroby
pecialista riadenia kvality v sklárskej výrobe
pecialista technológ v sklárskej výrobe
pecialista údrby v sklárskej výrobe
pecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálov
pecialista riadenia výroby stavebných materiálov
pecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov
pecialista technológ vo výrobe stavebných materiálov
pecialista údrby vo výrobe stavebných materiálov
pecialista vo výskume a vývoji vo výrobe iaruvzdorných materiálov
pecialista riadenia výroby iaruvzdorných materiálov
pecialista technológ vo výrobe iaruvzdorných materiálov
pecialista riadenia kvality vo výrobe iaruvzdorných materiálov
pecialista v oblasti priemyslu a výroby inde neuvedený
Stavební pecialisti
Stavebný pecialista vo výskume a vývoji
Stavebný pecialista kontroly a riadenia kvality
Stavebný pecialista technológ
Stavbyvedúci
Stavebný dozor
Stavebný pecialista výstavby ciest
Stavebný pecialista výstavby budov
Stavebný pecialista výstavby mostov
Stavebný pecialista výstavby eleznièných stavieb a tratí
Stavebný pecialista výstavby energetických sietí
Stavebný pecialista výstavby vodných stavieb
Stavebný pecialista projektant stavebných kontrukcií
Stavebný projektant technických zariadení budov
Stavebný pecialista pre statiku stavieb
Stavebný pecialista inde neuvedený
pecialisti v oblasti priemyselnej ekológie
pecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd
pecialista kontroly kvality vôd
pecialista ochrany ivotného prostredia v priemyselnej výrobe
Hydrológ
pecialista v oblasti priemyselnej ekológie inde neuvedený
Strojárski pecialisti
Strojársky pecialista vo výskume a vývoji
Strojársky pecialista technológ (okrem zvárania)
Strojársky pecialista kontruktér, projektant
Strojársky pecialista automatizácie
Strojársky pecialista v oblasti kvality
Strojársky pecialista v oblasti údrby
Strojársky pecialista riadenia výroby
Strojársky pecialista zvárania
Strojársky pecialista inde neuvedený
Chemickí pecialisti
Chemický pecialista technológ
Chemický pecialista vo výskume a vývoji
pecialista riadenia kvality v chemickej výrobe
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pecialista údrby v chemickej výrobe
Technológ farbiacich procesov (kolorista)
Chemický pecialista inde neuvedený
pecialisti v aobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
pecialista technológ aby uh¾ovodíkov
Banský geológ
Banský pecialista technológ
Banský pecialista projektant
pecialista pre banskú mechanizáciu
Banský meraè
pecialista banskej záchrannej sluby
pecialista pre banskú dopravu
Banský pecialista pre odvodòovanie
Vetrací technik
Loiskový pecialista
Vrtný pecialista
pecialista riadenia kvality v hutníctve
Hutnícky pecialista vo výskume a vývoji
Hutnícky pecialista technológ
Metalograf
Zlievarenský pecialista vo výskume a vývoji
Zlievarenský pecialista technológ
Zlievarenský pecialista riadenia kvality
Zlievarenský pecialista projektant
Zlievarenský pecialista metalurg
pecialista v aobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch inde neuvedený
Technickí pecialisti inde neuvedení (okrem pecialistov v oblasti elektrotechnológií)
pecialista spracovania rádioaktívneho odpadu
pecialista riadenia bezpeènosti jadrovej elektrárne
pecialista technológ vyraïovania jadrových zariadení
pecialista nedetruktívnych skúok
pecialista metrológ
pecialista civilnej ochrany a obrany
pecialista poiarnej ochrany
pecialista bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci
pecialista v oblasti hospodárskej správy a údrby majetku
Technický pecialista v elezniènej doprave
Technický pecialita v elezniènej infratruktúre
pecialista pre správu a údrbu elezniènej infratruktúry
Technický pecialista v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy)
Technický pecialista v cestnej infratruktúre
pecialista pre správu a údrbu cestnej infratruktúry
Technický pecialista v mestskej hromadnej doprave
Technický pecialista v leteckej doprave
Technický pecialista v letiskovej infratruktúre
Technický pecialista vo vodnej doprave
Technický pecialista v logistike
pecialista v potových slubách
pecialista vo vodnom hospodárstve
Technický pecialista vodárenských koncepcií
pecialista pre èistenie odpadových vôd
pecialista technológ pre úpravu pitnej vody
Diagnostický technik/autoelektronik v autoservise
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Projektový pecialista v oblasti súkromnej bezpeènosti
Iný technický pecialista inde neuvedený (okrem pecialistov v oblasti elektrotechnológií)
pecialisti v oblasti eletrotechnológií
Elektroininieri a pecialisti energetici
pecialista elektrotechnik technológ
pecialista kontruktér elektrotechnických zariadení a systémov
pecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji
Elektroininier projektant
pecialista riadenia kvality v elektrotechnike
pecialista mechanických èastí v elektrotechnike
pecialista elektrických obvodov
pecialista kontroly a testovania elektrotechnických zariadení
pecialista riadenia bezpeènosti v energetickej prevádzke (okrem jadrovej)
pecialista energetik prevádzky riadiacej techniky
pecialista energetik technického a technologického rozvoja
pecialista energetik prípravy prevádzky
pecialista energetik výroby elektrickej energie
pecialista energetik distribúcie elektrickej energie
pecialista energetik kontroly a riadenia kvality
pecialista energetik technológ
pecialista energetik vo výskume a vývoji
pecialista energetik projektant, kontruktér
pecialista správy a údrby energetických zariadení
Elektroininier a pecialista energetik inde neuvedený
pecialisti elektronici
pecialista elektronik
pecialisti v oblasti telekomunikácií
Hlasový, dátový a sieový pecialista
pecialista rádiových sietí
pecialista prevádzky mobilných a pevných technológií
pecialista výstavby telekomunikaèných technológií
pecialista vývoja produktov telekomunikaènej prevádzky a sluieb
pecialista inovácie telekomunikaèných procesov
pecialista v oblasti telekomunikácií inde neuvedený
Architekti, projektanti, zememeraèi, dizajnéri
Architekti v stavebníctve
Architekt v stavebníctve (okrem autorizovaného)
Autorizovaný architekt v stavebníctve
Krajinní a záhradní architekti
Krajinný a záhradný architekt
Dizajnéri a módni návrhári
Návrhár tkanín
Návrhár odevov
Návrhár, dizajnér obuvi
Priemyselný dizajnér produktov
Dizajnér a módny návrhár inde neuvedený
Urbanisti a projektanti dopravy
Urbanista
pecialista v doprave a prevádzke na dráhach
pecialista pre integrovanú dopravu
Projektant pozemných komunikácií
Projektant eleznièných tratí a stavieb
Urbanista a projektant dopravy inde neuvedený
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2165
2165001
2165002
2165003
2166
2166001
2166002
2166003
2166004
22
221
2211
2211001
2211002
2211003
2211004
2211005
2211006
2211007
2212
2212001
2212002
2212003
2212004
2212005
2212006
2212007
2212008
2212009
2212010
2212011
2212012
2212013
2212014
2212015
2212016
2212017
2212018
2212019
2212020
2212021
2212022
2212023
2212024
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2212026
2212027
2212028
2212029
2212030
2212031
2212032
2212033
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Kartografi a geodeti
Geodet
Kartograf
pecialista geografického informaèného systému
Grafickí a multimediálni dizajnéri
Grafický dizajnér (grafik)
Multimediálny dizajnér
Web dizajnér
Dizajnér hier
pecialisti v zdravotníctve
Lekári
Veobecní lekári
Veobecný lekár pre deti a dorast (pediater)
Veobecný lekár pre dospelých
Lekár bez pecializácie
Posudkový lekár
Revízny lekár
Súdny lekár
Telovýchovný lekár
Lekári pecialisti
Internista
Diabetológ
Endokrinológ
Imunoalergológ
Gastroenterológ
Geriater
Infektológ
Kardiológ
Nefrológ
Pneumoftizeológ
Reumatológ
Radiaèný onkológ
Klinický onkológ
Hematológ a transfuziológ
Fyziater a balneológ
Anesteziológ a intenzivista
Chirurg
Ortopéd
Traumatológ
Kardiochirurg
Neurochirurg
Hrudníkový chirurg
Plastický chirurg
Detský psychiater
Detský chirurg
Pediatrický endokrinológ
Pediatrický gastroenterológ
Pediatrický gynekológ
Pediatrický hematológ a onkológ
Pediatrický kardiológ
Pediatrický anesteziológ
Pediater intenzívnej medicíny
Pediatrický nefrológ
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2212034
2212035
2212036
2212037
2212038
2212039
2212040
2212041
2212042
2212043
2212044
2212045
2212046
2212047
2212048
2212049
2212050
2212051
2212052
2212053
2212054
2212055
2212056
2212057
2212058
2212059
2212060
2212061
2212062
2212063
2212064
2212065
2212066
2212067
2212068
2212069
2212070
2212071
2212072
2212073
2212999
222
2221
2221001
2221002
2221003
2221004
2221005
2221006
2221007
2221008
2221009
2221010
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Pediatrický neurológ
Pediatrický oftalmológ
Pediatrický ortopéd
Pediatrický pneumológ a ftizeológ
Pediatrický reumatológ
Pediater urgentnej medicíny
Pediatrický urológ
Neonatológ
Dermatovenerológ
Gynekológ a pôrodník
Neurológ
Oftalmológ
Otorinolaryngológ
Psychiater
Urológ
Cievny chirurg
Gastroenterologický chirurg
Neuropsychiater
Lekár klinickej biochémie
Lekár klinickej farmakológie
Lekár klinickej mikrobiológie
Lekár laboratórnej medicíny
Patológ
Genetik
Lekár pracovného lekárstva
Rádiológ
Lekár tropickej medicíny
Angiológ
Hepatológ
Algeziológ
Akupunkturista lekár
Andrológ
Hygienik lekár
Epidemiológ
Gerontopsychiater
Letecký lekár
Lekár paliatívnej medicíny
Lekár nukleárnej medicíny
Lekár urgentnej medicíny
Maxilofaciálny chirurg lekár
Lekár pecialista inde neuvedený
pecialisti v oetrovate¾stve a pôrodníctve
pecialisti v oetrovate¾stve
Sestra na lôkovom oddelení, pecialistka vo vnútornom lekárstve, pecialistka v odboroch chirurgie
Sestra pecialistka v anesteziológii a intenzívnej medicíne
Sestra pecialistka v intrumentovaní v operaènej sále
Sestra pecialistka v intenzívnom neonatologickom oetrovate¾stve
Sestra pecialistka v oetrovate¾skej starostlivosti o dialyzovaných pacientov
Sestra pecialistka v onkologickom oetrovate¾stve
Sestra pecialistka v komunitnom oetrovate¾stve
Sestra pecialistka v pediatrickom oetrovate¾stve
Sestra pecialistka v psychiatrickom oetrovate¾stve
Sestra pecialistka v revíznom oetrovate¾stve
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2221011
2221012
2221013
2221999
2222
2222001
2222002
2222003
2222999
223
2230
2230000
224
2240
2240000
225
2250
2250001
2250002
2250003
226
2261
2261001
2261002
2261003
2261004
2261999
2262
2262001
2262002
2262003
2262004
2262005
2262006
2262007
2262999
2263
2263001
2263002
2263003
2263004
2263005
2263006
2263007
2263008
2263009
2263999
2264
2264001
2264002
2264003
2264004
2264005

