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384
VYHLÁKA
tatistického úradu Slovenskej republiky
z 26. novembra 2015,
ktorou sa vydáva tatistická klasifikácia zamestnaní

§3

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

§1
Vydáva sa tatistická klasifikácia zamestnaní SK
ISCO-08 pod¾a medzinárodnej tandardnej klasifikácie
zamestnaní ISCO-08,1) ktorá je uvedená v prílohe.
§2
Predmetom tatistickej klasifikácie zamestnaní je kódové urèenie a názvoslovné pomenovanie zamestnania,
ktoré vykonáva jedna osoba pod¾a druhu vykonávanej
pracovnej èinnosti.

1. vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky è. 516/2011 Z. z., ktorou sa vydáva tatistická
klasifikácia zamestnaní,
2. vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky è. 243/2012 Z. z., ktorou sa vydáva tatistická
klasifikácia odborov vzdelania.
§4
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára
2016.

¼udmila Benkovièová v. r.

1

) Odporúèanie 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. 384/2015 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

Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
Zákonodarcovia, vysokí tátni úradníci a najvyí predstavitelia podnikov a organizácií
Zákonodarcovia, vysokí tátni úradníci
Zákonodarcovia
Prezident
Predseda a poslanec parlamentu
Predseda a èlen vlády
Vysokí tátni úradníci
Najvyí predstavite¾ 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
Verejný ochranca práv
Splnomocnenec vlády
Riadiaci pracovník orgánu tátnej správy (úroveò sekcie)
Poradca prezidenta, predsedu vlády, ministra, najvyieho predstavite¾a ústredného
tátneho orgánu
Ve¾vyslanec, generálny konzul
Vedúci kancelárie, sekretariátu ústredného tátneho orgánu
Najvyí predstavite¾ verejnoprávnej intitúcie
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

1112011
1112012
1112013
1112999
1113
1113001
1113002
1113003
1113004
1113005
1113999
1114
1114001
1114002
1114003
1114004
1114005
1114006
1114999
112
1120
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Èíselný kód

Názov zamestnania

1120001
1120002
1120003
1120004
1120005
1120999
12
121
1211
1211001
1211002
1211003
1211004
1211005
1211006
1211999
1212
1212001
1212002
1212003
1212004
1212005
1212999
1213
1213001
1213002
1213003
1213004
1213005
1213006
1213007
1213999
1219

Generálny riadite¾ (prezident spoloènosti)
Výkonný riadite¾
Èlen predstavenstva a iného riadiaceho orgánu spoloènosti
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
Kvestor
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 stratégie a 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 medzinárodných vzahov
Riadiaci pracovník (manaér) parlamentnej a vládnej agendy
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti fondov EÚ
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti stratégie a 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

1219001
1219002
1219003
1219004
1219005
1219006
1219007
1219008
1219009
1219999
122
1221
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Èíselný kód

Názov zamestnania

1221001
1221002
1221003
1221999
1222
1222001
1222002
1222003
1223
1223001
1223002
1223003

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
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 koiarskej a obuvníckej výrobe
Riadiaci pracovník (manaér) pri spracovaní dreva a vo výrobe výrobkov z dreva
Riadiaci pracovník (manaér) v celulózo-papierenskej výrobe
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

1223999
13
131
1311
1311001
1311002
1311003
1311004
1311005
1311006
1311007
1311008
1311009
1311999
1312
1312000
132
1321
1321001
1321002
1321003
1321005
1321006
1321007
1321008
1321009
1321010
1321011
1321012
1321013
1321014
1321015
1321016
1321017
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Èíselný kód

Názov zamestnania

1321018
1321019
1321999
1322
1322001
1322002
1323
1323002
1323003
1323999
1324
1324001
1324002
1324003
1324004
1324005
1324006
1324007
1324008
1324009
1324999
133
1330
1330001
1330002
1330003
1330999

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 (manaér) v aobnom priemysle
Riadiaci pracovník (manaér) v geologickom prieskume a výskume
Riadiaci pracovníci (manaéri) v stavebníctve
Riadiaci pracovník (manaér) výroby v stavebníctve
Riadite¾ organizaènej jednotky (závodu, divízie) v stavebníctve
Riadiaci pracovník (manaér) v stavebníctve inde neuvedený
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
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

134
1341
1341000
1342
1342001
1342002
1342003
1342004
1342005
1342006
1342007
1342008
1342009
1342010
1342011
1342012
1342999
1343
1343001
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Èíselný kód

Názov zamestnania

1343999
1344
1344001

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
Vedúci katedry
Riadite¾ koly
Riadite¾ intitúcie ïalieho vzdelávania
Prodekan
Riadite¾ kolského zariadenia (okrem kolského úèelového zariadenia)
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti politiky 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 oblasti finanèného sprostredkovania
Riadiaci pracovník v oblasti kapitálového trhu
Riadiaci pracovník v oblasti správy a vymáhania poh¾adávok
Riadiaci pracovník (manaér) 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 (vedúci
detektív)
Riadiaci pracovník v oblasti väzenskej a justiènej stráe
Riadiaci pracovník (manaér) záchranných zloiek
Riadiaci pracovník (manaér) v právnych slubách
Riadiaci pracovník (manaér) kninice a archívu
Riadiaci pracovník (manaér) galérie a múzea
Riadiaci pracovník v cirkevnej oblasti
Riadiaci pracovník (manaér) v oblasti obrany
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 (manaér) ubytovacieho zariadenia inde neuvedený
Riadiaci pracovníci (manaéri) v retauraèných zariadeniach
Riadiaci pracovník (manaér) retaurácie

1344999
1345
1345001
1345002
1345003
1345004
1345005
1345006
1345007
1345008
1345999
1346
1346001
1346002
1346003
1346004
1346005
1346006
1346007
1346008
1346999
1349
1349001
1349002
1349003
1349004
1349005
1349006
1349007
1349008
1349009
1349999
14
141
1411
1411001
1411002
1411003
1411004
1411999
1412
1412001
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Èíselný kód

Názov zamestnania

1412002
1412003
1412004
1412005
1412006
1412999
142
1420
1420000
143
1431
1431001
1431002
1431003
1431004
1431005
1431007
1431999