Zbierka zákonov è. 516/2011

Strana 4125

Sestra pecialistka v operaènom stredisku záchrannej zdravotnej sluby
Sestra pecialistka v intenzívnej oetrovate¾skej starostlivosti o dospelých
Sestra pecialistka v intenzívnej oetrovate¾skej starostlivosti v pediatrii
pecialista v oetrovate¾stve inde neuvedený
pecialisti v pôrodníctve
Pôrodná asistentka na lôkovom oddelení v intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve
Pôrodná asistentka pecialistka v intrumentovaní v operaènej sále v gynekológii a pôrodníctve
Pôrodná asistentka pecialistka v pôrodnej asistencii a starostlivosti o enu v rodine a komunite
pecialista v pôrodníctve inde neuvedený
pecialisti v oblasti tradiènej a alternatívnej medicíny
pecialisti v oblasti tradiènej a alternatívnej medicíny
pecialista v oblasti tradiènej a alternatívnej medicíny
Paramedici
Paramedici
Paramedik
Veterinárni lekári
Veterinárni lekári
Veterinárny lekár terénnej a ambulantnej praxe
Veterinárny lekár laboratórnej diagnostiky
Úradný veterinárny lekár
Ostatní pecialisti v zdravotníctve
Zubní lekári
Zubný lekár bez pecializácie
Èe¾ustný ortopéd
Maxilofaciálny chirurg zubný lekár
Revízny stomatológ
Zubný lekár inde neuvedený
Farmaceuti
Farmaceut bez pecializácie
Farmaceut pecialista vo farmaceutickej kontrole
Farmaceut pecialista vo farmaceutickej technológii
Farmaceut pecialista v lekárenstve
Farmaceut pecialista v technológii rádiofarmák
Farmaceut pecialista v analytickej toxikológii
Farmaceut pecialista v klinickej farmácii
Farmaceut inde neuvedený
pecialisti hygieny, verejného zdravia a zdravia pri práci
Verejný zdravotník bez pecializácie
Verejný zdravotník pecialista v epidemiológii
Verejný zdravotník pecialista v hygiene detí a mládee
Verejný zdravotník pecialista v hygiene výivy
Verejný zdravotník pecialista v hygiene ivotného prostredia a zdravia
Verejný zdravotník pecialista v ochrane zdravia pred ionizujúcim iarením
Verejný zdravotník pecialista vo výchove k zdraviu
Verejný zdravotník pecialista v oblasti zdravia pri práci
Verejný zdravotník pecialista v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii
pecialista hygieny, verejného zdravia a zdravia pri práci inde neuvedený
Fyzioterapeuti
Fyzioterapeut bez pecializácie
Fyzioterapeut pecialista v ergonomike a rehabilitaènom ininierstve
Fyzioterapeut pecialista funkèných a trukturálnych porúch pohybového systému
Fyzioterapeut pecialista porúch centrálneho nervového systému
Fyzioterapeut pecialista porúch psychomotorického vývoja
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2264006
2264007
2264008
2264009
2264999
2265
2265001
2265002
2265999
2266
2266001
2266002
2267
2267000
2269
2269000
23
231
2310
2310001
2310002
2310003
2310004
2310005
2310006
232
2320
2320001
2320002
233
2330
2330001
2330002
2330003
234
2341
2341001
2341002
2342
2342000
235
2351
2351001
2351002
2351003
2351999
2352
2352001
2352002
2353
2353001
2353002
2354
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Fyzioterapeut pecialista v porte a telovýchove
Fyzioterapeut pecialista v ergoterapii
Fyzioterapeut pecialista psychosomatických a civilizaèných ochorení
Fyzioterapeut pecialista respiraèných ochorení
Fyzioterapeut inde neuvedený
pecialisti na výivu a dietetiku
Asistent výivy bez pecializácie
Asistent výivy pecialista v lieèebnej výive
pecialista na výivu a dietetiku inde neuvedený
pecialisti v oblasti foniatrie a klinickej logopédie
Klinický logopéd
Foniater
pecialisti v optometrii
pecialista v optometrii
pecialisti v lieèebno-výchovnej starostlivosti
pecialista v lieèebno-výchovnej starostlivosti
Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní
Vysokokolskí uèitelia
Vysokokolskí uèitelia
Profesor
Docent
Odborný asistent vysokej koly
Asistent vysokej koly
Lektor vysokej koly
Hosujúci profesor
Majstri a lektori prípravy na povolanie
Majstri a lektori prípravy na povolanie
Majster odbornej výchovy
Lektor odbornej prípravy na povolanie
Uèitelia v stredných kolách
Uèitelia v stredných kolách
Uèite¾ strednej odbornej koly
Uèite¾ konzervatória
Uèite¾ gymnázia
Uèitelia v základných kolách a predkolských zariadeniach
Uèitelia v základných kolách
Uèite¾ základnej umeleckej koly
Uèite¾ základnej koly
Uèitelia v predkolských zariadeniach
Uèite¾ v predkolskom zariadení
Ostatní pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní
Metodici a inpektori v oblasti výchovy a vzdelávania
Inpektor v oblasti výchovy a vzdelávania (kolský inpektor)
Metodik v oblasti výchovy a vzdelávania
pecialista samosprávy v oblasti výchovy a vzdelávania
Metodik a inpektor v oblasti výchovy a vzdelávania inde neuvedený
Uèitelia a vychovávatelia osôb so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Vychovávate¾ osôb so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Uèite¾ osôb so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Lektori jazykov a uèitelia jazykových kôl
Uèite¾ jazykovej koly
Lektor jazyka
Lektori hudby
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2354001
2354999
2355
2355000
2356
2356000
2359
2359001
2359002
2359003
2359004
2359005
2359006
2359007
2359008
2359999
24
241
2411
2411001
2411002
2411003
2411004
2411005
2411006
2411007
2411008
2411009
2411010
2411011
2411999
2412
2412001
2412002
2412003
2412004
2413
2413001
2413002
2413003
2413004
2413005
2413006
2413007
2413008
2413009
2413010
2413011
2413012
2413013
2413014
2413015
2413016
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Hlasový pedagóg
Lektor hudby inde neuvedený
Lektori umenia
Lektor umenia
Lektori informaèných technológií
Lektor informaèných technológií
Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení
Pedagogický asistent
Sociálny pedagóg
peciálny pedagóg
kolský logopéd
Vychovávate¾ (okrem vychovávate¾a pre deti so peciálnymi potrebami)
Uèite¾ pre kontinuálne vzdelávanie
Lektor mäkkých zruèností
Lektor v oblasti bezpeènostných sluieb
Iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený
pecialisti administratívnych, podporných a obchodných èinností
pecialisti v oblasti úètovníctva, finanèníctva, poisovníctva a ostatných finanèných sluieb
pecialisti v oblasti úètovníctva a finanènej kontroly
Hlavný úètovník
pecialista úètovník
Audítor
Finanèný kontrolór
Metodik úètovníctva
pecialista reportingu v úètovníctve
Daòový pecialista
pecialista v oblasti rozpoètu
pecialista v oblasti mzdového úètovníctva
Kontrolór obce, samosprávneho kraja
pecialista podnikový ekonóm
pecialista v oblasti úètovníctva a finanènej kontroly inde neuvedený
Finanèní a investièní poradcovia a agenti
Finanèný poradca
Poradca a predajca bankových produktov a sluieb pre segment stredných klientov a mikropodnikate¾ov
Poradca a predajca bankových produktov a sluieb pre segment ve¾kých firemných klientov
Finanèný agent
Finanèní analytici a pecialisti v oblasti finanèníctva, poisovníctva a ostatných finanèných sluieb
pecialista pre podporu obchodu vo finanèníctve
pecialista pre finanèné umiestnenie
pecialista pre doh¾ad a peciálne èinnosti vo finanènom sektore
pecialista pre riadenie finanèných rizík (okrem poistných rizík)
pecialista pre dodranie súladu s predpismi v oblasti finanèníctva
pecialista pre vývoj produktov vo finanèníctve
pecialista na finanèné a poistné podvody
pecialista pre správu poistných zmlúv
pecialista pre bankopoistenie
pecialista pre zaistenie
pecialista pre upisovanie, hodnotenie poistných rizík
pecialista pre likvidáciu poistných udalostí
pecialista pre riadenie poistných rizík
pecialista pre predaj poistných produktov a sluieb
pecialista na bankové karty, platobný styk a zúètovanie obchodov
pecialista pre majetkové úèasti
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2413017
2413018
2413019
2413020
2413021
2413022
2413023
2413024
2413025
2413026
2413027
2413028
2413999
242
2421
2421001
2421002
2421003
2421004
2421005
2421006
2421007
2421999
2422
2422001
2422002
2422003
2422004
2422005
2422006
2422007
2422008
2422009
2422010
2422011
2422012
2422999
2423
2423001
2423002
2423003
2423004
2423005
2423999
2424
2424000
243
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2431001
2431002
2431003
2431004
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Bankový analytik pre treasury a riadenie bilancie
Finanèný analytik pre úverové portfólio
pecialista menovej politiky
pecialista pre správu zásob peòazí
pecialista pre platobné sluby
pecialista platidiel
pecialista pre medzinárodné vzahy v bankovníctve
pecialista pre dôchodkové sporenie
pecialista operácií na finanèných trhoch
pecialista obchodník na finanèných trhoch
pecialista regulácie finanèného trhu
Výskumný pracovník v odbore bankovníctvo
Finanèný analytik a pecialista v oblasti finanèníctva, poisovníctva a ostatných finanèných sluieb
inde neuvedený
pecialisti v oblasti riadenia a správy
Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce
pecialista optimalizácie procesov
pecialista riadenia systému kvality
Projektový pecialista (projektový manaér)
pecialista optimalizácie a racionalizácie práce (normovaè)
pecialista kontrolingu
pecialista v oblasti vnútorného auditu
pecialista v oblasti vnútornej kontroly
Analytik v oblasti riadenia a organizácie práce inde neuvedený
pecialisti v oblasti stratégie a rozvoja
pecialista podnikovej stratégie, plánovania a investovania
pecialista riadenia rizík (okrem bankovníctva a poisovníctva)
pecialista riadenia zmien (krízového riadenia)
pecialista verejnej správy pre rozvoj podnikate¾ských a investièných èinností
pecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka
pecialista pre územné plánovanie, výstavbu a územné konanie
pecialista pre tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruchu
pecialista v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja
pecialista tvorby operaèných programov na vyuívanie trukturálnych fondov Európskej únie
pecialista stratégie vo vzahu k politikám Európskej únie
pecialista rozvoja a koordinácie obchodnej siete
pecialista v oblasti utajovaných skutoèností
pecialista v oblasti stratégie a rozvoja inde neuvedený
pecialisti v oblasti personalistiky
pecialista ¾udských zdrojov (generalista)
pecialista pre plánovanie a kontroling ¾udských zdrojov
pecialista náboru a výberu pracovníkov
pecialista odmeòovania a benefitov
pecialista personálnej administratívy a zamestnaneckých vzahov
pecialista v oblasti personalistiky inde neuvedený
pecialisti v oblasti vzdelávania a rozvoja ¾udských zdrojov
pecialista pre oblas vzdelávania a rozvoja ¾udských zdrojov
pecialisti v oblasti predaja, marketingu a styku s verejnosou
pecialisti v oblasti reklamy a marketingu
Marketingový pecialista
pecialista marketingových analýz a prieskumu trhu
pecialista v oblasti reklamy a propagácie
Reklamný textár
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2431005
2431006
2431007
2431999
2432
2432001
2432002
2433
2433001
2433002
2433003
2433004
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pecialista pre starostlivos o zákazníkov
pecialista pre znaèku
Produktový pecialista
pecialista v oblasti reklamy a marketingu inde neuvedený
pecialisti pre styk s verejnosou
pecialista pre styk s verejnosou
Hovorca
pecialisti v oblasti predaja (okrem informaèných a komunikaèných technológií)
pecialista predaja lekárskeho a farmaceutického tovaru
pecialista predaja elektrotechniky a elektroniky
pecialista predaja stavebného materiálu
pecialista predaja motorových vozidiel
pecialista predaja produktov a sluieb (okrem informaèných a komunikaèných technológií) inde
neuvedený
pecialisti v oblasti predaja informaèných a komunikaèných technológií
pecialista v oblasti predaja informaèných a komunikaèných technológií
pecialisti v oblasti informaèných a komunikaèných technológií
Vývojári a analytici softvéru a aplikácií
Systémoví analytici
IT konzultant
IT architekt, projektant
Analytik informaèných a komunikaèných technológií
Systémový analytik inde neuvedený
Vývojári softvéru
Vývojár softvéru
Softvérový architekt, dizajnér
Vývojári webových aplikácií a multimediálnych aplikácií
Vývojár multimediálnych aplikácií
Vývojár web stránok, internetu, intranetu
Aplikaèní programátori
Aplikaèný programátor
Vývojári a analytici softvéru a aplikácií inde neuvedení
IT tester
Iný vývojár, analytik softvéru a aplikácií inde neuvedený
pecialisti v oblasti databáz a poèítaèových sietí
Dizajnéri a správcovia databáz
Databázový dizajnér
Správca databáz
Databázový analytik
Správcovia systémov
Správca informaèného systému
Správca siete
pecialisti v oblasti poèítaèových sietí
pecialista v oblasti poèítaèových sietí
pecialisti v oblasti databáz a poèítaèových sietí inde neuvedení
pecialista bezpeènosti IT
Iný pecialista v oblasti databáz a poèítaèových sietí inde neuvedený
pecialisti v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry
pecialisti v oblasti práva
Právnici
Podnikový právnik
Advokát
Advokátsky koncipient
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2611004
2611005
2611006
2611007
2611008
2611009
2611010
2611999
2612
2612001
2612002
2612003
2612004
2612005
2619
2619001
2619002
2619003
2619004
2619005
2619006
2619007
2619008
2619009
2619010
2619011
2619012
2619013
2619014
2619015
2619999
262
2621
2621001
2621002
2621003
2621004
2621005
2621006
2622
2622001
2622002
2622003
2622004
2622999
263
2631
2631001
2631002
2631999
2632
2632001
2632002

Prokurátor
pecialista v oblasti tvorby legislatívy
pecialista v oblasti trestného práva
pecialista v oblasti obèianskeho práva
pecialista v oblasti obchodného práva
pecialista v oblasti ústavného a správneho práva
pecialista v oblasti medzinárodného práva
Právnik inde neuvedený
Sudcovia
Sudca
Predseda, podpredseda súdu
Predseda kolégia najvyieho súdu, krajského súdu
Predseda senátu
Predseda grémia okresného súdu
pecialisti v oblasti práva, sociálneho a zdravotného poistenia inde neuvedení
Notár
Notársky koncipient
pecialista v oblasti vymáhania poh¾adávok
Exekútor
Exekútorský koncipient
Súdny znalec
Súdny poradca a asistent sudcu ústavného a najvyieho súdu
Probaèný a mediaèný úradník
Vyí súdny úradník
pecialista v oblasti dôchodkového poistenia
pecialista v oblasti nemocenského poistenia
pecialista v oblasti úrazového poistenia
pecialista poistenia v nezamestnanosti a garanèného poistenia
pecialista v oblasti výberu poistného
pecialista v oblasti stratégie sociálneho poistenia
Iný pecialista v oblasti práva, sociálneho a zdravotného poistenia inde neuvedený
pecialisti v knihovníctve, archivári a kurátori
Archivári, kurátori a pamiatkari
Archivár
Vedecký pracovník v archívnictve
Kurátor
Pamiatkar
Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii (kustód)
pecialista, metodik pre ochranu kultúrneho dedièstva
pecialisti v knihovníctve a v podobných odboroch
Knihovník pecialista
Vedecký pracovník v knihovníctve
Dokumentarista, vedecko-informaèný pecialista
Bibliograf pecialista
pecialista v knihovníctve a v podobných odboroch inde neuvedený
pecialisti v spoloèenských vedách a religionistike
pecialisti v oblasti ekonómie
pecialista v oblasti národného hospodárstva
Ekonomický analytik, prognostik
pecialista v oblasti ekonómie inde neuvedený
Sociológovia, antropológovia, geografi a podobní pecialisti
Sociológ
Antropológ
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2632003
2632004
2632005
2632006
2632007
2632999
2633
2633001
2633002
2633003
2633004
2634
2634001
2634002
2634003
2634004
2634005
2634006
2634007
2634008
2634009
2634010
2634999
2635
2635001
2635002
2635003
2635004
2635005
2635006
2635007
2635008
2635009
2635010
2635011
2635012
2635999
2636
2636001
2636002
2636003
2636004
2636005
2636006
2636007
2636008
2636009
2636010
2636999
264
2641
2641001
2641002
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Geograf
Etnológ
Kulturológ
Archeológ
Kriminológ
pecialista v oblasti sociológie, antropológie, geografie a podobných vedách inde neuvedený
Filozofi, historici a politológovia
Filozof
Historik (okrem umenia)
Historik, kritik a teoretik umenia
Politológ
Psychológovia a psychoterapeuti
Klinický psychológ
Poradenský psychológ
Pracovný psychológ
Dopravný psychológ
Sociálny psychológ
kolský psychológ
Pedagogický psychológ
Forenzný psychológ
Vedecký pracovník v oblasti psychológie
Psychoterapeut
Psychológ inde neuvedený
pecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva
Sociálny poradca
Manelský a rodinný poradca
pecialista na výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí
pecialista sociálnej kurately pre dospelých
pecialista sociálnej kurately pre deti
pecialista sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti
pecialista tvorby a vykonávania programov sociálnej pomoci
Metodik v oblasti sociálnej starostlivosti
Posudkový sociálny pracovník
pecialista v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a v sociálnych slubách
pecialista pre marginalizované skupiny obyvate¾stva
pecialista samosprávy pre sociálne sluby
pecialista v oblasti sociálnej práce a poradenstva inde neuvedený
pecialisti v oblasti religionistiky
Vedecký pracovník v religionistike
Arcibiskup
Dekan, protopresbyter (cirkevná organizácia)
Biskup, exarcha, protosynkel a synkel
Duchovný správca
Farár, rektor chrámu
Konsenior (cirkevná organizácia)
Senior (cirkevná organizácia)
Farský administrátor, kaplán
Rabín
pecialista v oblasti religionistiky inde neuvedený
Spisovatelia, novinári a jazykovedci
Spisovatelia a podobní autori
Spisovate¾
Scenárista
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2641003
2641004
2641005
2641006
2642
2642001
2642002
2642003
2642004
2642005
2642006
2642007
2642008
2642009
2642999
2643
2643001
2643002
2643003
2643004
2643005
2643006
2643007
2643008
265
2651
2651001
2651002
2651003
2651004
2651999
2652
2652001
2652002
2652003
2652004
2652005
2652006
2652007
2652008
2652009
2652010
2652011
2652012
2652013
2652014
2652999
2653
2653001
2653002
2653003
2653004
2653005
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Dramatik
Básnik
Hudobný textár
Autor technických textov a dokumentácie
urnalisti, redaktori a ostatní pecialisti v urnalistike
urnalista, novinár
Vedúci vydania (urnalistika)
Vedúci redakcie
éfredaktor
Redaktor publicistiky
Redaktor spravodajstva
Editor
Videoreportér
Komentátor
urnalista, redaktor a pecialista v urnalistike inde neuvedený
Prekladatelia, tlmoèníci, jazykovedci a grafológovia
Prekladate¾ cudzích jazykov
Tlmoèník cudzích jazykov
Tlmoèník posunkovej reèi
Tlmoèník artikulaèný
Tlmoèník taktilný
Prekladate¾ do Braillovho písma
Jazykovedec (filológ, lingvista)
Grafológ (písmoznalec)
Tvoriví a interpretaèní umelci
Výtvarní umelci
Umelecký retaurátor
Umelecký sochár
Umelecký maliar
Umelecký výtvarník, výtvarník scény, kostýmov
Výtvarný umelec inde neuvedený
Hudobníci, speváci a skladatelia
Zbormajster
Èlen speváckeho zboru
Sólista opery a operety
éfdirigent
Korepetítor
Hudobný skladate¾
Muzikológ
Vedúci nástrojovej skupiny
Koncertný majster
Sólista orchestra
Èlen orchestra
Dirigent
Diskotekár
Èlen hudobnej skupiny (hudobník)
Hudobník, spevák a skladate¾ inde neuvedený
Taneèníci a choreografi
Repetítor tanca
Vedúci taneèného súboru
Taneèný majster (okrem baletu)
Èlen taneèného zboru (okrem baletu)
Taneèný sólista (okrem baletu)
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2653006
2653007
2653008
2653009
2653999
2654
2654001
2654002
2654003
2654004
2654005
2654999
2655
2655001
2655002
2656
2656001
2656002
2656999
2659
2659001
2659002
2659003
2659004
2659999
3
31
311
3111
3111001
3111002
3111003
3111004
3111005
3111006
3111007
3111008
3111009
3111999
3112
3112001
3112002
3112003
3112004
3112005
3112999
3113
3113001
3113002
3113003
3113004
3113005
3113006
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Baletný majster
Èlen baletného zboru
Baletný sólista
Choreograf
Taneèník a choreograf inde neuvedený
Reiséri, producenti a dramaturgovia
Reisér
Kreatívny producent
Výkonný producent
Dramaturg
Hlavný kameraman
Reisér, producent a dramaturg inde neuvedený
Herci
Herec
Mím
Moderátori v rozhlase, televízii a v ostatných médiách
Televízny moderátor
Rozhlasový moderátor
Moderátor inde neuvedený
Tvoriví a interpretaèní umelci inde neuvedení
Bábkoherec
Artista a cirkusový umelec
Kúzelník (iluzionista)
Komik (zabávaè)
Iný tvorivý a interpretaèný umelec inde neuvedený
Technici a odborní pracovníci
Technici a odborní pracovníci v oblasti vedy a techniky
Technici vo fyzikálnych a technických vedách
Technici v chemických a fyzikálnych vedách
Technik fyzik
Technik chemik
Technik geológ
Technik geofyziky
Technik meteorológ
Technik metrológ
Technik astronóm
Technik geodet
Technik hydrológ
Technik v chemických a fyzikálnych vedách inde neuvedený
Stavební technici
Stavebný technik kontroly kvality, laborant
Stavebný rozpoètár, kalkulant
Stavebný prípravár
Revízny technik komínov
Technik poiarnej ochrany
Stavebný technik inde neuvedený
Elektrotechnici a energetici
Technológ káblovej výroby
Technik merania káblových trás (termovízia, diagnostika)
Prevádzkový technik elektroúdrby
Elektrotechnik podpory ininieringu
Elektrotechnik automatizovanej výroby
Materiálový technológ v elektrotechnike
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3113007
3113008
3113009
3113010
3113011
3113012
3113013
3113014
3113015
3113016
3113017
3113018
3113019
3113020
3113021
3113022
3113023
3113024
3113025
3113026
3113027
3113028
3113029
3113030
3113031
3113999
3114
3114001
3114002
3114003
3114999
3115
3115001
3115002
3115003
3115004
3115005
3115006
3115007
3115999
3116
3116001
3116002
3116003
3116004
3116005
3116999
3117
3117001
3117002
3117003
3117004
3117005