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 (manaér) obchodnej 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) 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) 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
Fyzik aerodynamik
Astronóm, astrofyzik
Fyzik hydrodynamik
Fyzik jadrový, molekulárny, nukleárny
Fyzik elektriny a magnetizmu
Fyzik termodynamik, akustik, optik
Fyzik mechanik
Fyzik dozimetrie
Fyzik balistik
Klinický fyzik

1439
1439001
1439002
1439003
1439004
1439005
1439006
1439007
1439008
1439009
1439010
1439011
1439999
2
21
211
2111
2111001
2111002
2111003
2111004
2111005
2111006
2111007
2111008
2111009
2111010
2111011
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2111999
2112
2112001
2112002
2112003
2112999
2113
2113001
2113002
2113003
2113004
2113005
2113006
2113999
2114
2114001
2114002
2114003
2114004
2114005
2114006
2114007
2114008
2114009
2114010
2114011
2114999
212
2120
2120001
2120002
2120003
2120004
2120005
2120999
213
2131
2131001
2131002
2131003
2131004
2131005
2131006
2131007
2131008
2131009
2131010

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 (vedec)
Fyziológ
Imunológ
Botanik
Zoológ
Biochemik
Farmakológ, toxikológ
Fytopatológ
Biofyzik
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2131999
2132
2132001
2132002
2132003
2132004
2132005
2132006
2132007
2132008
2132009
2132010
2132011
2132012
2132013
2132014
2132015
2132999
2133
2133001
2133002
2133003
2133004
2133005
2133006
2133999

Biológ, botanik, zoológ a pecialista v príbuznom odbore inde neuvedený
pecialisti v oblasti po¾nohospodárstva, lesníctva a akvakultúry
pecialista v rastlinnej výrobe
pecialista v ivoèínej výrobe
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 plemenárskej práce a ¾achtenia zvierat
pecialista priamych podpôr v oblasti pôdohospodárstva
pecialista trhových mechanizmov a po¾nohospodárskych komodít
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, kvality 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

214
2141
2141001
2141002
2141003
2141004
2141005
2141006
2141007
2141008
2141009
2141010
2141011
2141012
2141013
2141014
2141015
2141016
2141017
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2141018

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
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 kontruktér v odevnej výrobe
pecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánu
pecialista plánovania výroby
pecialista v oblasti priemyslu a výroby inde neuvedený
Stavební pecialisti
Stavebný pecialista 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
Autorizovaný ininier pre statiku stavieb
Stavebný pecialista v technologickom výskume a vývoji
Stavebný pecialista v ekonomickom výskume a vývoji
Autorizovaný ininier pre kontrukcie ininierskych stavieb
Autorizovaný ininier pre kontrukcie pozemných stavieb
Autorizovaný ininier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

2141019
2141020
2141021
2141022
2141023
2141024
2141025
2141026
2141027
2141028
2141029
2141030
2141031
2141032
2141033
2141034
2141035
2141036
2141037
2141038
2141039
2141040
2141041
2141042
2141043
2141044
2141045
2141999
2142
2142002
2142003
2142004
2142005
2142006
2142007
2142008
2142009
2142010
2142011
2142014
2142015
2142016
2142017
2142018
2142019
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2142999
2143
2143001
2143002
2143003
2143004
2143999
2144
2144001
2144002
2144003
2144004
2144005
2144006
2144007
2144008
2144999
2145
2145001
2145002
2145003
2145004
2145005
2145006
2145007
2145999
2146
2146001
2146002
2146003
2146004
2146005
2146006
2146007
2146008
2146009
2146010
2146011
2146012
2146013
2146014
2146015
2146016
2146017
2146018
2146019
2146020

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
Koordinátor zvárania
Strojársky pecialista inde neuvedený
Chemickí pecialisti
Chemický pecialista technológ
Chemický pecialista vo výskume a vývoji
pecialista riadenia kvality v chemickej výrobe
pecialista údrby v chemickej výrobe
Technológ farbiacich procesov (kolorista)
Chemický pecialista biotechnológ
pecialista tátnej správy pre chemické látky a prípravky
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
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2146021
2146999

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 dia¾niènej a 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
Technický pecialista v potových slubách
pecialista vo vodnom hospodárstve
Technický pecialista vodárenských koncepcií
pecialista pre èistenie odpadových vôd
pecialista technológ pre úpravu pitnej vody
Autotronik - diagnostický pecialista
Projektový pecialista v oblasti súkromnej bezpeènosti
pecialista tátneho odborného dozoru a regulácie dopravy
pecialista tátneho odborného dozoru, povo¾ovania a regulácie dopravnej
infratruktúry
Inpektor jadrovej bezpeènosti
pecialista v oblasti skúobníctva a posudzovania zhody
pecialista v oblasti technickej normalizácie
pecialista v oblasti obrany
pecialista regulácie sieových odvetví
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

2149
2149001
2149002
2149003
2149004
2149005
2149006
2149007
2149008
2149009
2149010
2149011
2149012
2149013
2149014
2149015
2149016
2149017
2149018
2149019
2149020
2149021
2149022
2149023
2149024
2149025
2149026
2149027
2149028
2149029
2149030
2149031
2149032
2149033
2149034
2149999
215
2151
2151001
2151002
2151003
2151004
2151005
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2151006
2151008
2151009
2151010
2151011
2151012
2151013
2151014
2151015
2151016
2151017
2151018
2151019
2151020
2151021
2151022
2151023
2151999
2152
2152000
2153
2153001
2153002
2153003
2153004
2153005
2153006
2153007

pecialista mechanických èastí v elektrotechnike
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
PLC programátor
Analytik vysokotlakovej siete
Hydraulik v plynárenstve
pecialista pre energetickú a surovinovú politiku
Elektroininier a pecialista energetik inde neuvedený
pecialisti elektronických zariadení
pecialista elektronických zariadení
pecialisti v oblasti telekomunikácií
Hlasový, dátový a sieový pecialista
pecialista bezdrôtových sietí
pecialista prevádzky mobilných a pevných technológií
pecialista výstavby telekomunikaèných technológií
pecialista vývoja produktov telekomunikaènej prevádzky a sluieb
pecialista inovácie telekomunikaèných procesov
pecialista pre reguláciu a tátny doh¾ad elektronických komunikácií a potových
sluieb
pecialista pre tvorbu stratégie a koncepcií elektronických komunikácií a potových
sluieb
pecialista v oblasti telekomunikácií inde neuvedený
Architekti, projektanti, zememeraèi, dizajnéri
Stavební architekti
Stavebný architekt
Krajinní a záhradní architekti
Krajinný a záhradný architekt (okrem autorizovaného)
Autorizovaný krajinný architekt
Krajinný ininier
Krajinný a záhradný architekt inde neuvedený
Dizajnéri a módni návrhári
Návrhár textilných materiálov
Návrhár odevov
Návrhár, dizajnér obuvi
Priemyselný dizajnér produktov
Dizajnér a módny návrhár inde neuvedený
Urbanisti a projektanti dopravy
Urbanista

2153008
2153999
216
2161
2161000
2162
2162001
2162002
2162003
2162999
2163
2163001
2163002
2163003
2163004
2163999
2164
2164001
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2164002
2164003
2164999
2165
2165003
2165004
2165005
2166
2166001
2166002
2166003
2166004
2166005
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

pecialista v doprave a prevádzke na dráhach
pecialista pre integrovanú dopravu
Urbanista a projektant dopravy inde neuvedený
Kartografi a geodeti
pecialista geografického informaèného systému
Geodet a kartograf (okrem autorizovaného)
Autorizovaný geodet a kartograf
Grafickí a multimediálni dizajnéri
Grafický dizajnér (grafik)
Projektant multimediálnych systémov
Web dizajnér
Dizajnér hier
Animátor (tvorca animácie)
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
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2212024
2212025
2212026
2212027
2212028
2212029
2212030
2212031
2212032
2212033
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

Detský psychiater
Detský chirurg
Pediatrický endokrinológ
Pediatrický gastroenterológ
Pediatrický gynekológ
Pediatrický hematológ a onkológ
Pediatrický kardiológ
Pediatrický anesteziológ
Pediater intenzívnej medicíny
Pediatrický nefrológ
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)
Lekár pracovného lekárstva
Rádiológ
Lekár tropickej medicíny
Angiológ
Hepatológ
Algeziológ
Akupunkturista lekár
Andrológ
Hygienik lekár
Epidemiológ
Gerontopsychiater
Letecký lekár
Lekár paliatívnej medicíny
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2212071
2212072
2212073
2212074
2212999
222
2221
2221001

Lekár nukleárnej medicíny
Lekár urgentnej medicíny
Maxilofaciálny chirurg lekár
Lekár samosprávneho kraja
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 anestéziológii a intenzívnej starostlivosti
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
Sestra pecialistka v operaènom stredisku záchrannej zdravotnej sluby
Sestra pecialistka v intenzívnej oetrovate¾skej starostlivosti o dospelých
Sestra pecialistka v intenzívnej oetrovate¾skej starostlivosti v pediatrii
Sestra bez pecializácie
Sestra samosprávneho kraja
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
Pôrodná asistentka bez pecializácie
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

2221002
2221003
2221004
2221005
2221006
2221007
2221008
2221009
2221010
2221011
2221012
2221013
2221014
2221015
2221999
2222
2222001
2222002
2222003
2222004
2222999
223
2230
2230000
224
2240
2240000
225
2250
2250001
2250002
2250003
226
2261
2261001
2261002
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2261003
2261004
2261005
2261999
2262
2262001
2262002
2262003
2262004
2262005
2262006
2262007
2262008
2262009
2262999
2263
2263001
2263002
2263003
2263004
2263005
2263006
2263007
2263008
2263009
2263999
2264
2264001
2264002
2264003
2264004
2264005
2264006
2264007
2264008
2264009
2264999
2265
2265001
2265002
2265003
2265999
2266
2266001
2266002
2267
2267000

Maxilofaciálny chirurg zubný lekár
Revízny zubný lekár
Detský zubný lekár
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
Revízny lekárnik
Farmaceut samosprávneho kraja
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
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 ¾udí
pecialista na výivu a dietetiku inde neuvedený
pecialisti v oblasti foniatrie a klinickej logopédie
Klinický logopéd
Foniater
pecialisti v optometrii
pecialista v optometrii
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2269
2269000
23
231
2310
2310001
2310002
2310003
2310004
2310005
2310006
232
2320
2320001
2320002
2320003
233
2330
2330001
2330002
2330003
234
2341
2341001
2341002
2342
2342001
2342002
235
2351
2351001
2351002
2351003
2351004
2351005
2351006
2351999
2352
2352001
2352002
2353
2353001
2353002
2354
2354001
2354999
2355

Lieèební pedagógovia
Lieèebný pedagóg
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 ïalieho vzdelávania
Uèite¾ profesijných (odborných) predmetov strednej koly
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 materskej kole
Pracovník vo výchove a vzdelávaní v inom 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
pecialista v oblasti regionálneho kolstva
pecialista v oblasti vysokokolského vzdelávania
pecialista verejnej správy v oblasti portu
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
Hlasový pedagóg
Lektor hudby inde neuvedený
Lektori umenia
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2355001
2355002
2356
2356000
2359
2359001
2359002
2359003
2359004
2359005
2359006
2359007
2359008
2359009
2359010
2359011
2359999
24
241

Lektor umenia
Múzejný, galerijný pedagóg
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
Výchovný poradca
Lektor v práci s mládeou
Metodik práce s mládeou
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
Finanèný pecialista fondov EÚ
Finanèný overovate¾ fondov EÚ
Finanèný úètovník fondov EÚ
Koordinátor auditov a certifikaèných overovaní fondov EÚ
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 investiènú èinnos v poisovníctve

2411
2411001
2411002
2411003
2411004
2411005
2411006
2411007
2411008
2411009
2411010
2411011
2411012
2411013
2411014
2411015
2411999
2412
2412001
2412002
2412003
2412004
2413
2413001
2413002
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2413003
2413004
2413005
2413006
2413007
2413008
2413009
2413010
2413011
2413012
2413013
2413014
2413015
2413016
2413017
2413018
2413019
2413020
2413021
2413022
2413023
2413024
2413025
2413026
2413027
2413028
2413029
2413030

pecialista pre doh¾ad vo finanènom sektore
pecialista pre riadenie operaèných rizík v bankovníctve
pecialista pre dodranie súladu s predpismi v oblasti finanèníctva
pecialista pre vývoj produktov vo finanèníctve
pecialista na finanèné a poisovacie 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 rizík v poisovníctve
pecialista pre predaj poistných produktov a sluieb
pecialista na bankové karty, platobný styk a zúètovanie obchodov
pecialista pre majetkové úèasti
Bankový analytik pre treasury a riadenie bilancie
Finanèný analytik pre úverové portfólio
pecialista menovej politiky
pecialista pre správu zásob peòazí
pecialista riadenia hotovostného peòaného obehu
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 oblasti bankovníctva
Hypotekárny pecialista v bankovníctve
pecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej èinnosti a financovaním
terorizmu
Úverový pecialista v bankovníctve
pecialista pre obchodné financovanie
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
pecialista v oblasti ochrany osobných údajov
pecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
pecialista pre nezrovnalosti fondov EÚ
pecialista monitorovania operaèných programov fondov EÚ
pecialista kontroly fondov EÚ
pecialista overovania podnetov fondov EÚ