Zbierka zákonov è. 516/2011

Technik technickej kontroly a diagnostiky v elektrotechnike a energetike
Technik systémov zberu dát v energetike
Technik automatických riadiacich systémov energetických zariadení
Technik správy, údrby energetických a plynárenských zariadení
Technik podpory ininieringu v energetike
Technik palivového hospodárstva v energetike
Technik energetik vo výskume a vývoji
Technik havarijného plánovania a pripravenosti v energetike
Technik kontroly kvality v energetike
Technik prevádzky vodných elektrární
Technik prevádzky, údrby distribuènej sústavy a rozvodu plynu
Technik rozvoja distribuènej sústavy a rozvodu plynu
Technik alternatívnych zdrojov energie
Technik transformovní
Technik správy elektrickej siete
Technik pre typizáciu a unifikáciu elektrizaènej sústavy
Technik ochrany v riadiacom centre v jadrovej elektrárni
Technik radiaènej kontroly v jadrovej elektrárni
Technik energetik technológ, normovaè
Technik energetik projektant, kontruktér
Prevádzkový laborant v teplárni
Spojový mechanik v energetike
Technik montáí energetických zariadení
Technik telemetrie
Technik energetických zariadení budov
Elektrotechnik a energetik inde neuvedený
Elektronici
Kontruktér netandardných meracích systémov
Technik zabezpeèovacích, poplachových a oznamovacích systémov
Skúobný technik elektronických zariadení
Elektronik inde neuvedený
Strojárski technici
Strojársky technológ (okrem zvárania)
Strojársky technik automatizácie
Strojársky technik kontroly kvality
Strojársky technik v oblasti údrby
Strojársky technik zvárania
Programátor CNC strojov
Strojársky laborant
Strojársky technik inde neuvedený
Chemickí technici
Aplikaèný technik v chemickej výrobe
Technik kontroly kvality v chemickej výrobe
Procesný technik v chemickej výrobe
Chemický technik (laborant) v priemyselnej výrobe
Technik (laborant) kontroly pitných a odpadových vôd
Chemický technik inde neuvedený
Technici v aobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle
Technický pracovník pri abe nerastných surovín
Technológ pre úpravu nerastných surovín
Technik banského monitoringu
Banský technik, mechanik
Technik banskej záchrannej sluby
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3117006
3117007
3117008
3117009
3117010
3117011
3117012
3117999
3118
3118000
3119
3119001
3119002
3119003
3119004
3119005
3119006
3119007
3119008
3119009
3119010
3119011
3119012
3119013
3119014
3119015
3119016
3119017
3119018
3119019
3119020
3119021
3119022
3119023
3119024
3119025
3119026
3119027
3119028
3119029
3119030
3119999
312
3121
3121001
3121002
3121003
3121004
3121005
3121006
3122
3122001
3122002
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Technický pracovník v hutníctve
Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant
Zlievarenský technológ
Zlievarenský technik kontroly kvality
Zlievarenský technik normovaè
Zlievarenský technik modelár
Zlievarenský technik metalurg
Technik v aobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle inde neuvedený
Technickí kreslièi
Technický kresliè
Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
Dispeèer, výpravca v elezniènej doprave
Technik, kontrolór v elezniènej doprave
Technik, kontrolór v elezniènej infratruktúre
Dispeèer osobnej, cestnej dopravy (okrem mestskej hromadnej dopravy)
Technický pracovník cestnej infratruktúry
Dispeèer prevádzky cestnej infratruktúry
Dispeèer, výpravca mestskej hromadnej dopravy
Technik, kontrolór mestskej hromadnej dopravy
Dispeèer v logistike a potových slubách
Technik v logistike a potových slubách
Technik prípravy a tavenia skloviny
Technik výroby keramiky, porcelánu a stavebných materiálov
Technik výroby sklených, minerálnych a iaruvzdorných výrobkov
Technik v odevnej a textilnej výrobe
Projektový technik v oblasti súkromnej bezpeènosti
Technik záchranného zboru
Revízny technik
Skladový majster (vedúci skladu)
Technik hospodárskej správy a údrby
Technik vozového parku
Technik bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci
Systémový mechanik v autoservise
Servisný technik pre karosárske a lakovnícke práce
Servisný technik pre mechanické a elektrikárske práce
Technik stanice technickej kontroly
Technik kontroly originality
Technik emisnej kontroly
Garanèný technik
Technik prípravy a realizácie investícií
Technik protikoróznej ochrany
Iný technik vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedený
Majstri (supervízori) v baníctve, výrobe a stavebníctve
Majstri (supervízori) v aobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a geologickom prieskume
Majster (revírnik) v aobnom priemysle (okrem elektroúdrby a strojnej údrby)
Majster (revírnik) elektroúdrby v aobnom priemysle
Majster (revírnik) strojnej údrby v aobnom priemysle
Majster (supervízor) v hutníctve
Majster (supervízor) v zlievarenstve
Majster (supervízor) v geologickom prieskume
Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe
Majster (supervízor) v textilnej a odevnej výrobe

Strana 4136

3122003
3122004
3122005
3122006
3122007
3122008
3122009
3122010
3122011
3122012
3122013
3122014
3122015
3122016
3122999
3123
3123000
313
3131
3131001
3131002
3131003
3131004
3131005
3131006
3131999
3132
3132001
3132002
3132003
3132004
3132005
3132006
3132007
3132008
3132009
3132010
3132011
3132012
3132013
3132014
3132015
3132016
3132999
3133
3133000
3134
3134001
3134002
3135
3135000
3139
3139001
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Majster (supervízor) v obuvníckej výrobe
Majster (supervízor) v koiarskej výrobe
Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe
Majster (supervízor) vo výrobe celulózy a papiera
Majster (supervízor) v polygrafickej výrobe
Majster (supervízor) v chemickej výrobe
Majster (supervízor) v sklárskej výrobe
Majster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálov
Majster (supervízor) vo výrobe iaruvzdorných materiálov
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe
Majster v karosárskej dielni
Majster v lakovníckej dielni
Majster v mechanickej dielni
Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe
Majster (supervízor) v priemyselnej výrobe inde neuvedený
Majstri (supervízori) v stavebníctve
Majster v stavebníctve
Technici procesu výroby (dispeèeri)
Dispeèeri vo výrobe, prenose a distribúcii elektrickej energie
Operátor primárneho okruhu jadrovej elektrárne
Operátor sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne
Dispeèer hydroenergetického dispeèingu
Dispeèer vo výrobe elektrickej energie v tepelnej elektrárni
Dispeèer vo výrobe elektrickej energie z alternatívnych zdrojov
Dispeèer prenosu a distribúcie elektrickej energie
Dispeèer vo výrobe, prenose a distribúcii elektrickej energie inde neuvedený
Dispeèeri a technici v spa¾ovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
Technik merania a regulácie v spa¾ovni
Dispeèer spa¾ovne
Dispeèer v odpadovom hospodárstve
Technik merania a regulácie vo vodárenstve
Technik dispeèingu vo vodáròach a kanalizáciách
Dispeèer krízového riadenia vo vodáròach a kanalizáciách
Technik prevádzky kanalizácií a èistiarne odpadových vôd
Technik prevádzky vodovodov
Majster (supervízor) vo vodárenstve
Technik merania a regulácie vo vodnom hospodárstve
Technik pre obnovu a rozvoj infratruktúry vo vodárenstve
Technik podpory dispeèingu vo vodárenstve
Vodohospodársky dispeèer
Hrádzny, hatiar
Technik pre správu vodného toku
Technik ochrany vodných zdrojov
Dispeèer a technik v spa¾ovniach, vo vodnom hospodárstve a vodárenstve inde neuvedený
Dispeèeri v chemickom priemysle
Dispeèer v chemickom priemysle
Dispeèeri v petrochemickom a plynárenskom priemysle
Dispeèer v petrochemickom priemysle
Dispeèer v plynárenskom priemysle
Dispeèeri v hutníckom a zlievarenskom priemysle
Dispeèer v hutníckom a zlievarenskom priemysle
Dispeèeri (technici procesu výroby) inde neuvedení
Dopravný dispeèer v aobnom priemysle
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3139002
3139003
3139004
3139005
3139999
314
3141
3141001
3141002
3141999
3142
3142001
3142002
3142003
3142004
3142005
3142006
3142007
3142008
3142999
3143
3143001
3143002
3143003
3143004
3143005
3143006
3143007
3143008
3143009
3143010
3143011
3143999
315
3151
3151001
3151002
3151003
3151999
3152
3152001
3152002
3152003
3152004
3152999
3153
3153001
3153002
3153003
3153004
3153999
3154
3154001

Zbierka zákonov è. 516/2011

Strana 4137

Výrobný dispeèer v aobnom priemysle
Dispeèer v celulózo-papierenskej výrobe
Dispeèer v sklárskej výrobe, vo výrobe stavebných a iaruvzdorných materiálov
Dispeèer v teplárni
Iný dispeèer (technik procesu výroby) inde neuvedený
Technici v oblasti biologických vied, po¾nohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a akvakultúry
Technici v oblasti biologických vied (okrem medicíny)
Laborant biochemik
Technik v oblasti plemenárskej biológie (vrátane ¾achtenia)
Technik v oblasti biologických vied (okrem medicíny) inde neuvedený
Technici v po¾nohospodárstve a potravinárstve
Vedúci strediska v po¾nohospodárstve
Technik v rastlinnej výrobe
Technik v ivoèínej výrobe
Technik v oblasti záhradníctva
Fytoinpektor
Technológ v potravinárskej výrobe
Technik kontroly v potravinárskej výrobe
Technik údrby v potravinárskej výrobe
Technik v po¾nohospodárstve a potravinárstve inde neuvedený
Technici v lesníctve a akvakultúre
Vedúci lesného obvodu
Vedúci prevádzkového strediska v lesníctve
Majster (supervízor) v lesníctve
Technik pre pestovate¾skú èinnos v lesníctve
Technik pre abovú èinnos v lesníctve
Technik pre správu lesného majetku
Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctve
Technológ lesníckej výroby
Technik operaèného nasadenia lesnej techniky
Technik pre údrbu lesnej techniky
Technik v akvakultúre
Technik v lesníctve a akvakultúre inde neuvedený
Dispeèeri a technici v lodnej a leteckej doprave
Lodní technici
Dispeèer lodnej dopravy
Dispeèer prekladiska lodnej dopravy
Technik údrby lodnej dopravy
Lodný technik inde neuvedený
Kapitáni a lodivodi
Kapitán lode
Kapitán kompy
Lodivod lode
Kapitán plávajúceho stroja
Kapitán a lodivod inde neuvedený
Leteckí piloti a pomocní technici
Pilot
Letecký navigátor
Letecký palubný technik
Letecký intruktor
Letecký pilot a pomocný technik inde neuvedený
Riadiaci letovej prevádzky a odborní pracovníci v leteckej doprave
Riadiaci letovej prevádzky
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Dispeèer leteckej prevádzky
Dispeèer letiskovej prevádzky
Technik letiskových elektronických systémov
Odborný pracovník v leteckej doprave inde neuvedený
Technici bezpeènostných elektronických zariadení v leteckej doprave
Technik bezpeènostnej ochrany v leteckej doprave
Technik technického zabezpeèenia letových prevádzkových sluieb
Technik bezpeènostných elektronických zariadení v leteckej doprave inde neuvedený
Odborní pracovníci v zdravotníctve
Technici v oblasti zdravotníctva a farmácie
Rádiologickí asistenti
Rádiologický asistent
Laboranti v zdravotníckych laboratóriách a na patológii
Zdravotnícky laborant bez pecializácie
Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódach v biológii ivotného prostredia
Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódach v hematológii a transfúziológii
Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódach v klinickej biochémii
Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódach v klinickej imunológii a alergológii
Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódach v klinickej genetike
Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódach v klinickej mikrobiológii
Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódach v mikrobiológii ivotného prostredia
Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódach v oblasti fyzikálnych a chemických analýz
a faktorov
Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódach v patológii a súdnom lekárstve
Zdravotnícky laborant vo vyetrovacích metódach v histopatológii
Zdravotnícky laborant vo vyetrovacích metódach v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene
Zdravotnícky laborant vo vyetrovacích metódach v klinickej cytológii
Zdravotnícky laborant vo vyetrovacích metódach v mikrobiológii a biológii ivotného prostredia
Zdravotnícky laborant vo vyetrovacích metódach v ochrane zdravia pred iónovým iarením
Zdravotnícky laborant vo vyetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii
Laborant v zdravotníckych laboratóriách a na patológii inde neuvedený
Farmaceutickí laboranti
Farmaceutický laborant bez pecializácie
Farmaceutický laborant v lekárenstve
Farmaceutický laborant v metódach farmaceutického skúania
Farmaceutický laborant v technológii prípravy liekov
Farmaceutický laborant vo vyetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii
Farmaceutický laborant pre zdravotnícke pomôcky
Farmaceutický laborant inde neuvedený
Technici zdravotníckej a zubnej protetiky
Technik pre zdravotnícke pomôcky
Ortopedický technik
Zubný technik
Technik zdravotníckej a zubnej protetiky inde neuvedený
Odborní pracovníci v oetrovate¾stve a pôrodníctve
Zdravotné sestry
Ambulantná sestra
Sestra v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadení sociálnych sluieb
Zdravotná sestra inde neuvedená
Pôrodné asistentky
Pôrodná ambulantná asistentka
Odborní pracovníci v oblasti tradiènej a alternatívnej medicíny
Odborní pracovníci v oblasti tradiènej a alternatívnej medicíny