2413031
2413032
2413999
242
2421
2421001
2421002
2421003
2421004
2421005
2421006
2421007
2421008
2421009
2421010
2421011
2421012
2421013
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2421014
2421015
2421999
2422
2422001
2422002
2422003
2422004
2422005
2422006
2422007
2422008
2422010
2422011
2422012
2422013
2422014
2422015
2422016
2422017
2422018
2422019
2422020
2422021
2422022
2422023
2422999
2423
2423001
2423002
2423003
2423004
2423005
2423006
2423007
2423008
2423999
2424
2424000
243
2431
2431001
2431002
2431003
2431004
2431005
2431006

pecialista kontroly verejného obstarávania
pecialista procesu verejného obstarávania
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 pre rozvoj podnikate¾ských a investièných èinností
pecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka
pecialista pre územné konanie a stavebný poriadok
pecialista pre tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruchu
pecialista v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja
pecialista stratégie vo vzahu k politikám Európskej únie
pecialista rozvoja a koordinácie obchodnej siete
pecialista v oblasti utajovaných skutoèností
Strategický nákupca
pecialista v oblasti medzinárodných vzahov
Diplomat, konzul (okrem generálneho konzula)
pecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií
pecialista programovania fondov EÚ
pecialista pre metodiku fondov EÚ
pecialista hodnotenia operaèných programov fondov EÚ
pecialista posudzovania projektov fondov EÚ
pecialista technickej pomoci fondov EÚ
pecialista v oblasti správy tátnych hmotných rezerv
pecialista pre územné plánovanie
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 výberov pracovníkov
pecialista odmeòovania a benefitov
pecialista personálnej administratívy a zamestnaneckých vzahov
Kouè
Kariérový poradca
pecialista v oblasti verejnej sluby a tátnej sluby
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
pecialista pre starostlivos o zákazníkov
pecialista pre znaèku
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2431007
2431008
2431999
2432
2432001
2432002
2432003
2433
2433001
2433002
2433003
2433004
2433999

Produktový pecialista
pecialista filmovej distribúcie
pecialista v oblasti reklamy a marketingu inde neuvedený
pecialisti pre styk s verejnosou
pecialista pre styk s verejnosou
Hovorca
pecialista pre protokolárne záleitosti
pecialisti v oblasti predaja (okrem informaèných a komunikaèných technológií)
Farmaceutický reprezentant
pecialista predaja elektrotechnických systémov
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
pecialista v oblasti informatizácie a elektronizácie sluieb
Systémový analytik inde neuvedený
Vývojári softvéru
Systémový programátor
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

2434
2434000
25
251
2511
2511001
2511002
2511003
2511004
2511999
2512
2512001
2512002
2513
2513001
2513002
2514
2514000
2519
2519001
2519999
252
2521
2521001
2521002
2521003
2522
2522001
2522002
2523
2523000
2529
2529001
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2529002
2529003
2529999
26
261
2611
2611001
2611002
2611003
2611004
2611005
2611006
2611007
2611008
2611009
2611010
2611011
2611012
2611013
2611999
2612
2612001
2612002
2612003
2619
2619001
2619002
2619003
2619004
2619005
2619006
2619007
2619008
2619009
2619010
2619011
2619012
2619013
2619014
2619015
2619016
2619999
262
2621
2621001
2621002
2621003

pecialista ITMS
pecialista klientskej podpory a prevádzky informaèných a komunikaèných technológií
Iný pecialista v oblasti databáz a poèítaèových sietí inde neuvedený
pecialisti v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry
pecialisti v oblasti práva
Právnici
Právnik (v podniku, intitúcii, organizácii)
Advokát
Advokátsky koncipient
Prokurátor
Legislatívec
pecialista v oblasti trestného práva
pecialista v oblasti obèianskeho práva
pecialista v oblasti obchodného práva
pecialista v oblasti ústavného práva
pecialista v oblasti medzinárodného práva
pecialista v oblasti správneho práva
pecialista v oblasti autorského práva, mediálneho práva a audiovízie
pecialista v oblasti ¾udských práv
Právnik inde neuvedený
Sudcovia
Sudca, predseda senátu
Predseda, podpredseda súdu
Predseda grémia, kolégia súdu
pecialisti v oblasti práva, sociálneho a zdravotného poistenia inde neuvedení
Notár
Notársky koncipient
pecialista v oblasti správy a 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
pecialista v oblasti ochrany spotrebite¾a
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
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2621004
2621005
2621006
2621007
2621008
2622
2622001
2622002
2622003
2622004
2622999
263
2631
2631001
2631002
2631003
2631004
2631005
2631006
2631999
2632
2632001
2632002
2632003
2632004
2632005
2632006
2632007
2632008
2632999

Pamiatkar
Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii
pecialista v oblasti kultúrneho dedièstva
Kustód
pecialista v oblasti umenia a tátneho jazyka
pecialisti v knihovníctve a v podobných odboroch
Knihovník pecialista
Výskumno-metodický 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 ekonomiky zdravotníctva
pecialista výkonu obchodných opatrení
pecialista rozvoja priemyslu a obchodu
pecialista zahraniènoobchodnej politiky
pecialista v oblasti ekonómie inde neuvedený
Sociológovia, antropológovia, geografi a podobní pecialisti
Sociológ
Antropológ
Geograf
Etnológ
Kulturológ
Archeológ
Kriminológ
pecialista v oblasti práv a kultúry národnostných menín
pecialista v oblasti sociológie, antropológie, geografie a podobných vedách inde
neuvedený
Filozofi, historici a politológovia
Filozof
Historik (okrem umenia)
Historik, teoretik a kritik 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

2633
2633001
2633002
2633003
2633004
2634
2634001
2634002
2634003
2634004
2634005
2634006
2634007
2634008
2634009
2634010
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2634999
2635
2635001
2635002
2635003
2635004
2635005
2635006
2635007
2635008
2635009
2635010
2635011
2635012
2635013
2635014
2635015
2635016
2635017
2635018
2635999
2636
2636001
2636002
2636003
2636004
2636005
2636006
2636007
2636008
2636009
2636010
2636011
2636999
264
2641
2641001
2641002
2641003
2641004
2641005
2641006
2641007
2642
2642001
2642002
2642003

Psychológ inde neuvedený
pecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva
Sociálny pracovník
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 sociálnych sluieb
pecialista pre marginalizované skupiny obyvate¾stva
pecialista samosprávy pre sociálne sluby
pecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky
pecialista v oblasti politiky zamestnanosti a ochrany práce
pecialista v oblasti rodovej rovnosti
Pracovný terapeut
Intruktor sociálnej rehabilitácie
Supervízor v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej práce
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 vzahov tátu a cirkvi
pecialista v oblasti religionistiky inde neuvedený
Spisovatelia, novinári a jazykovedci
Spisovatelia a podobní autori
Spisovate¾
Scenárista
Dramatik
Básnik
Hudobný textár
Autor technických textov a dokumentácie
Textový korektor
urnalisti, redaktori a ostatní pecialisti v urnalistike
urnalista, novinár
Vedúci vydania (urnalistika)
Vedúci redakcie
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2642004
2642005
02642006
2642007
2642008
2642009
2642010
2642011
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
2653002
2653003
2653004
2653005
2653006

éfredaktor
Publicista
Spravodajca
Vydavate¾ský redaktor
Reportér
Komentátor
Výtvarný redaktor
Redaktor právnych textov
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
Scénický a kostýmový výtvarník
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
Intrumentálny sólista
Èlen orchestra
Dirigent
Diskotekár
Èlen hudobnej skupiny (hudobník)
Hudobník, spevák a skladate¾ inde neuvedený
Taneèníci a choreografi
Vedúci taneèného súboru
Taneèný majster (okrem baletu)
Èlen taneèného zboru (okrem baletu)
Taneèný sólista (okrem baletu)
Baletný majster
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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
3112006
3112007
3112008

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 projektant
Asistent stavbyvedúceho
Asistent stavebného dozoru
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3112999
3113
3113001
3113002
3113003
3113004
3113005
3113006
3113007
3113008
3113009
3113010
3113011
3113012
3113013
3113014
3113015
3113016
3113017
3113018
3113019
3113020
3113021
3113022
3113023
3113024
3113025
3113026
3113027
3113029
3113030
3113031
3113032
3113033
3113999
3114
3114001
3114003
3114004
3114005
3114999
3115
3115001
3115002
3115003
3115004
3115005

Stavebný technik inde neuvedený
Elektrotechnici a energetici
Technológ káblovej výroby
Technik merania káblových trás
Prevádzkový technik elektroúdrby
Elektrotechnik podpory ininieringu
Elektrotechnik automatizovanej výroby
Materiálový technológ v elektrotechnike
Technik technickej kontroly a diagnostiky v elektrotechnike a energetike
Technik systémov zberu dát v energetike
Technik automatizovaných riadiacich systémov energetických zariadení
Technik údrby energetických a plynárenských zariadení
Technik podpory ininieringu v energetike
Technik palivového hospodárstva v jadrovej elektrárni
Technik energetik vo výskume a vývoji
Technik havarijného plánovania a pripravenosti v jadrovej elektrárni
Technik kontroly kvality v energetike
Technik prevádzky vodných elektrární
Technik prevádzky, údrby distribuènej sústavy a rozvodu v energetike
Technik rozvoja distribuènej sústavy a rozvodu plynu
Technik alternatívnych zdrojov energie
Technik elektrickej stanice
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
Technik energetik projektant, kontruktér
Prevádzkový laborant v teplárni
Technik montáí energetických zariadení
Technik telemetrie
Technik energetických zariadení budov
Technik spracovania rádioaktívneho odpadu
Technik vyraïovania jadrových zariadení
Elektrotechnik a energetik inde neuvedený
Elektronici
Kontruktér netandardných meracích systémov
Skúobný technik elektronických zariadení
Technik oznamovacích systémov
Technik zabezpeèovacích a poplachových systémov
Elektronik inde neuvedený
Strojárski technici
Strojársky technológ (okrem zvárania)
Strojársky technik automatizácie
Strojársky technik kontroly kvality
Strojársky technik v oblasti údrby
Technik v oblasti zvárania
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3115006
3115007
3115999
3116
3116001
3116002
3116003
3116004
3116005
3116006
3116007
3116999
3117
3117001
3117002
3117003
3117004
3117005
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

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
Laborant pitných a odpadových vôd
Vzorkár pre odber pitných a odpadových vôd
Nastavovaè zariadenia pre spracovanie polymérov
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
Technický pracovník v hutníctve
Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant
Zlievarenský technik 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 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, kameniny a porcelánu
Technik výroby sklených a minerálnych materiálov
Technik v odevnej a textilnej výrobe
Projektový technik v oblasti súkromnej bezpeènosti
Technik záchranného zboru
Revízny technik
Skladový majster (vedúci skladu)
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3119019
3119020
3119021
3119023
3119025
3119026
3119028
3119029
3119030
3119031
3119032
3119033
3119034
3119035
3119036
3119037
3119038
3119999
312
3121

Technik hospodárskej správy a údrby majetku
Technik vozového parku
Technik bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci
Servisný technik v autoservise
Technik stanice technickej kontroly
Technik kontroly originality
Garanèný technik
Technik prípravy a realizácie investícií
Technik protikoróznej ochrany
Technik polotovarov a výiviek v odevnej výrobe
Operátor v cestnej infratruktúre
Pracovník technickej údrby tunela
Technik cestnej dopravy
Technik výroby stavebných materiálov
Technik výroby iaruvzdorných materiálov
Technik vodohospodárskeho rozvoja
Technik nedetruktívnych skúok
Iný technik vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedený
Majstri (supervízori) v baníctve, výrobe a stavebníctve
Majstri (supervízori, revírnici) 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
Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe
Majster (supervízor) v textilnej a odevnej výrobe
Majster (supervízor) v koiarskej a obuvníckej výrobe
Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe
Majster (supervízor) v celulózo-papierenskej výrobe
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 kováèstve
Majster (supervízor) v priemyselnej výrobe inde neuvedený
Majstri (supervízori) v stavebníctve
Majster v stavebníctve
Technici procesu výroby (dispeèeri)