Èiastka 148

3230000
324
3240
3240001
3240002
3240003
3240004
3240999
325
3251
3251001
3251002
3252
3252001
3252002
3252003
3253
3253001
3253002
3253999
3254
3254000
3255
3255001
3255999
3256
3256001
3256002
3256999
3257
3257001
3257002
3257003
3257004
3257999
3258
3258001
3258002
3258999
3259
3259000
33
331
3311
3311001
3311002
3311003
3311004
3311005
3311006
3311999
3312
3312001

Zbierka zákonov è. 516/2011

Strana 4139

Odborný pracovník v oblasti tradiènej a alternatívnej medicíny
Veterinárni technici a asistenti
Veterinárni technici a asistenti
Veterinárny technik
Úradný veterinárny asistent
Inseminaèný technik
Inpektor plemenárskej inpekcie
Veterinárny technik a asistent inde neuvedený
Ostatní odborní pracovníci v zdravotníctve
Zubní asistenti a dentálni hygienici
Zubný asistent
Dentálny hygienik
Odborní pracovníci v oblasti zdravotnej dokumentácie a zdravotného poistenia
Odborný pracovník v oblasti zdravotnej dokumentácie a informácií
Odborný pracovník v oblasti zdravotného poistenia
Odborný pracovník v oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti
Terénni sociálni a zdravotní pracovníci
Komunitný pracovník
Rómsky asistent
Terénny sociálny a zdravotný pracovník inde neuvedený
Oèní optici
Oèný optik
Fyzioterapeutickí asistenti
Masér v zdravotníctve
Fyzioterapeutický asistent inde neuvedený
Zdravotnícki asistenti
Zdravotnícky asistent bez pecializácie
Zdravotnícky asistent so pecializáciou
Zdravotnícky asistent inde neuvedený
Inpektori hygieny, ivotného prostredia a zdravia pri práci
Inpektor hygieny
Inpektor ivotného prostredia
Inpektor práce
Inpektor kontroly potravín
Inpektor hygieny, ivotného prostredia a zdravia pri práci inde neuvedený
Zdravotnícki záchranári
Zdravotnícky záchranár bez pecializácie
Zdravotnícky záchranár operaèného strediska základnej zdravotnej sluby
Zdravotnícky záchranár inde neuvedený
Odborní pracovníci v zdravotníctve inde neuvedení
Odborný pracovník v zdravotníctve inde neuvedený
Odborní pracovníci administratívnych, podporných a obchodných èinností
Odborní pracovníci v oblasti finanèníctva, poisovníctva, ostatných finanèných sluieb a matematiky
Odborní pracovníci v oblasti finanèných transakcií a obchodu s cennými papiermi
Odborný pracovník portfólia podielových fondov
Odborný pracovník v oblasti dôchodkového sporenia
Odborný pracovník pre finanèné umiestnenie
Odborný pracovník platidiel
Odborný pracovník pre správu zásob peòazí
Odborný pracovník riadenia hotovostného peòaného obehu
Odborný pracovník v oblasti finanèných transakcií a obchodu s cennými papiermi inde neuvedený
Odborní pracovníci v oblasti úverov a ostatných bankových produktov
Odborný poradca, predajca bankových produktov a sluieb
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Odborný pracovník pre schva¾ovanie, verifikovanie úverov a tvorbu úverovej dokumentácie
Odborný pracovník pokladniènej sluby v bankovníctve
Odborný pracovník pre bankopoistenie
Odborný pracovník zabezpeèujúci èinnosti súvisiace s prevádzkou bankomatov
Odborný pracovník splátkového predaja
Odborný pracovník v oblasti úverov a ostatných bankových produktov inde neuvedený
Odborní pracovníci v oblasti úètovníctva
Odborný pracovník mzdovej agendy (mzdový úètovník)
Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov
Odborný pracovník správy poh¾adávok
Nií úètovník
Odborný pracovník v oblasti úètovníctva inde neuvedený
tatistici, matematici a podobní odborní pracovníci
Odborný pracovník aktuár (poistná matematika)
Odborný pracovník v oblasti tatistiky
tatistik, matematik a podobný odborný pracovník inde neuvedený
Odhadcovia a likvidátori kôd
Odhadca kôd
Odborný pracovník pre likvidáciu poistných udalostí
Odhadca hodnoty majetku
Odhadca a likvidátor kôd inde neuvedený
Obchodní zástupcovia a sprostredkovatelia
Odborní pracovníci v oblasti predaja poistenia
Odborný predajca pre predaj poistných produktov a sluieb
Odborný pracovník pre podporu obchodu v poisovníctve
Odborný pracovník pre upisovanie poistných rizík
Odborný pracovník pre riadenie rizík v poisovníctve
Odborný pracovník pre správu poistných zmlúv
Revízor v poisovníctve
Odborný pracovník pre dodriavanie súladu s predpismi v oblasti finanèníctva
Odborný pracovník pre zaistenie
Odborný pracovník pre finanèné a poistné podvody
Odborný pracovník v oblasti predaja poistenia inde neuvedený
Obchodní zástupcovia
Obchodný zástupca
Nákupcovia
Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpeèenie a zásobovanie
Odborný pracovník pre verejné obstarávanie
Obchodní sprostredkovatelia
Obchodný sprostredkovate¾
Sprostredkovatelia obchodných sluieb
Prepravní a colní agenti
Agent a disponent prepravy
Colný deklarant
Organizátori spoloèenských podujatí a vzdelávacích aktivít
Organizátor vo¾ného èasu (okrem animátora)
Organizátor vzdelávacích aktivít
Organizátor spoloèenských podujatí
Sprostredkovatelia práce a odborní pracovníci v oblasti sluieb zamestnanosti
Odborný pracovník poskytovania príspevkov na aktívne opatrenia trhu práce
Odborný pracovník na úseku kontrolnej èinnosti vo verejných slubách zamestnanosti
Odborný pracovník rozhodovania o uchádzaèoch o zamestnanie
Odborný pracovník poradenských sluieb zamestnanosti
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Odborný pracovník v oblasti sprostredkovate¾ských a informaèno-poradenských sluieb
Konzultant pre personálny leasing
Náborový konzultant
Sprostredkovate¾ práce a odborný pracovník v oblasti sluieb zamestnanosti inde neuvedený
Realitní makléri
Realitný maklér
Sprostredkovatelia sluieb inde neuvedení
Kultúrny agent
Produkèný
Sprostredkovate¾ prenájmu obchodného priestoru
Sprostredkovate¾ predaja reklamného priestoru
portový agent
Aukcionár
Odborný pracovník pre kooperácie
Iný sprostredkovate¾ sluieb inde neuvedený
Odborní asistenti v administratíve
Supervízori v administratíve
Supervízor administratívnych pracovníkov
Supervízor pracovníkov informaèných sluieb
Supervízor operátorov dát
Supervízor zákazníckeho centra
Supervízor v administratíve inde neuvedený
Administratívni pracovníci v oblasti práva
Odborný pracovník vymáhania poh¾adávok a regresov
Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii
Administratívny pracovník v oblasti práva inde neuvedený
Odborní administratívni asistenti
Odborný administratívny asistent
Odborní administratívni asistenti v zdravotníckych zariadeniach
Odborný administratívny asistent v zdravotníckom zariadení
Odborní pracovníci vo verejnej správe
Colníci
Colník
Odborní pracovníci v daòovej oblasti
Správca daòovej agendy
Odborný pracovník tátneho dozoru nad prevádzkovaním lotérií
Metodik daòovej exekúcie
Kontrolór daní
Registrátor daní
Odborný pracovník v daòovej oblasti inde neuvedený
Odborní pracovníci v oblasti sociálneho zabezpeèenia
Odborný pracovník v oblasti peòaných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov akého zdravotného
postihnutia
Odborný pracovník v oblasti pomoci v hmotnej núdzi
Odborný pracovník v oblasti tátnych sociálnych dávok
Odborný pracovník súèinností v sociálnom zabezpeèení
Odborný pracovník vymáhania poh¾adávok v oblasti sociálneho poistenia
Odborný pracovník výberu poistného v oblasti sociálneho poistenia
Odborný pracovník, aprobant a metodik exekuènej agendy
Dávkový aprobant
Odborný pracovník poskytovania odborného poradenstva v oblasti sociálneho poistenia
Odborný pracovník v oblasti dôchodkového poistenia
Odborný pracovník v oblasti dávok náhradnej rodinnej starostlivosti
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Odborný pracovník výberu poistného v oblasti zdravotného poistenia
Odborný pracovník v oblasti sociálneho zabezpeèenia inde neuvedený
Odborní pracovníci v oblasti ude¾ovania licencií a iných oprávnení
Odborný pracovník na úseku ivnostenského podnikania
Odborný pracovník ude¾ovania dopravných licencií
Odborný pracovník ude¾ovania oprávnení v oblasti bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci
Odborný pracovník ude¾ovania oprávnení vo verejných slubách zamestnanosti
Odborný pracovník ude¾ovania patentov
Odborný pracovník samosprávy pre zdravotnícke zariadenia, lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
Pracovník v oblasti ude¾ovania licencií a iných oprávnení inde neuvedený
Policajní vyetrovatelia
Prísluník Policajného zboru kriminálnej sluby
Prísluník Policajného zboru kriminalistickej a expertíznej sluby
Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení
Odborný pracovník verejnej správy pre evidenciu obyvate¾stva
Matrikár
Odborný pracovník civilnej ochrany a krízového riadenia
Odborný pracovník verejnej správy pre veobecnú vnútornú správu
Odborný pracovník verejnej správy pre priestupkové konanie
Odborný pracovník verejnej správy pre protokolárne záleitosti
Odborný pracovník verejnej správy pre prípravu, riadenie a kontrolu projektov
Odborný pracovník verejnej správy v oblasti medzinárodných vzahov
Odborný pracovník v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
Analytik trhu práce a sociálnej situácie obyvate¾stva vo verejnej správe
Odborný pracovník orgánu verejnej správy v oblasti spracovania návrhov stratégií
Inpektor obchodnej inpekcie
Odborný pracovník verejnej správy pre správu majetku
Iný odborný pracovník verejnej správy inde neuvedený
Odborní pracovníci v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry a podobní pracovníci
Odborní pracovníci v oblasti práva, sociálnych vecí a religionistiky
Odborní pracovníci v oblasti práva a podobní pracovníci
Právny asistent
Mediátor
Odborný právny pracovník na súde
Odborný legislatívny pracovník
Odborný pracovník prvého kontaktu právnej pomoci
Odborný pracovník v oblasti trukturálnych fondov
Odborný pracovník v oblasti práva inde neuvedený
Odborní pracovníci v oblasti sociálnej starostlivosti
Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím
Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o starie osoby
Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o rodinu a deti
Odborný pracovník v oblasti sociálneho poradenstva
Odborný pracovník sprostredkovania sociálnych sluieb
Odborný pracovník krízových intervencií
Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti inde neuvedený
Odborní pracovníci v oblasti religionistiky
Diakon (cirkevná organizácia)
Ceremoniár (cirkevná organizácia)
Mních, rádová sestra (okrem kòaza)
Odborný pracovník v oblasti religionistiky inde neuvedený
Odborní pracovníci v oblasti portu a fitnes
portovci
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portovec
portoví tréneri, rozhodcovia a funkcionári
Tréner v porte (okrem trénera portovej koly, triedy)
portový rozhodca
portový funkcionár
Tréner portovej koly a tréner portovej triedy
Intruktori a cvièitelia portových rekreaèných aktivít
Lyiarsky intruktor
Plavecký intruktor
Intruktor fitness
Intruktor, cvièite¾ portových rekreaèných aktivít inde neuvedený
Odborní pracovníci v oblasti umenia, kultúry a kulinárstva
Fotografi
Fotoreportér
Umelecký fotograf
Fotograf inde neuvedený
Interiéroví dizajnéri a dekoratéri
Interiérový dizajnér
Aranér, dekoratér
Odborní a technickí pracovníci v galériách, múzeách, kniniciach a archívoch
Muzeológ
Retaurátor (okrem umeleckého)
Konzervátor
Preparátor zbierkových predmetov
Technik depozitu
Výstavný technik
Odborný a technický pracovník v galérii, múzeu, kninici, archíve inde neuvedený
éfkuchári
éfkuchár
Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení
Asistent réie
Asistent produkcie
Asistent choreografie
Scénograf
Notograf
Inpicient
Zriadenec orchestra
Rekvizitár, zbrojár
Koordinátor garderobiérov, maskérov
Garderobiér, kostymér
Maskér, vlásenkár
Kaskadér
tatista, komparzista
epkár
Tvorca bábok, bábkar
Inpektor, technik orchestra
Technik peciálnych efektov
Majster divadelnej sály
Majster javiskovej techniky
Skriptér (skript)
Iný odborný pracovník v oblasti umenia a kultúry inde neuvedený
Technici v oblasti informaèných a komunikaèných technológií
Technici prevádzky a uívate¾skej podpory informaèných a komunikaèných technológií
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Technici prevádzky informaèných a komunikaèných technológií
Technik prevádzky informaèných technológií
Operátor telekomunikaèných sluieb
Technik telekomunikaèných sluieb a infratruktúry
Technik prevádzky informaèných a komunikaèných technológií inde neuvedený
Technici uívate¾skej podpory informaèných a komunikaèných technológií
Technik uívate¾skej podpory informaèných a komunikaèných technológií
Technici poèítaèových sietí a systémov
Technik poèítaèových sietí a systémov
Weboví technici
Webový technik
Technici v oblasti telekomunikaèných a vysielacích zariadení
Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
Vedúci zvukovýroby
Majster zvuku
Zvukár
Mikrofonista - asistent zvuku
Hlavný osvet¾ovaè
Osvet¾ovaè
Kameraman
Asistent kamery
Technik kamerových, obrazových, pomocných a pohybových zariadení a prístrojov (grip)
Ostriè kamery
Riadiaci technológ v médiách
Technik záznamu a prepisu
Technik operátor túdiovej techniky
Koordinátor vysielacieho pracoviska
Operátor technickej kontroly vysielania
Technik operátor jednokamerového voza
Operátor prenosového voza
Vedúci prenosového voza
Prenosový technik
Technik na prepojovaèi
Technik scény
Obrazový strihaè
Premietaè
Technik v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení inde neuvedený
Technici v oblasti telekomunikaèných zariadení
Technik v oblasti telekomunikaèných zariadení
Administratívni pracovníci
Veobecní administratívni pracovníci a zapisovatelia
Veobecní administratívni pracovníci
Veobecní administratívni pracovníci
Veobecný administratívny pracovník
Sekretárky
Sekretárky
Sekretárka
Zapisovatelia, pracovníci s dátami a textami
Zapisovatelia, pracovníci pre spracovanie textov
Stenotypista, zapisovate¾
Pracovník pre spracovanie textov
Zapisovate¾, pracovník pre spracovanie textov inde neuvedený
Operátori dát
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4132000
42
421
4211
4211001
4211002
4211003
4211004
4211999
4212
4212001
4212002
4212003
4212004
4212005
4213
4213000
4214
4214001
4214002
422
4221
4221001
4221002
4221999
4222
4222001
4222002
4222999
4223
4223000
4224
4224001
4224002
4225
4225000
4226
4226000
4227
4227001
4227002
4227003
4227999
4229
4229000
43
431
4311
4311001
4311002
4311999
4312
4312001
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Operátor dát
Administratívni pracovníci v zákazníckych slubách
Pracovníci pri peòaných priehradkách a podobní úradníci
Pracovníci pri priehradkách a podobní pracovníci
Pracovník pri priehradke na pote
Pracovník podpory predaja, servisný pracovník v bankovníctve
Poradca klientov, predajca bankových produktov pri priehradkách
Pracovník pri priehradke v poisovníctve
Pracovník pri priehradke a podobný pracovník inde neuvedený
Bookmakeri, krupieri a pracovníci v stávkových kanceláriách a herniach
Bookmaker
Krupiér internetového kasína
Krupiér v kasíne
Pracovník stávkovej kancelárie
Pracovník herne
Pracovníci v záloniach a veritelia
Pracovník v záloni, verite¾
Vymáhatelia dlhov a podobní pracovníci
Pracovník v oblasti vymáhania poh¾adávok
Vyberaè dobroèinných príspevkov
Pracovníci informaèných sluieb
Pracovníci turistických informaèných centier, cestovných kancelárií a agentúr
Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry
Pracovník turistického informaèného centra
Pracovník turistického informaèného centra, cestovnej kancelárie a agentúry inde neuvedený
Pracovníci kontaktných informaèných centier
Pracovník kontaktného centra (zákazníckeho servisu)
Operátor linky tiesòového volania
Pracovník kontaktného informaèného centra inde neuvedený
Operátori telefónnych ústrední
Operátor telefónnej ústredne
Hoteloví recepèní
Vedúci recepcie
Hotelový recepèný
Informátori
Informátor
Recepèní (okrem hotelových)
Recepèný (okrem hotelového)
Anketári, prieskumníci trhu
Teleanketár
Terénny anketár
Tajný agent prieskumu (mystery shopper)
Anketár, prieskumník trhu inde neuvedený
Pracovníci informaèných sluieb inde neuvedení
Pracovník informaèných sluieb inde neuvedený
Administratívni pracovníci na záznam èíselných a skladových údajov
Administratívni pracovníci na záznam èíselných údajov
Administratívni pracovníci v úètovníctve
Fakturant
Administratívny pracovník správy a evidencie majetku
Administratívny pracovník v úètovníctve inde neuvedený
Administratívni pracovníci v oblasti tatistiky, finanèníctva a poisovníctva
Administratívny pracovník v oblasti tatistiky
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4312002
4312003
4312004
4312005
4312999
4313
4313000
432
4321
4321001
4321002
4322
4322000
4323
4323001
4323002
4323003
4323004
4323005
4323006
4323999
44
441
4411
4411000
4412
4412001
4412002
4412999
4413
4413001
4413002
4413999
4414
4414000
4415
4415001
4415002
4415003
4416
4416000
4419
4419001
4419002
4419999
5
51
511
5111
5111001
5111002
5111003
5111999
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Administratívny pracovník v bankovníctve
Administratívny pracovník v poisovníctve
Administratívny pracovník v oblasti dôchodkového sporenia
Administratívny pracovník v oblasti kapitálového trhu
Administratívny pracovník v oblasti tatistiky, finanèníctva, poisovníctva inde neuvedený
Administratívni pracovníci v oblasti mzdového úètovníctva
Administratívny pracovník v oblasti mzdového úètovníctva
Administratívni pracovníci v skladoch a doprave
Pracovníci v sklade
Pracovník v sklade (skladník)
Technik skladu autoservisu a predaja vozidiel
Administratívni pracovníci vo výrobe
Administratívny pracovník vo výrobe
Administratívni pracovníci v doprave
Administratívny pracovník v elezniènej doprave
Administratívny pracovník v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy)
Administratívny pracovník v mestskej hromadnej doprave
Administratívny pracovník v leteckej doprave
Administratívny pracovník v lodnej doprave
Administratívny pracovník v logistike
Administratívny pracovník v doprave inde neuvedený
Ostatní pomocní administratívni pracovníci
Ostatní pomocní administratívni pracovníci
Knihovníci
Knihovník
Potoví doruèovatelia a pracovníci zásielkových a potových sluieb
Doruèovate¾ zásielok, potár
Triediè zásielok
Potový doruèovate¾ a pracovník zásielkových a potových sluieb inde neuvedený
Kódovaèi, korektori a podobní pracovníci
Textový korektor
Operátor kódovania a spracovania údajov
Kódovaè, korektor a podobný pracovník inde neuvedený
Prepisovaèi
Prepisovaè
Administratívni pracovníci v oblasti registratúry a reprografie
Pracovník správy registratúry
Pracovník reprografie
Pracovník podate¾ne
Administratívni pracovníci v oblasti ¾udských zdrojov
Administratívny pracovník v oblasti ¾udských zdrojov
Pomocní administratívni pracovníci inde neuvedení
Kontista v oblasti sociálneho poistenia
Pracovník vyhodnocovania dôb poistenia
Iný pomocný administratívny pracovník inde neuvedený
Pracovníci v slubách a obchode
Pracovníci v osobných slubách
Obsluhujúci pracovníci a sprievodcovia v doprave a cestovnom ruchu
Obsluhujúci pracovníci v leteckej a lodnej doprave
Palubný sprievodca v leteckej doprave
Palubný sprievodca, stevard v lodnej doprave
Pracovník vybavenia cestujúcich v leteckej doprave
Obsluhujúci pracovník v leteckej a lodnej doprave inde neuvedený
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5112
5112001
5112002
5112004
5112999
5113
5113001
5113002
5113003
5113004
5113005
5113999
512
5120
5120000
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5131
5131001
5131002
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5132000
514
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5141000
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5142001
5142002
5142003
5142004
5142005
5142006
5142007
5142008
5142009
5142999
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Sprievodcovia v osobnej doprave (okrem lodnej a leteckej dopravy)
Sprievodca a vlakvedúci v osobnej elezniènej doprave
Stevard v osobnej elezniènej doprave
Revízor vo verejnej osobnej doprave
Sprievodca v osobnej doprave inde neuvedený
Turistickí sprievodcovia
Regionálny sprievodca
Sprievodca v cestovnom ruchu (okrem regionálneho sprievodcu)
Horský sprievodca
Delegát cestovnej kancelárie
Lektor v múzeu a galérii
Turistický sprievodca inde neuvedený
Kuchári (okrem éfkuchárov)
Kuchári (okrem éfkuchárov)
Kuchár (okrem éfkuchára)
Èaníci, barmani a someliéri
Èaníci a someliéri
Èaník, servírka
Someliér
Barmani
Barman
Kaderníci, kozmetici a podobní pracovníci
Kaderníci
Kaderník
Kozmetici a podobní pracovníci
Kozmetik
Pedikér
Manikér
Nechtový dizajnér
Vizáista, kolorista
Pracovník obsluhujúci solárium
Tetovaè permanentného mejkapu
Tetovaè tela
Masér (okrem maséra v zdravotníctve)
Kozmetik a podobný pracovník inde neuvedený
Správcovia objektov a budov
Prevádzkari (supervízori) upratovacích a prevádzkových sluieb v kanceláriách, hoteloch a podobných
zariadeniach
Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia
Supervízor prevádzkových a upratovacích sluieb
Prevádzkar (supervízor) upratovacích a prevádzkových sluieb v kanceláriách, hoteloch a podobných
zariadeniach inde neuvedený
Správcovia domácností
Správca domácnosti, gazdiná
Správcovia objektov
Správca historických a prírodných pamiatok
Správca bytových, administratívnych a priemyselných objektov
Údrbár
Agent v oblasti správy nehnute¾ností
Správca objektov inde neuvedený
Pracovníci v ostatných osobných slubách
Astrológovia, jasnovidci a podobní pracovníci
Astrológ, jasnovidec a podobný pracovník
Spoloèníci a sluhovia (komorníci)
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5162001
5162002
5163
5163001
5163002
5163003
5163999
5164
5164001
5164002
5164003
5164004
5164005
5164006
5164999
5165
5165000
5169
5169001
5169002
5169003
5169004
5169999
52
521
5211
5211001
5211002
5211999
5212
5212000
522
5221
5221000
5222
5222001
5222002
5223
5223001
5223002
5223003
5223004
5223005
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5223010
5223011
5223999
523
5230
5230001
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Spoloèník, sluha (komorník)
Hotelový komorník
Pracovníci pohrebnej sluby a balzamovaèi
Pracovník krematória
Organizátor pohrebov (obradník, aranér)
Balzamovaè ¾udských tiel
Pracovník pohrebnej sluby a balzamovaè inde neuvedený
Pracovníci zabezpeèujúci starostlivos o zvieratá
Oetrovate¾ v zoologickej záhrade
Tréner a cvièite¾ zvierat (okrem psov a koní)
Oetrovate¾ koní
Tréner koní
Chovate¾ a cvièite¾ psov
Oetrovate¾ laboratórnych zvierat
Pracovník zabezpeèujúci starostlivos o zvieratá inde neuvedený
Intruktori autokoly
Intruktor autokoly
Pracovníci v osobných slubách inde neuvedení
Hosteska
Animátor vo¾ného èasu
Spoloèenský doprovod
Pracovník k¾úèovej sluby
Iný pracovník v osobných slubách inde neuvedený
Predavaèi
Poulièní predavaèi a predavaèi na trhoch
Predavaèi v stánkoch a na trhoch (okrem rýchleho obèerstvenia)
Predavaè v novinovom stánku
Predavaè na trhu a v trnici (okrem rýchleho obèerstvenia)
Predavaè v stánku a na trhu (okrem rýchleho obèerstvenia) inde neuvedený
Poulièní predavaèi jedla
Poulièný predavaè jedla
Predavaèi v obchodoch
Obchodníci (v malých obchodoch, butikoch)
Obchodník v malom obchode, butiku
Vedúci predajne/oddelenia
Vedúci oddelenia
Vedúci predajne
Predavaèi
Predavaè zmieaného tovaru a domácich potrieb
Predavaè potravinárskeho tovaru (okrem mäsa a rýb)
Predavaè mäsa a rýb
Predavaè nábytku a bytových doplnkov
Predavaè drogistického tovaru a kozmetiky
Predavaè a aranér kvetov
Predavaè textilu, obuvi a koenej galantérie
Predavaè elektrotechniky a elektroniky
Predavaè stavebného materiálu
Predavaè portových potrieb
Predajca motorových vozidiel
Predavaè inde neuvedený
Pokladníci a predavaèi lístkov
Pokladníci a predavaèi lístkov
Hlavný pokladník v maloobchode
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5230002
5230003
5230004
5230005
5230999
524
5241
5241000
5242
5242000
5243
5243000
5244
5244001
5244002
5245
5245000
5246
5246001
5246002
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5249001
5249002
5249003
5249004
5249005
5249006
5249007
5249999
53
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5311
5311001
5311002
5311003
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532
5321
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5322999
5329
5329001
5329999
54
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Koordinátor pokladníkov
Pokladník v predajni
Pokladník a predavaè lístkov vo verejnej osobnej doprave
Pokladník a predavaè vstupeniek v kultúre
Pokladník, predavaè lístkov inde neuvedený
Ostatní pracovníci v oblasti predaja
Manekýni a modelky
Manekýn, modelka
Predvádzaèi tovaru (promotéri)
Predvádzaè tovaru (promotér)
Podomoví predavaèi
Podomový predavaè
Predavaèi cez telefón, internet a podobní predavaèi
Predavaè cez internet
Predavaè cez telefón, pracovník telemarketingu
Pracovníci èerpacích staníc
Pracovník èerpacej stanice
Predavaèi jedál za pultom alebo pri okienku
Predavaè rýchleho obèerstvenia
Pracovník výdaja jedla
Pracovníci v oblasti predaja inde neuvedení
Reklamant
Pracovník príjmu tovaru
Pracovník expedície tovaru
Pracovník tvorby a kontroly vystavenia tovaru
Asistent sluieb zákazníkom, korèuliar
Pracovník kontroly cien
Pracovník výkupu vratných obalov
Iný pracovník v oblasti predaja inde neuvedený
Pracovníci v oblasti osobnej starostlivosti
Opatrovate¾ky detí a pomocní vychovávatelia
Opatrovate¾ pre deti
Opatrovate¾ detí v zariadeniach
Opatrovate¾ detí v domácnosti a teréne
Profesionálny rodiè
Opatrovate¾ pre deti inde neuvedený
Pomocní vychovávatelia
Pomocný vychovávate¾
Pracovníci v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti
Opatrovatelia a asistenti v zariadeniach pre starie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
Opatrovate¾ v zariadení pre starie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
Asistent oetrovate¾a v zariadení pre starie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
Opatrovatelia a asistenti pre domácu starostlivos pre starie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
Opatrovate¾ starích osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti, v teréne
Asistent oetrovate¾a starích osôb a osôb so zdravotným postihnutím osoby v domácnosti, v teréne
Pracovný asistent osôb so zdravotným postihnutím
Osobný asistent osôb s akým zdravotným postihnutím
Opatrovate¾ a asistent pre domácu starostlivos pre starie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
inde neuvedený
Pracovníci v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti inde neuvedení
Sanitár
Pracovník v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti inde neuvedený
Pracovníci verejnej ochrany a bezpeènostných sluieb
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541
5411
5411001
5411002
5411003
5411999
5412
5412000
5413
5413001
5413002
5413003
5413004
5413999
5414
5414001
5414002
5414003
5414004
5414005
5414006
5414007
5414008
5414009
5414010
5414999
5419
5419001
5419002
5419003
5419004
5419999
6
61
611
6111
6111000
6112
6112001
6112002
6112003
6112999
6113
6113001
6113002
6113003
6113004
6114
6114000
612
6121
6121001
6121002

Pracovníci verejnej ochrany a bezpeènostných sluieb
Hasièi
Hasiè závodného hasièského útvaru
Hasiè Hasièského a záchranného zboru
Hasiè letiskovej záchrannej a hasièskej sluby
Hasiè inde neuvedený
Prísluníci Policajného zboru (okrem vyetrovate¾ov)
Prísluník Policajného zboru (okrem vyetrovate¾a)
Prísluníci Zboru väzenskej a justiènej stráe
Strány a reimový pracovník väzenskej sluby
Pracovník justiènej stráe
Pracovník preventívno-bezpeènostnej sluby
Pracovník pedagogických a psychologických èinností v oblasti väzenskej sluby
Prísluník Zboru väzenskej a justiènej stráe inde neuvedený
Pracovníci v oblasti súkromnej bezpeènosti
Inpektor výkonu fyzickej ochrany (strána sluba)
Vedúci výkonu fyzickej ochrany (strána sluba)
Vedúci objektu fyzickej ochrany (strána sluba)
Vedúci zmeny fyzickej ochrany (strána sluba)
Pracovník fyzickej ochrany majetku (stránik)
Pracovník fyzickej ochrany osôb (ochranca)
Pracovník fyzickej ochrany strediska registrácie poplachov (operátor)
Pracovník fyzickej ochrany strediska registrácie poplachov (èlen zásahovej skupiny)
Detektív
Pracovník bezpeènostnej ochrany a detekènej kontroly v letectve
Pracovník v oblasti súkromnej bezpeènosti inde neuvedený
Pracovníci verejnej ochrany a bezpeènostných sluieb inde neuvedení
Pracovník stráe prírody a lesnej stráe
Vodný záchranár, plavèík
Horský záchranár
Porieèny
Pracovník verejnej ochrany a bezpeènostných sluieb inde neuvedený
Kvalifikovaní pracovníci v po¾nohospodárstve, lesníctve a rybárstve
Kvalifikovaní pracovníci v po¾nohospodárstve (trhovo orientovaní)
Záhradníci a pestovatelia plodín
Pestovatelia po¾ných plodín a zeleniny
Pestovate¾ po¾ných plodín a zeleniny
Pestovatelia stromových a kríkových plodín
Vinohradník
Ovocinár
Pestovate¾ chme¾u
Pestovate¾ stromových a kríkových plodín inde neuvedený
Záhradníci a pestovatelia sadeníc
Záhradník a pestovate¾ sadbového materiálu
Záhradník a pestovate¾ kvetov, florista
Záhradník krajinár
Záhradník a pestovate¾ jedlých húb, aromatických a lieèivých rastlín
Pestovatelia rôznorodých plodín
Pestovate¾ rôznorodých plodín
Chovatelia zvierat
Chovatelia hospodárskych zvierat a dojníc (okrem hydiny)
Chovate¾ hovädzieho dobytka, oviec, kôz
Chovate¾ oípaných
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6121003
6121004
6121999
6122
6122000
6123
6123000
6129
6129001
6129002
6129999
613
6130
6130001
6130002
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621
6210
6210001
6210002
6210003
6210004
6210005
6210999
622
6221
6221000
6222
6222000
6223
6223000
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6224000
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6310
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6320
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Dojiè dojníc, oviec a kôz
Chovate¾ koní
Chovate¾ hospodárskych zvierat inde neuvedený
Chovatelia hydiny
Chovate¾ hydiny
Vèelári
Vèelár
Chovatelia zvierat inde neuvedení
Chovate¾ cudzokrajných zvierat (okrem chovate¾a v zoologickej záhrade)
Chovate¾ vtákov
Chovate¾ zvierat inde neuvedený
Pestovatelia a chovatelia v zmieanom hospodárstve
Pestovatelia a chovatelia v zmieanom hospodárstve
Pestovate¾ v zmieanom hospodárstve
Chovate¾ v zmieanom hospodárstve
Kvalifikovaní pracovníci v lesníctve, rybárstve a po¾ovníctve (trhovo orientovaní)
Pracovníci v lesníctve
Pracovníci v lesníctve
Pracovník v abovej èinnosti v lesníctve
Pracovník pre pestovanie a ochranu lesa
Pracovník v semenárstve, kôlkarstve a drobnej lesnej výrobe
Pracovník pri údrbe ciest a zvánic v lesníctve
Pracovník manipulácie s drevom v lesníctve
Pracovník v lesníctve inde neuvedený
Pracovníci v rybárstve, po¾ovníctve a love
Pracovníci v akvakultúre
Pracovník v akvakultúre
Pracovníci v rybárstve vo vnútrozemských vodách
Pracovník v rybárstve vo vnútrozemských vodách
Pracovníci v rybárstve na mori
Pracovník v rybárstve na mori
Pracovníci v po¾ovníctve
Pracovník v po¾ovníctve
Farmári, chovatelia rýb, po¾ovníci a zberaèi úrody
Farmári samozásobovatelia v rastlinnej výrobe
Farmári samozásobovatelia v rastlinnej výrobe
Farmár samozásobovate¾ v rastlinnej výrobe
Farmári samozásobovatelia v ivoèínej výrobe
Farmári samozásobovatelia v ivoèínej výrobe
Farmár samozásobovate¾ v ivoèínej výrobe
Farmári samozásobovatelia v zmieanom hospodárstve
Farmári samozásobovatelia v zmieanom hospodárstve
Farmár samozásobovate¾ v zmieanom hospodárstve
Samozásobovatelia v rybárstve, po¾ovníctve, love a zbere úrody
Samozásobovatelia v rybárstve, po¾ovníctve, love a zbere úrody
Samozásobovate¾ v rybárstve, po¾ovníctve, love a zbere úrody
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci okrem elektrikárov
Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci
Stavební montánici jednoduchých stavieb
Stavebný montánik jednoduchých stavieb
Murári a podobní pracovníci
Dládiè
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7112002
7112003
7113
7113000
7114
7114001
7114002
7114999
7115
7115001
7115002
7119
7119001
7119002
7119999
712
7121
7121000
7122
7122001
7122002
7123
7123001
7123002
7123003
7124
7124000
7125
7125001
7125002
7126
7126001
7126002
7126003
7126999
7127
7127000
713
7131
7131001
7131002
7132
7132001
7132002
7132003
7132004
7132005
7132006
7132007
7132008
7132999
7133
7133001
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Murár
Kachliar
Kamenári
Kamenár
Betonári, pecialisti na kladenie betónových povrchov a podobní pracovníci
eleziar v stavebníctve
Betonár (vrátane obsluhy betónového èerpadla)
Betonár, pecialista na kladenie betónových povrchov a podobný pracovník inde neuvedený
Tesári a stavební stolári
Tesár
Stavebný stolár
Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci inde neuvedení
Asfaltér
Leenár
Iný kvalifikovaný stavebný pracovník a remeselník inde neuvedený
Kvalifikovaní pracovníci pri dokonèovacích a podobných stavebných prácach
Pokrývaèi
Pokrývaè
Podlahári a obkladaèi
Podlahár
Obkladaè
Omietkari a tukatéri
Omietkar
tukatér, kaírnik
Montér suchých stavieb, sadrokartonista
Izolatéri
Izolatér
Sklenári a autosklári
Sklenár
Autosklár
Intalatéri a potrubári
Intalatér
Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár)
Prevádzkový pracovník obsluhy a údrby vodovodnej siete
Intalatér a potrubár inde neuvedený
Mechanici klimatizaèných a chladiarenských zariadení
Mechanik klimatizaèných a chladiarenských zariadení
Maliari, natieraèi, èistièi stavieb a podobní kvalifikovaní pracovníci
Maliari a podobní pracovníci
Maliar
Tapetár
Lakovaèi a natieraèi
Autolakovník
Prípravár pre lakovnícke práce
Operátor tmelenia karosérie (výroba motorových vozidiel)
Operátor povrchových úprav (výroba motorových vozidiel)
Mieaè farieb (výroba motorových vozidiel)
Lakovaè, natieraè dopravných prostriedkov, strojov a zariadení (okrem automobilov)
Lakovaè, natieraè kovu a kovových kontrukcií
Lakovaè a natieraè dreva
Lakovaè a natieraè inde neuvedený
Kvalifikovaní èistièi stavieb, kominári
Kvalifikovaný èistiè stavieb
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7133002
72
721
7211
7211001
7211002
7211003
7211004
7211005
7211999
7212
7212001
7212002
7212999
7213
7213001
7213002
7213003
7214
7214000
7215
7215000
722
7221
7221001
7221002
7221999
7222
7222001
7222002
7222003
7222004
7222999
7223
7223001
7223002
7223003
7223999
7224
7224001
7224002
7224003
723
7231
7231001
7231002
7231003
7231004
7231005
7231006
7231007
7231999
7232