3121001
3121002
3121003
3121004
3121005
3122
3122001
3122002
3122003
3122005
3122006
3122007
3122008
3122009
3122010
3122011
3122012
3122013
3122014
3122015
3122016
3122017
3122999
3123
3123000
313
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3131
3131001
3131002
3131003
3131004
3131005
3131006
3131007
3131999
3132
3132001
3132003
3132004
3132005
3132006
3132007
3132008
3132009
3132010
3132011
3132012
3132013
3132014
3132015
3132016
3132017
3132999

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
Operátor výrobných a rozvodných energetických zariadení
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 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
Technik diagnostikovania distribuènej siete
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
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
Technik v oblasti biologických vied (okrem medicíny) inde neuvedený

3133
3133000
3134
3134001
3134002
3135
3135000
3139
3139001
3139002
3139003
3139004
3139005
3139999
314
3141
3141001
3141002
3141999
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3142
3142001
3142002
3142003
3142004
3142005
3142006
3142007
3142008
3142999
3143
3143001
3143002
3143003
3143004
3143005
3143006
3143007
3143008
3143009
3143010
3143011
3143012
3143013
3143014
3143015
3143999
315
3151
3151001
3151002
3151003
3151999
3152
3152001
3152002
3152003
3152004
3152999
3153
3153001
3153002
3153003
3153004
3153999
3154
3154001

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
Po¾ovný hospodár
Technik pre zisovanie stavu lesa (taxátor)
Vyhotovite¾ programov starostlivosti o les
Technik pre správu lesného reprodukèného materiálu
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
Kapitán plávajúceho stroja
Kapitán a lodivod inde neuvedený
Leteckí piloti a pomocní technici
Pilot
Letecký navigátor
Letecký palubný technik
Letový intruktor
Letecký pilot a pomocný technik inde neuvedený
Riadiaci letovej prevádzky a odborní pracovníci v leteckej doprave
Riadiaci letovej prevádzky
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3154002
3154003
3154004
3154999
3155
3155001
3155002
3155999
32
321
3211
3211001
3211002
3211003
3211004
3211999
3212
3212001
3212002

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 technici
Rádiologický technik bez pecializácie
Rádiologický technik v nukleárnej medicíne
Rádiologický technik v radiaènej onkológii
Rádiologický technik v peciálnej rádiológii
Rádiologický technik inde neuvedený
Laboranti v zdravotníckych laboratóriách a na patológii
Zdravotnícky laborant bez pecializácie
Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v biológii ivotného
prostredia
Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v hematológii a
transfuziológii
Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej
biochémii
Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej
imunológii a alergiológii
Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej genetike
Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej
mikrobiológii
Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v mikrobiológii
ivotného prostredia
Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v oblasti
fyzikálnych a chemických analýz a faktorov
Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických 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
Laboratórny diagnostik bez pecializácie
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

3212003
3212004
3212005
3212006
3212007
3212008
3212009
3212010
3212011
3212012
3212013
3212014
3212015
3212016
3212017
3212999
3213
3213001
3213002
3213003

Èiastka 106

Zbierka zákonov è. 384/2015

Strana 4215

Èíselný kód

Názov zamestnania

3213004
3213005
3213006
3213999
3214
3214001
3214002
3214003
3214999
322
3221
3221001
3221002

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
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

3221999
3222
3222000
323
3230
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
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3256999
3257
3257001
3257002
3257003
3257004
3257999
3258
3258001
3258002
3258999
3259
3259000
33
331

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 investiènú èinnos v poisovníctve
Odborný pracovník platidiel
Odborný pracovník pre správu zásob peòazí
Odborný pracovník riadenia hotovostného peòaného obehu
Odborný pracovník portfólia dôchodkových fondov
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
Odborný pracovník pre schva¾ovanie, verifikovanie úverov
Odborný pracovník pokladniènej sluby v bankovníctve
Odborný pracovník pre bankopoistenie
Odborný pracovník zabezpeèujúci èinnosti súvisiace s prevádzkou bankomatov
Odborný pracovník splátkového predaja
Lízingový poradca
Odborný pracovník pre tvorbu úverovej dokumentácie
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 pre správu a vymáhanie poh¾adávok
Odborný pracovník v oblasti úètovníctva (okrem mzdového)
Asistent audítora
Odborný pracovník v oblasti rozpoètu
Asistent daòového poradcu
Odborný pracovník v oblasti úètovníctva inde neuvedený
tatistici, matematici a podobní odborní pracovníci
Odborný pracovník aktuár (poistná matematika)
Odborný pracovník v oblasti tatistiky

3311
3311001
3311002
3311003
3311004
3311005
3311006
3311007
3311999
3312
3312001
3312002
3312003
3312004
3312005
3312006
3312007
3312008
3312999
3313
3313001
3313002
3313003
3313004
3313005
3313006
3313007
3313999
3314
3314001
3314002

Èiastka 106

Zbierka zákonov è. 384/2015

Strana 4217

Èíselný kód

Názov zamestnania

3314999
3315
3315001
3315002
3315003
3315999
332
3321
3321001
3321002
3321003
3321004
3321005
3321006
3321007
3321008
3321009
3321999
3322
3322000
3323
3323001
3323002
3324
3324000
333
3331
3331001
3331002
3332
3332002
3332003
3332004
3333
3333001
3333002
3333003
3333004
3333005
3333006
3333007
3333008
3333999

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 pracovník pre predaj poistných produktov a sluieb
Odborný pracovník pre podporu obchodu v poisovníctve
Odborný pracovník pre upisovania 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 poisovacie 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 vzdelávacích aktivít
Organizátor spoloèenských podujatí
Kultúrno-osvetový pracovník
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 v oblasti sluieb zamestnanosti
Odborný pracovník poradenských sluieb zamestnanosti
Odborný pracovník v oblasti sprostredkovate¾ských a informaèno-poradenských sluieb
Konzultant pre personálny lízing
Náborový konzultant
Odborný pracovník Európskych sluieb zamestnanosti (EURES)
Sprostredkovate¾ práce a odborný pracovník v oblasti sluieb zamestnanosti inde
neuvedený
Realitní makléri
Realitný maklér
Sprostredkovatelia sluieb inde neuvedení

3334
3334000
3339
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3339001
3339002
3339003
3339004
3339005
3339006
3339007
3339999
334
3341
3341001
3341002
3341003
3341004
3341999
3342
3342002
3342999
3343
3343000
3344
3344000
335
3351
3351000
3352
3352001
3352002
3352003
3352004
3352005
3352006
3352999
3353
3353001

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
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 správy miestnych daní a poplatkov
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
Odborný pracovník výberu poistného v oblasti zdravotného poistenia

3353002
3353003
3353004
3353005
3353006
3353007
3353008
3353009
3353010
3353011
3353012
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3353013
3353014
3353999
3354
3354001
3354002
3354003

Odborný pracovník v oblasti sociálneho poistenia (okrem dôchodkového)
Koordinátor opatrovate¾ských sluieb
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 sluby kriminálnej polície
Prísluník Policajného zboru útvaru kriminalisticko-expertíznych èinností
Vyetrovate¾ Policajného zboru
Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení
Odborný pracovník 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 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
Odborný pracovník tátneho odborného dozoru, povo¾ovania a regulácie dopravy
a dopravnej infratruktúry
Odborný pracovník pre reguláciu a tátny doh¾ad elektronických komunikácií
a potových sluieb
Odborný pracovník verejnej správy pre lesníctvo a po¾ovníctvo
Odborný pracovník verejnej správy pre pozemkové úpravy
Odborný pracovník verejnej správy pre územné plánovanie, výstavbu a územné konanie
Odborný pracovník verejnej správy pre kataster
Odborný pracovník verejnej správy v oblasti podnikate¾ských èinností
Odborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúry
Odborný pracovník samosprávy v sociálnej oblasti
Odborný pracovník verejnej správy v oblasti kolstva
Odborný pracovník verejnej správy pre ochranu ivotného prostredia
Odborný pracovník verejnej správy pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
Odborný pracovník priamych podpôr v oblasti pôdohospodárstva
Odborný pracovník trhových mechanizmov a po¾nohospodárskych komodít
Koordinátor verejnoprospených sluieb
Iný odborný pracovník verejnej správy inde neuvedený

3354004
3354005
3354006
3354999
3355
3355001
3355002
3355003
3359
3359001
3359002
3359003
3359004
3359005
3359007
3359008
3359009
3359010
3359011
3359012
3359013
3359014
3359015
3359016
3359017
3359018
3359019
3359020
3359021
3359022
3359023
3359024
3359025
3359026
3359027
3359028
3359999
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34
341
3411
3411001
3411002
3411003
3411004
3411005
3411006
3411999
3412
3412001
3412002
3412003
3412004
3412005
3412006
3412007
3412008
3412999
3413
3413001
3413002
3413003
3413999
342
3421
3421000
3422
3422001
3422002
3422003
3422004
3422005
3422006
3422007
3423
3423001
3423002
3423003
3423999
343
3431
3431001
3431002
3431999
3432

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
Asistent sociálnej práce
Odborný pracovník v oblasti sociálnych sluieb
Odborný pracovník krízových intervencií
Kariérový sprievodca, konzultant
Koordinátor dobrovo¾níkov
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
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
portový delegát
Komisár dopingovej kontroly
portový administrátor
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
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3432001
3432002
3433
3433001
3433002
3433003
3433004
3433005
3433006
3433999
3434
3434000
3435
3435001
3435002
3435003
3435005
3435006
3435007
3435008
3435009
3435010
3435011
3435012
3435013
3435014
3435015
3435016
3435017
3435018
3435019
3435020
3435021
3435022
3435999
35
351
3511
3511001
3511002
3511003
3511999
3512
3512000
3513
3513000
3514

Interiérový dizajnér
Aranér, dekoratér
Odborní a technickí pracovníci v galériách, múzeách, kniniciach a archívoch
Muzeológ
Retaurátor (okrem umeleckého)
Konzervátor
Preparátor zbierkových predmetov
Správca depozitára
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
Notograf
Inpicient
Zriadenec orchestra
Rekvizitár, zbrojár
Koordinátor garderobiérov, maskérov
Garderobiér, kostymér
Maskér, vlásenkár
Kaskadér, dablér
Komparzista
epkár
Tvorca bábok, bábkar
Inpektor, technik orchestra
Technik peciálnych efektov
Majster divadelnej sály
Majster javiskovej techniky
Skriptér (skript)
Retuér
Titulkovaè
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
Technici prevádzky informaèných a komunikaèných technológií
Technik prevádzky informaèných technológií
Operátor klientskej podpory informaèných a komunikaèných technológií
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
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3514000
352
3521
3521001
3521002
3521003
3521004
3521005
3521006
3521007
3521008
3521009

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
Svetelný dizajnér
Zvukový dizajnér
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
Operátor dát

3521010
3521011
3521012
3521013
3521014
3521015
3521016
3521017
3521018
3521019
3521020
3521021
3521022
3521023
3521024
3521025
3521999
3522
3522000
4
41
411
4110
4110000
412
4120
4120000
413
4131
4131001
4131002
4131999
4132
4132000
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42
421
4211
4211001
4211002
4211003
4211004
4211999
4212
4212001
4212002
4212003
4212004
4212005
4213
4213000
4214
4214001
4214002
422
4221
4221001
4221002
4221999

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 vo finanèníctve
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 zákazníckeho centra (kontaktného)
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

4222
4222001
4222002
4222999
4223
4223000
4224
4224001
4224002
4225
4225000
4226
4226000
4227
4227001
4227002
4227003
4227999
4229
4229000
43
431
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4311
4311001
4311002
4311999
4312
4312001
4312002
4312003
4312004
4312005
4312999

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
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)
Logistik skladu autoservisu
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
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

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
4413002
4413999
4414
4414000
4415
4415001
4415002
4415003
4416
4416000
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4419
4419001
4419002
4419999
5
51
511
5111
5111001
5111002
5111003
5111999
5112
5112001
5112002
5112004
5112999
5113
5113001
5113002
5113003
5113004
5113005
5113999
512
5120
5120000
513
5131
5131001
5131002
5132
5132000
5132001
514
5141
5141000
5142
5142001
5142002
5142003
5142004
5142005
5142006
5142007
5142008
5142009