Kominár
Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve a podobní pracovníci
Zlievaèi, jadrári, zváraèi, opravári, montéri a podobní pracovníci pracujúci s kovmi
Zlievaèi a jadrári
Zlievaè, formovaè
Jadrár
Zlievarenský modelár
Prákový metalurg
Odlievaè kovov
Zlievaè a jadrár inde neuvedený
Zváraèi a rezaèi kovov
Rezaè kovov
Zváraè kovov
Zváraè a rezaè kovov inde neuvedený
Klampiari
Stavebný klampiar
Karosár
Klampiar (okrem stavebného klampiara a karosára)
Prípravári a montéri kovových kontrukcií
Prípravár a montér kovových kontrukcií
Montéri lán a zdvíhacích zariadení
Montér lán a zdvíhacích zariadení
Kováèi, nástrojári, zámoèníci a podobní pracovníci
Kováèi
Ruèný priemyselný kováè
Kováè pre strojné kovanie
Kováè inde neuvedený
Zámoèníci, nástrojári a podobní pracovníci
Strojný zámoèník (okrem banského)
Prevádzkový zámoèník (údrbár)
Banský zámoèník
Nástrojár
Zámoèník, nástrojár a podobný pracovník inde neuvedený
Nastavovaèi a obsluha kovoobrábacích strojov
Nastavovaè CNC strojov
Nastavovaè priemyselných robotov
Obrábaè kovov
Nastavovaè a obsluha kovoobrábacích strojov inde neuvedený
Letièi, brusièi a ostrièi kovov a nástrojov
Letiè kovov a nástrojov
Brúsiè nástrojov
Ostriè kovov a nástrojov
Mechanici a opravári strojov
Mechanici a opravári motorových vozidiel
Automechanik osobných motorových vozidiel
Automechanik autobusov
Automechanik nákladných motorových vozidiel
Mechanik a opravár motocyklov
Nastavovaè automobilových motorov
Automechanik peciálnych motorových vozidiel
Mechanik pneuservisu
Mechanik a opravár motorových vozidiel inde neuvedený
Mechanici a opravári leteckých motorov a zariadení
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7232001
7232002
7232003
7233
7233001
7233002
7233003
7233004
7233005
7233006
7233007
7233008
7233009
7233999
7234
7234000
73
731
7311
7311001
7311002
7311003
7311004
7311005
7311006
7311999
7312
7312001
7312002
7313
7313001
7313002
7314
7314001
7314002
7314003
7315
7315001
7315002
7315003
7316
7316001
7316002
7316003
7316004
7316999
7317
7317001
7317002
7317003
7317004
7317999
7318
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Mechanik a opravár leteckých motorov a zariadení
Pracovník technickej obsluhy lietadiel
Pracovník opravy a údrby lietadiel
Mechanici, opravári po¾nohospodárskych, aobných a priemyselných strojov a zariadení
Mechanik, opravár po¾nohospodárskych strojov a zariadení
Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve
Mechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadení
Mechanik, opravár textilných strojov
Mechanik, opravár stavebných strojov a zariadení v stavebníctve
Mechanik, opravár strojov a zariadení na abu nerastných surovín
Mechanik, opravár strojov a zariadení v energetike
Mechanik, opravár eleznièných ko¾ajových vozidiel a traových strojov
Mechanik, opravár lodných motorov a zariadení (okrem lodných strojníkov  posádky)
Mechanik, opravár po¾nohospodárskych, aobných a priemyselných strojov a zariadení inde neuvedený
Opravári bicyklov a podobných vozidiel
Opravár bicyklov a podobných vozidiel
Umeleckí a ruèní remeselníci a tlaèiari
Umeleckí a ruèní remeselníci
Výrobcovia a opravári presných prístrojov
Hodinár  výrobca, opravár
Mechanik, opravár vodomerov, plynomerov
Výrobca, opravár chirurgických nástrojov
Výrobca, opravár meteorologických nástrojov
Výrobca, opravár metrologických prístrojov
Výrobca, opravár strelných zbraní
Výrobca a opravár presných prístrojov inde neuvedený
Výrobcovia a ladièi hudobných nástrojov
Výrobca a opravár hudobných nástrojov
Ladiè hudobných nástrojov
Výrobcovia perkov a výrobkov z drahých kovov
Zlatník, klenotník
perkár
Výrobcovia keramiky a hrnèiari
Umelecký keramikár, hrnèiar
Výrobca technickej a stavebnej keramiky
Formár vo výrobe keramiky, porcelánu, kameniny, skla a iaruvzdorných materiálov
Sklári, brúsièi skla a remeselníci koneènej úpravy skla
Sklár
Umelecký sklár
Brusiè skla
Písmomaliari, dekoratívni maliari, rytci a leptaèi
Písmomaliar
Dekoratér skla, keramiky a porcelánu
Rytec (gravírovanie)
Umelecký patinér
Písmomaliar, dekoratívny maliar, rytec a leptaè inde neuvedený
Remeselníci spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál
Umelecký stolár, drevomodelár
Umelecký rezbár
Korytár (výrobca dlabaného riadu)
Výrobca spracúvajúci prírodné pletivá
Remeselník spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál inde neuvedený
Remeselníci spracúvajúci textil, kou a podobný materiál
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7318001
7318002
7318003
7318004
7318999
7319
7319001
7319002
7319003
7319004
7319005
7319006
7319007
7319999
732
7321
7321001
7321002
7321003
7321999
7322
7322000
7323
7323001
7323002
74
741
7411
7411001
7411002
7412
7412001
7412002
7413
7413001
7413002
7413003
742
7421
7421001
7421002
7421003
7421004
7421005
7421006
7421007
7421999
7422
7422001
7422002
75
751
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Umelecký farbiar textílií
Èipkár
Ruèný tkáè
Remeselník spracúvajúci kou (okrem obuvníka)
Remeselník spracúvajúci textil, kou a podobný materiál inde neuvedený
Umeleckí remeselníci inde neuvedení
Umelecký kováè
Umelecký drotár
Umelecký zámoèník
Umelecký mozaikár
Umelecký kovolejár a kovotepec
Umelecký kamenosochár
Výrobca kraslíc
Iný umelecký remeselník inde neuvedený
Tlaèiari
Pracovníci pri príprave tlaèe
Grafik prípravy tlaèe
Pracovník zhotovovania tlaèovej formy
Operátor farieb, kolorista v polygrafii
Pracovník pri príprave tlaèe inde neuvedený
Tlaèiari
Tlaèiar, operátor tlaèe
Pracovníci dokonèovacích prác tlaèe a väzby
Technik dokonèovacieho spracovania (knihár)
Umelecký knihár
Elektrikári a elektronici
Montéri a opravári elektrických prístrojov
Stavební a prevádzkoví elektrikári
Stavebný a prevádzkový elektrikár
Banský elektromechanik
Elektromechanici a autoelektrikári
Elektromechanik (okrem banského)
Autoelektrikár
Elektromontéri a opravári elektrických vedení
Elektromontér a opravár elektrického vedenia
Elektromontér elektroenergetického zabezpeèenia
Elektromontér trakènej siete
Montéri a opravári elektronických a telekomunikaèných zariadení
Mechanici a opravári elektrotechnických a elektronických zariadení (okrem informaèných a komunikaèných
technológií)
Mechanik, opravár elektrospotrebièov
Mechanik, opravár elektrotechnických zariadení
Mechanik, opravár meracích a regulaèných zariadení
Mechanik rádiometrie a spektrometrie
Mechanik, opravár zabezpeèovacích, poplachových a oznamovacích zariadení
Mechanik, opravár kancelárskej techniky
Mechanik, opravár televízorov a podobných zariadení
Mechanik a opravár elektrotechnických a elektronických zariadení (okrem informaèných a komunikaèných
technológií) inde neuvedený
Montéri, opravári zariadení informaèných a komunikaèných technológií
Montér, opravár informaèných technológií (IT)
Montér, opravár telekomunikaèných zariadení
Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych výrobkov, výrobkov z dreva a odevov
Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych výrobkov a podobní pracovníci
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7511
7511001
7511002
7511003
7511004
7511005
7511999
7512
7512001
7512002
7512003
7512004
7512005
7513
7513001
7513002
7513003
7513004
7514
7514001
7514002
7514003
7514004
7514005
7514006
7514007
7514008
7514009
7514999
7515
7515001
7515002
7516
7516000
752
7521
7521001
7521002
7521999
7522
7522001
7522002
7522003
7522999
7523
7523000
753
7531
7531001
7531002
7531003
7531004
7531005
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Spracovatelia mäsa a rýb a podobní výrobcovia
Poráaè, vykosovaè
Mäsiar, údenár
Lahôdkár
Spracovate¾ rýb
Spracovate¾ hydiny
Spracovate¾ mäsa a rýb a podobný výrobca inde neuvedený
Výrobcovia pekárskych a cukrárskych výrobkov
Pekár
Cukrár
Cukrovinkár
Cestovinár
Medovnikár
Výrobcovia výrobkov z mlieka
Výrobca mlieka (mliekar)
Výrobca syra a bryndze
Výrobca masla
Výrobca ostatných výrobkov z mlieka (okrem syra, bryndze a masla)
Spracovatelia ovocia, zeleniny a ïalích rastlinných produktov (prevane ruèní)
Spracovate¾ ovocia a zeleniny
Spracovate¾ obilia (mlynár)
Spracovate¾ strukovín a okopanín
Sladovník a pivovarník
Spracovate¾ olejnín, lisovaè
Spracovate¾ èaju
Spracovate¾ korenín a húb
Spracovate¾ hrozna, vinár
Liehovarník
Spracovate¾ rastlinných produktov inde neuvedený
Degustátori a kvalitári potravín a nápojov
Degustátor potravín a nápojov
Kvalitár potravín a nápojov
Spracovatelia tabaku a výrobcovia tabakových výrobkov
Spracovate¾ tabaku a výrobca tabakových výrobkov
Spracovatelia dreva, výrobcovia výrobkov z dreva a podobní výrobcovia
Spracovatelia dreva
Výrobca kontrukèných dosiek z dreva
Pracovník suiarne dreva
Spracovate¾ dreva inde neuvedený
Stolári  výrobcovia výrobkov z dreva
Stolár, výrobca nábytku
Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
Stolár, výrobca drevených kontrukcií
Stolár a výrobca výrobkov z dreva inde neuvedený
Nastavovaèi a operátori drevoobrábacích strojov
Nastavovaè a operátor drevoobrábacieho stroja
Výrobcovia odevov a podobní pracovníci
Pánski a dámski krajèíri, kouníci a klobuèníci
Krajèír (okrem umeleckého)
Kouník a opravár kouín
Klobuèník
Vlásenkár (výrobca parochní)
Umelecký krajèír
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7532
7532001
7532002
7532003
7532004
7532005
7533
7533001
7533002
7533003
7534
7534001
7534002
7535
7535001
7535002
7535003
7535004
7535005
7535999
7536
7536001
7536002
7536003
7536004
7536999
754
7541
7541000
7542
7542000
7543
7543001
7543002
7543003
7543004
7543005
7543006
7543007
7543008
7543009
7543010
7543011
7543012
7543013
7543014
7543015
7543016
7543017
7543999
7544
7544001
7544002
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Modelári a strihaèi odevov
Kontruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe
Strihaè textilu
Modelár odevov
Koiarsky technik modelár
Modelár obuvi
ièky, vyívaèky a podobní pracovníci
ièka odevnej a technickej konfekcie
ièka v koiarskej a obuvníckej výrobe
Vyívaèka
Èalúnnici a podobní pracovníci
Èalúnnik (okrem umeleckého)
Umelecký èalúnnik, dekoratér
Spracovatelia koe a kouín, garbiari a kouníci
Sedlár a manetár
Rukavièkár
Branár
Výrobca kouín
Garbiar
Spracovate¾ koe a kouín, garbiar a kouník inde neuvedený
Obuvníci a podobní pracovníci
Obuvník prípravár, zvrkár a lepiè obuvi
Obuvník pre zákazkovú výrobu a opravu obuvi
Umelecký obuvník
Obuvník pre výrobu ortopedickej obuvi
Obuvník a podobný pracovník inde neuvedený
Ostatní kvalifikovaní pracovníci
Pracovní potápaèi
Pracovný potápaè
Strelmajstri
Strelmajster
Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
Kvalitár, kontrolór textilu a odevov
Kvalitár, kontrolór obuvi
Kvalitár, kontrolór výrobkov z koe
Kvalitár, kontrolór výrobkov z dreva
Kvalitár, kontrolór vo výrobe celulózy a papiera
Kvalitár, kontrolór v polygrafickej výrobe
Kvalitár, kontrolór chemických výrobkov
Kvalitár, kontrolór v sklárskej výrobe
Kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálov
Kvalitár, kontrolór vo výrobe iaruvzdorných materiálov
Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve
Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe
Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike
Kvalitár, kontrolór v aobnom priemysle
Kvalitár, kontrolór v energetike
Kvalitár, kontrolór v stavebníctve
Kontrolór tovaru v logistike
Kvalitár a kontrolór výrobkov (okrem potravín a nápojov) inde neuvedený
Likvidátori kodcov a buriny
Dezinsektor
Likvidátor kodcov (deratizér)
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7544003
7549
7549001
7549999
8
81
811
8111
8111001
8111002
8111003
8111004
8111005
8112
8112001
8112002
8112003
8112004
8112005
8112006
8112007
8112999
8113
8113001
8113002
8113003
8114
8114001
8114002
8114003
812
8121
8121001
8121002
8121003
8121004
8121005
8121006
8121007
8121008
8121009
8121010
8121011
8121012
8121013
8121014
8121999
8122
8122001
8122002
8122003
8122999
813
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Likvidátor buriny
Remeselníci inde neuvedení
Opravár portových potrieb (okrem bicyklov)
Iný remeselník inde neuvedený
Operátori a montéri strojov a zariadení
Operátori stacionárnych strojov a zariadení
Operátori banských zariadení a zariadení na spracovanie nerastných surovín
Baníci a lámaèi
Baník
Baník, strojník
Strojník aného stroja v bani
Lámaè
Tunelár
Operátori zariadení na spracovanie nerastov
Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov
Strojník briketárne
Operátor odkaliska
Paliè na pecných agregátoch
Operátor zariadenia na mieanie hmôt pri spracovaní nerastov
Úpravár iaruvzdorných materiálov
Strojník zariadení na úpravu nerudných surovín
Operátor zariadenia na spracovanie nerastov inde neuvedený
Studniari, vàtaèi a podobní pracovníci
Studniar
Vàtaè
aiar
Operátori strojov na koneènú úpravu minerálov, výrobu stavebných a iaruvzdorných materiálov
Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu iaruvzdorných materiálov
Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov
Operátor strojov a zariadení na výrobu betónu
Operátori zariadení na spracovanie a koneènú úpravu kovov
Operátori zariadení v hutníckom a zlievarenskom priemysle
Taviè
Operátor stroja na valcovanie kovov
Koksár
Hutník operátor, údrbár
Operátor stroja na ahanie a pretláèanie kovov
Hutník oceliar
Hutník vysokopeciar
Operátor lisovacích strojov kovov
Operátor tvárniaceho zariadenia
Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniach
Operátor redukovne vo valcovniach
Peciar
Apretovaè
Hutník neelezných kovov
Operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle inde neuvedený
Operátori zariadení na koneènú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov
Moriè
Galvanizér
Operátor pokovovania
Operátor zariadenia na koneènú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov inde neuvedený
Operátori zariadení na výrobu chemických a fotografických výrobkov
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8131
8131001
8131002
8131003
8132
8132000
814
8141
8141000
8142
8142000
8143
8143001
8143002
815
8151
8151001
8151002
8151003
8151004
8151005
8151006
8151999
8152
8152001
8152002
8153
8153001
8153002
8154
8154001
8154002
8155
8155000
8156
8156001
8156002
8156003
8157
8157000
8159
8159001
8159999
816
8160
8160001
8160002
8160003
8160004
8160005
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Operátori zariadení na výrobu chemických výrobkov (okrem gumy a plastov)
Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby)
Operátor dia¾kového riadenia chemickej výroby (okrem gumy a plastov)
Operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe
Operátori zariadení na výrobu fotografických výrobkov
Operátor zariadenia na výrobu fotografických výrobkov
Operátori strojov na výrobu výrobkov z gumy, papiera a plastov
Operátori strojov na výrobu výrobkov z gumy
Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy
Operátori strojov na výrobu výrobkov z plastov
Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov
Operátori strojov na výrobu výrobkov z papiera
Strojník linky pre výrobu výrobkov z papiera
Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera
Operátori strojov na výrobu výrobkov z textilu, koe a kouiny
Operátori strojov na výrobu vlákien a pradiarenských výrobkov
Operátor textilnej pariacej linky
Operátor súkacieho stroja
Operátor predpriadacieho, dopriadacieho a toèkového stroja
Operátor strojov na úpravu vlákien a prameòov
Operátor snovania priadze
Operátor navliekania osnov
Operátor stroja na výrobu vlákien a pradiarenských výrobkov inde neuvedený
Operátori tkacích a pletacích strojov
Operátor tkacieho stroja (tkáè)
Operátor stroja na pletenie (pletiar)
Operátori ijacích strojov
Operátor ijacieho stroja v odevnej výrobe
Operátor ijacieho stroja v obuvníckej výrobe
Operátori zariadení na bielenie, farbenie a èistenie textilu
Operátor stroja na farbenie a bielenie tkanín a odevov
Operátor stroja na pranie a chemické èistenie textilu
Operátori zariadení na úpravu kouín a koe
Operátor zariadenia na úpravu kouín a koe
Operátori strojov na výrobu obuvi
Operátor stroja na výrobu obuvníckych polotovarov
Vysekávaè koiarskych a obuvníckych materiálov
Operátor stroja na výrobu obuvi
Operátori zariadení v práèovni a èistiarni
Operátor zariadenia v práèovni a èistiarni
Operátori strojov na výrobu výrobkov z textilu, koe a kouiny inde neuvedení
Operátor stroja na výrobu technického textilu
Iný operátor strojov na výrobu výrobkov z textilu, koe a kouiny inde neuvedený
Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov
Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov
Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb
Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
Operátor zariadenia na výrobu rastlinných a ivoèínych olejov a tukov
Operátor zariadenia na výrobu mlieènych výrobkov
Operátor zariadenia na výrobu mlynských výrobkov, krobu a krobových výrobkov
Operátor zariadenia na výrobu chleba, peèiva a múènych výrobkov
Operátor zariadenia na výrobu cukru
Operátor zariadenia na výrobu kakaa, èokolády a cukroviniek
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Operátor zariadenia na spracovanie kávy a èaju
Operátor zariadenia na výrobu krmovín pre zvieratá
Operátor zariadenia na výrobu piva
Operátor zariadenia na výrobu vína
Operátor zariadenia na výrobu liehu (vrátane výrobkov z liehu)
Operátor zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov
Operátor zariadenia na výrobu potravín a podobných výrobkov inde neuvedený
Operátori zariadení na spracovanie dreva a výrobu papiera
Operátori zariadení na výrobu celulózy a papiera
Strojník zariadenia na výrobu celulózy
Operátor zariadenia na výrobu celulózy
Strojník zariadenia na výrobu papiera
Operátor zariadenia na výrobu papiera
Operátori zariadení na spracovanie dreva
Operátor stroja na manipuláciu, skracovanie a triedenie dreva
Operátor zariadenia na sekanie, drvenie a mletie dreva
Operátor suiarne a impregnácie reziva
Operátor strojov v nábytkárskej výrobe
Operátor strojov pri výrobe aglomerovaných materiálov na báze dreva
Operátor stroja na rezanie dreva a gu¾atiny
Operátor zariadenia na spracovanie dreva inde neuvedený
Operátori ostatných stacionárnych zariadení a strojov
Operátori zariadení na výrobu skla a keramiky
ahaè skleného vlákna
Spracovate¾ skleného vlákna
Strojník a zoraïovaè sklárskych zariadení
Operátor sklárskeho taviaceho agregátu
Operátor strojov na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr
Operátori parných strojov a kotlov
Operátor parného stroja a kotla (kuriè)
Operátori zariadení na balenie, f¾akovanie a etiketovanie
Operátor zariadenia na balenie, f¾akovanie a etiketovanie
Operátori stacionárnych zariadení a strojov inde neuvedení
Operátor èerpacieho zariadenia
Strojník vodohospodárskych zariadení
Operátor výrobných a rozvodných energetických zariadení
Operátor výrobne oba¾ovacích zmesí
Iný operátor stacionárneho zariadenia a stroja inde neuvedený
Montáni pracovníci
Montáni pracovníci
Montáni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe
Montány pracovník (operátor) v strojárskej výrobe
Montáni pracovníci elektrických a elektronických zariadení
Montány pracovník (operátor) elektrických zariadení
Montány pracovník (operátor) elektronických zariadení
Montány pracovník (operátor) káblových zväzkov
Montány pracovník elektrických a elektronických zariadení inde neuvedený
Montáni pracovníci inde neuvedení
Montány pracovník vo výrobe usní, kouín a galantérie
Montány pracovník vo výrobe obuvi
Montány pracovník gumárenských, plastových výrobkov
Montány pracovník vo výrobe nábytku
Montány pracovník drevených kontrukcií
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Montány pracovník výroby autosedaèiek
Iný montány pracovník inde neuvedený
Vodièi a obsluha pojazdných strojných zariadení
Vodièi eleznièných a podobných vozidiel
Ruòovodièi
Ruòovodiè v elezniènej doprave
Vodiè banskej lokomotívy
Ruòovodiè na podnikovej vleèke
Ruòovodiè inde neuvedený
Posunovaèi, signalisti, výhybkári
Pracovník riadenia elezniènej dopravy (posunovaè, signalista, výhybkár, dozorca výhybiek, hradlár,
hlásiè, závorár)
Operátor v elezniènej doprave
Sprievodca a vlakvedúci nákladnej dopravy
Tranzitér
Vozmajster
Posunovaè, signalista, výhybkár inde neuvedený
Vodièi osobných motorových vozidiel, dodávok a motocyklov
Vodièi motocyklov
Vodiè motocyklu
Vodièi osobných motorových vozidiel, dodávok a taxíkov
Vodiè osobného motorového vozidla
Vodiè dodávky
Vodiè taxisluby
Vodiè sanitného motorového vozidla
Vodiè pohrebného motorového vozidla
Vodiè osobného motorového vozidla, dodávky a taxíka inde neuvedený
Vodièi motorových vozidiel
Vodièi autobusov, trolejbusov a elektrièiek
Vodiè autobusu
Vodiè trolejbusu
Vodiè elektrièky
Vodièi nákladných automobilov a kamiónov
Vodiè nákladného motorového vozidla, kamiónu
Vodiè smetiarskeho vozidla
Vodiè údrby na cestnej infratruktúre
Vodiè peciálneho nákladného motorového vozidla
Operátori pojazdných strojových zariadení
Operátori po¾nohospodárskych a lesníckych pojazdných zariadení
Kombajnista
Traktorista (po¾nohospodárstvo)
Operátor po¾nohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu)
Operátor lesných traktorov
Operátor pojazdných viacoperaèných lesných strojov na spracovanie dreva
Operátor tiepkovaèov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej tiepky
Operátor po¾nohospodárskeho a lesníckeho pojazdného zariadenia inde neuvedený
Operátori pojazdných zariadení na zemné a podobné práce
Operátor stavebných strojov
Operátor akej mechanizácie
Operátori eriavov, zdvíhacích a podobných zariadení
eriavnik
Operátor zdvíhacieho zariadenia (okrem eriavnika)
Operátor lyiarskeho vleku, lanovky
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Operátor priemyselnej lanovky
Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní dreva
Operátor eriavu, zdvíhacieho a podobného zariadenia inde neuvedený
Operátori vysokozdviných vozíkov
Operátor vysokozdviného vozíka
Posádky lodí a podobní pracovníci
Posádky lodí a podobní pracovníci
Kormidelník èlna
Kadet loïmajster
Lodník
Lodný strojník
Lodný strojný asistent
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
Upratovaèi a pomocníci
Upratovaèi a pomocníci v domácnostiach, hoteloch a úradoch
Pomocníci v domácnostiach
Pomocník v domácnosti
Upratovaèky
Upratovaèka (chyná)
Ruèní umývaèi motorových vozidiel, okien a ruèní práèi
Ruèní práèi a ehliari
Ruèný práè
Detaér (ruèné odstraòovanie kvàn)
ehliar
Pracovník zberu zákaziek na pranie, ehlenie a chemické èistenie
Umývaèi a prípravári motorových vozidiel
Umývaè motorových vozidiel
Prípravár motorových vozidiel
Umývaèi okien
Umývaè okien
Ostatní umývaèi
Dezinfektor (likvidátor chorôb)
Umývaè laboratórneho skla
Umývaè inde neuvedený
Pomocní pracovníci v po¾nohospodárstve, lesníctve a rybárstve
Pomocní pracovníci v po¾nohospodárstve, lesníctve a rybárstve
Pomocní pracovníci v rastlinnej výrobe
Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe
Pomocní pracovníci v ivoèínej výrobe
Pomocný pracovník v ivoèínej výrobe
Pomocní pracovníci v zmieanom hospodárstve
Pomocný pracovník v zmieanom hospodárstve
Pomocní pracovníci v sadovníctve a záhradníctve
Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve
Pomocní pracovníci v lesníctve a po¾ovníctve
Pomocný pracovník v lesníctve
Pomocný pracovník v po¾ovníctve
Pomocní pracovníci v akvakultúre
Pomocný pracovník v akvakultúre
Pomocní pracovníci v abe, stavebníctve, výrobe a doprave
Pomocní pracovníci v abe a stavebníctve
Pomocní pracovníci v aobnom priemysle
Pomocný pracovník v bani
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Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok
Pomocný lámaè
Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín
Pomocný pracovník v aobnom priemysle inde neuvedený
Pomocní pracovníci pri výstavbe a údrbe ininierskych stavieb
Pomocný pracovník pri výstavbe a údrbe pozemných komunikácií
Pomocný pracovník vo vodárenstve
Èistiè kanalizaèných zariadení
Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií)
Pomocný pracovník v cestnej infratruktúre
Pomocný pracovník pri ochrane pred povodòami
Pomocný pracovník pri výstavbe a údrbe ininierskych stavieb inde neuvedený
Pomocní pracovníci na stavbách budov
Kopáè
Pomocný pracovník na stavbe budov
Pomocný pracovník na stavbe budov inde neuvedený
Pomocní pracovníci vo výrobe
Ruèní balièi a plnièi
Ruèný baliè, plniè
Pomocní pracovníci vo výrobe
Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe
Pomocný pracovník v textilnej výrobe
Pomocný pracovník v obuvníckej výrobe
Pomocný pracovník v koiarskej výrobe
Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe
Pomocný pracovník v celulózo-papierenskej výrobe
Pomocný pracovník v polygrafickej výrobe
Pomocný pracovník v chemickej výrobe
Pomocný pracovník v sklárskej výrobe
Pomocný pracovník vo výrobe keramiky a porcelánu
Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolaèných materiálov
Pomocný pracovník vo výrobe a úprave iaruvzdorných materiálov
Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe
Pomocný pracovník v hutníckej a zlievarenskej výrobe
Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe
Pomocný pracovník v energetike (výrobe a distribúcii elektriny a plynu)
Pomocný pracovník vo výrobe inde neuvedený
Pomocní pracovníci v doprave a skladovaní
Vodièi vozidiel na ruèný alebo noný pohon
Vodiè vozidla na ruèný alebo noný pohon
Vodièi povozov a zariadení poháòaných zvieratami
Vodiè povozu a zariadenia poháòaného zvieratami (pohoniè, koèi)
Manipulaèní pracovníci, nosièi
Manipulaèný pracovník, nosiè
Viazaè bremien
Vánik
Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant)
Kninièný manipulant
Manipulaèný pracovník inde neuvedený
Dokladaèi tovaru
Dokladaè tovaru
Pomocní pracovníci pri príprave jedla
Pomocní pracovníci pri príprave jedla
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Pomocní pracovníci pri príprave rýchleho obèerstvenia
Pomocný pracovník pri príprave rýchleho obèerstvenia
Pomocníci v kuchyni
Pomocník v kuchyni
Poulièní predavaèi a pomocní pracovníci v podobných slubách
Pomocní pracovníci v poulièných slubách
Pomocní pracovníci v poulièných slubách
Lepiè, odstraòovaè plagátov a propagaèných materiálov
Roznáaè letákov (kolportér)
Pomocný pracovník v poulièných slubách inde neuvedený
Poulièní predavaèi (okrem jedla)
Poulièní predavaèi (okrem jedla)
Poulièný predavaè rebov
Poulièný predavaè novín, kamelot
Poulièný predavaè (okrem jedla) inde neuvedený
Pracovníci pri likvidácii odpadu a ostatní nekvalifikovaní pracovníci
Pracovníci pri likvidácii odpadu
Zberaèi odpadu a druhotných surovín
Smetiar
Zberaè odpadu a druhotných surovín inde neuvedený
Triedièi a likvidátori odpadov
Triediè odpadov
Pracovník spracovania a likvidácie odpadov
Zametaèi a podobní pomocníci
Pracovník na èistenie verejných priestranstiev
Zametaè
Zametaè a podobný pomocník inde neuvedený
Ostatní pomocní pracovníci
Kuriéri, doruèovatelia balíkov a nosièi batoín
Kuriér
Nosiè batoiny (vrátane hotelového poslíèka)
Pomocní pracovníci údrby budov a areálov
Pomocný pracovník údrby budov a areálov
Odpoètári z meracích prístrojov a vyberaèi predajných automatov
Odpoètár meracích prístrojov
Vyberaè predajných automatov
Zberaèi vody a palivového dreva
Zberaè vody a palivového dreva
Pomocní pracovníci inde neuvedení
Hrobár
atniar
Uvádzaè, biletár v kultúrnom zariadení
Dozorca, zriadenec v kultúrnom zariadení
Vrátnik
Toaletár
Repasér
Zberaè uhynutých zvierat (asanaèný pracovník)
Iný pomocný pracovník inde neuvedený
Prísluníci ozbrojených síl
Dôstojníci ozbrojených síl
Dôstojníci ozbrojených síl
Dôstojníci ozbrojených síl
Generál  náèelník generálneho tábu
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Generálporuèík  zástupca náèelníka generálneho tábu
Generálmajor  velite¾ síl, velite¾ tábu velenia a jemu na roveò postavený
Brigádny generál  náèelník tábu na generálnom tábe, zástupca velite¾a síl a jemu na roveò postavený
Plukovník  velite¾ brigády, velite¾ pluku, riadite¾ úradu, náèelník odboru a jemu na roveò postavený
Podplukovník  velite¾ práporu, náèelník oddelenia tábu velenia a jemu na roveò postavený
Major  dôstojník pecialista generálneho tábu, náèelník oddelenia velite¾stva síl a jemu na roveò
postavený
Kapitán  velite¾ roty, dôstojník tábu velenia brigády a generálneho tábu a jemu na roveò postavený
Nadporuèík  dôstojník tábu práporu, odborný náèelník vojenských systémov a jemu na roveò
postavený
Poruèík  velite¾ èaty a jemu na roveò postavený
Dôstojník inde neuvedený
Poddôstojníci ozbrojených síl
Poddôstojníci ozbrojených síl
Práporèíci a poddôstojníci ozbrojených síl
Nadpráporèík  vedúci starí technik bojovej techniky, vojenských komunikaèných a informaèných
systémov a zariadení a jemu na roveò postavený
Práporèík  náèelník parku vojenskej techniky, starí technik vojenských komunikaèných a informaèných
systémov a zariadení a jemu na roveò postavený
Podpráporèík  technik bojovej techniky, vojenských komunikaèných a informaèných systémov
a zariadení a jemu na roveò postavený
tábny nadrotmajster  hlavný poddôstojník, veliaci poddôstojník
Nadrotmajster  velite¾ (náèelník) zbraòového systému bojového pouitia, starí intruktor výcviku
a jemu na roveò postavený
Rotmajster  zástupca velite¾a èaty, intruktor výcviku, pecialista vojenskej odbornosti a jemu na
roveò postavený
Rotný  velite¾ drustva a jemu na roveò postavený
Èatár  zástupca velite¾a drustva, velite¾ bojovej skupiny a jemu na roveò postavený
Práporèík a poddôstojník ozbrojených síl inde neuvedený
Ostatné ozbrojené sily
Ostatné ozbrojené sily
Mustvo ozbrojených síl
Desiatnik  obsluha zloitého zbraòového systému, vodiè peciálnej vojenskej techniky a jemu na
roveò postavený
Slobodník  obsluha zbraòového systému, vodiè akej vojenskej techniky a jemu na roveò postavený
Vojak 2. stupòa strelec, nabíjaè zbraòového systému, vodiè ¾ahkej vojenskej techniky a jemu na
roveò postavený
Vojak 1. stupòa  kadet vysokej vojenskej koly, vojak prípravnej sluby
Mustvo ozbrojených síl inde neuvedené

Pouité skratky:
IT

informaèné technológie
CNC 
computer numerical control
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517
OPATRENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2011,
ktorým sa ustanovuje platový koeficient prísluného tátu

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky
pod¾a § 103 ods. 5 zákona è. 400/2009 Z. z. o tátnej
slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Platový koeficient prísluného tátu je uvedený v prílohe.

§2
Zruuje sa opatrenie Ministerstva zahranièných vecí
Slovenskej republiky è. 502/2010 Z. z., ktorým sa
ustanovuje platový koeficient prísluného tátu.
§3
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

v z. Milan Jeovica v. r.
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Príloha
k opatreniu è. 517/2011 Z. z.

tát
Afganistan
Albánsko
Alírsko
Angola
Argentína
Arménsko
Austrália
Azerbajdan
Bahamy
Bahrajn
Bangladé
Barbados
Belgicko
Belize
Benin
Bhután
Bielorusko
Bolívia
Bosna a Hercegovina
Botswana
Brazília
Bulharsko
Burkina
Burundi
Cyprus
Èad
Èesko
Èierna Hora
Èile
Èína
Èína-Hongkong
Èína-Macao
Dánsko
Dominikánska republika
Dibutsko
Egypt
Ekvádor
Eritrea
Estónsko
Etiópia
Fidi
Filipíny
Fínsko
Francúzsko

Platový koeficient
6,36427706
5,54696990
5,92212729
6,60544967
5,60056381
6,09630750
7,27537357
6,68584054
6,37767554
6,63224662
5,84173642
6,41787097
6,90021618
5,72115012
6,39107402
5,94892424
6,02931511
5,54696990
5,65415773
6,12310446
7,79791421
5,85513490
6,63224662
6,29728467
5,93552577
6,61884814
6,24369076
5,74794707
6,28388619
6,31068315
6,31068315
6,01591663
7,44955378
5,65415773
6,51166032
5,88193185
5,52017295
6,37767554
6,69923901
6,02931511
5,98911968
6,24369076
6,88681771
6,96720857
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Gabon
Gambia
Ghana
Grécko
Gruzínsko
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Holandsko
Honduras
Chorvátsko
India
Indonézia
Irak
Irán
Írsko
Izrael
Jamajka
Japonsko
Jemen
Jordánsko
Juná Afrika
Kamboda
Kamerun
Kanada
Kapverdy
Katar
Kazachstan
Keòa
Kirgizsko
Kiribati
Kolumbia
Komory
Kongo
Kongo (bývalý Zair)
Kórejská ¾udovodemokratická republika
Kórejská republika
Kostarika
Kuba
Kuvajt
Laos
Lesotho
Libanon
Libéria
Líbya
Litva
Lotysko
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6,79302836
6,23029228
5,98911968
6,28388619
5,96232272
5,65415773
6,06951055
6,47146489
6,00251816
6,19009685
6,75283293
5,76134555
6,32408163
5,84173642
6,44466793
6,29728467
5,94892424
6,61884814
6,45806641
6,12310446
7,85150812
5,68095468
5,92212729
5,93552577
5,26560186
6,71263749
6,90021618
6,33748011
6,47146489
6,09630750
5,80154099
5,78814251
7,51654617
6,43126945
6,43126945
6,71263749
6,48486336
6,27048772
6,33748011
5,81493946
5,98911968
5,92212729
5,94892424
6,05611207
6,32408163
6,02931511
5,61396229
6,16329989
6,43126945
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Macedónsko
Madagaskar
Maïarsko
Malajzia
Malawi
Maldivy
Mali
Malta
Maroko
Maurícius
Mauritánia
Mexiko
Mjanmarsko
Moldavsko
Mongolsko
Mozambik
Namíbia
Nemecko
Nepál
Niger
Nigéria
Nikaragua
Nórsko
Nová Kaledónia
Nový Zéland
Omán
Pakistan
Panama
Papua-Nová Guinea
Paraguaj
Peru
Pobreie Slonoviny
Po¾sko
Portugalsko
Rakúsko
Rovníková Guinea
Rumunsko
Rusko
Rwanda
Salvádor
Samoa
Saudská Arábia
Senegal
Seychely
Sierra Leone
Singapur
Slovinsko
Spojené arabské emiráty
Spojené krá¾ovstvo
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5,47997751
5,94892424
6,32408163
5,80154099
6,39107402
5,98911968
6,47146489
6,32408163
5,66755621
6,09630750
5,93552577
6,12310446
5,96232272
5,78814251
5,97572120
6,04271359
6,19009685
6,76623140
6,05611207
6,28388619
6,60544967
5,72115012
8,26686094
7,26197509
7,26197509
5,84173642
5,74794707
5,78814251
6,94041162
5,61396229
6,04271359
6,47146489
5,84173642
6,33748011
7,10119335
6,17669837
5,90872881
7,27537357
6,33748011
5,60056381
6,56525423
5,72115012
6,27048772
5,76134555
6,45806641
6,47146489
6,17669837
6,24369076
6,77962988
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Spojené táty
Spojené táty-New York
Srbsko
Srí Lanka
Stredoafrická republika
Sudán
Surinam
Svazijsko
Svätá Lucia
Svätý Tomá a Princov ostrov
Sýria
alamúnové ostrovy
panielsko
vajèiarsko
védsko
Tadikistan
Taliansko
Tanzánia
Thajsko
Togo
Tonga
Trinidad a Tobago
Tunisko
Turecko
Turkménsko
Uganda
Ukrajina
Uruguaj
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Východný Timor
Zambia
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6,32408163
6,69923901
5,90872881
6,02931511
7,23517813
6,32408163
5,42638360
5,98911968
5,82833794
6,36427706
5,94892424
6,76623140
6,64564510
8,01228986
6,87341923
5,86853338
6,92701314
5,80154099
5,94892424
6,60544967
5,98911968
6,28388619
5,42638360
6,20349533
6,16329989
5,35939121
5,92212729
6,10970598
5,77474403
7,34236596
6,94041162
5,53357142
6,25708924
6,36427706
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518
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 23 ods. 2 zákona è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 474/2008 Z. z.
opatrenie zo 14. decembra 2011 è. 283.767/2011-HUMA, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové
koeficienty.
Opatrenie obsahuje uplatòovanie objektivizovaného platového koeficientu pre príslunú krajinu na úèely zahranièného funkèného platu zamestnanca, ktorý pod¾a pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahranièí.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2012.
Do opatrenia mono nazrie na Ministerstve zahranièných vecí Slovenskej republiky.
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