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
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 vodca
Delegát cestovnej kancelárie
Lektor, sprievodca v múzeu, 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
Barista
Kaderníci, kozmetici a podobní pracovníci
Kaderníci
Kaderník
Kozmetici a podobní pracovníci
Kozmetik
Pedikér
Manikér
Nechtový dizajnér
Vizáista, kolorista
Pracovník obsluhujúci solárium
Pracovník permanentného mejkapu
Tetovaè tela
Masér (okrem maséra v zdravotníctve)
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5142999
515
5151

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
Hotelová gazdiná
Prevádzkar (supervízor) upratovacích a prevádzkových sluieb v kanceláriách, hoteloch
a podobných zariadeniach inde neuvedený
Správcovia domácností
Správca domácnosti, gazdiná
Správcovia objektov
Správca historických pamiatok
Správca bytových, administratívnych a priemyselných objektov
Údrbár
Pracovník v oblasti správy nehnute¾ností
Správca prírodných pamiatok
kolník
Správca objektov inde neuvedený
Pracovníci v ostatných osobných slubách
Astrológovia, jasnovidci a podobní pracovníci
Astrológ, jasnovidec a podobný pracovník
Spoloèníci a sluhovia (komorníci)
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, psovod
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
Pracovník fotosluby
Iný pracovník v osobných slubách inde neuvedený
Predavaèi

5151001
5151002
5151003
5151999
5152
5152000
5153
5153001
5153002
5153003
5153004
5153005
5153006
5153999
516
5161
5161000
5162
5162001
5162002
5163
5163001
5163002
5163003
5163999
5164
5164001
5164002
5164003
5164004
5164005
5164006
5164999
5165
5165000
5169
5169001
5169002
5169003
5169004
5169005
5169999
52
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521
5211
5211001
5211002
5211999
5212
5212000
522
5221
5221000
5222
5222000
5223
5223001
5223003
5223006
5223011
5223999
523
5230
5230001
5230002
5230003
5230004
5230005
5230999
524
5241
5241000
5242
5242000
5243
5243000
5244
5244001
5244002
5245
5245000
5246
5246001
5246002
5246003
5249
5249002
5249003
5249004
5249005

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 obchodnej prevádzky
Vedúci obchodnej prevádzky
Predavaèi
Predavaè v obchodnej prevádzke
Predavaè mäsa a rýb
Predavaè a aranér kvetov
Predajca motorových vozidiel
Predavaè inde neuvedený
Pokladníci a predavaèi lístkov
Pokladníci a predavaèi lístkov
Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke
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
Pracovník internetového predaja
Pracovník telefonického predaja a telemarketingu
Pracovníci èerpacích staníc
Pracovník èerpacej stanice
Predavaèi jedál za pultom alebo pri okienku
Predavaè rýchleho obèerstvenia
Pracovník výdaja jedla
Zmrzlinár
Pracovníci v oblasti predaja inde neuvedení
Pracovník príjmu tovaru
Pracovník expedície tovaru
Pracovník tvorby a kontroly vystavenia tovaru
Asistent sluieb zákazníkom

Strana 4227

Strana 4228

Zbierka zákonov è. 384/2015

Èiastka 106

Èíselný kód

Názov zamestnania

5249006
5249999
53
531
5311
5311001
5311002
5311003
5311999
5312
5312000
5312001
532
5321

Pracovník kontroly cien
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
Pracovník s mládeou
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
Pracovníci verejnej ochrany a bezpeènostných sluieb
Hasièi a podobní pracovníci
Hasiè závodného hasièského útvaru
Hasiè Hasièského a záchranného zboru - výkon zmenovej sluby
Hasiè letiskovej záchrannej a hasièskej sluby
Preventivár poiarnej ochrany obce
Hasiè Hasièského a záchranného zboru - poiarna prevencia
Hasiè inde neuvedený
Prísluníci polície (okrem vyetrovate¾ov)
Prísluník obecnej, mestskej polície
Prísluník Policajného zboru sluby poriadkovej polície
Prísluník Policajného zboru sluby dopravnej polície
Prísluník Policajného zboru sluby ochrany objektov
Prísluník Policajného zboru sluby elezniènej polície
Prísluník Policajného zboru sluby osobitného urèenia
Prísluník Policajného zboru sluby hraniènej a cudzineckej polície
Prísluník Policajného zboru sluby ochrany urèených osôb
Prísluník polície inde neuvedený

5321001
5321002
5322
5322001
5322002
5322003
5322004
5322999
5329
5329001
5329999
54
541
5411
5411001
5411002
5411003
5411004
5411005
5411999
5412
5412001
5412002
5412003
5412004
5412005
5412006
5412007
5412008
5412999
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5413
5413001
5413002
5413003
5413004
5413005
5413006
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

Prísluníci Zboru väzenskej a justiènej stráe
Strány pracovník väzenskej sluby
Pracovník justiènej stráe
Pracovník preventívno-bezpeènostnej sluby
Pedagóg väzenskej sluby
Reimový pracovník väzenskej sluby
Pracovník väzenskej sluby - èakate¾
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 pultu centralizovanej ochrany (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 a kôz
Chovate¾ oípaných
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6121003
6121004
6121999
6122
6122000
6123
6123000
6129
6129001
6129002
6129003
6129999
613
6130
6130000
62
621
6210
6210001
6210002
6210003
6210004
6210005
6210999
622
6221
6221000
6222
6222000
6223
6223000
6224
6224000
63
631
6310
6310000
632
6320
6320000
633
6330
6330000
634
6340
6340000
7

Dojiè kráv, 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
Sokoliar
Chovate¾ zvierat inde neuvedený
Pestovatelia a chovatelia v zmieanom hospodárstve
Pestovatelia a chovatelia v zmieanom hospodárstve
Pestovate¾ a 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, pilèík
Pracovník pre pestovanie a ochranu lesa
Pracovník v semenárstve, kôlkarstve a drobnej lesnej výrobe
Pracovník údrby lesných stavieb v lesnom hospodárstve
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
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71
711
7111
7111000
7112
7112001
7112002
7112003
7112004
7113
7113000
7114
7114001
7114002
7114999

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
Murár
Kachliar
Stavite¾ komínových systémov
Kamenári
Kamenár
Betonári, pecialisti na kladenie betónových povrchov a podobní pracovníci
eleziar v stavebníctve
Betonár
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
Strechári
Strechár
Podlahári a obkladaèi
Podlahár
Obkladaè
Omietkari a tukatéri
Omietkar
tukatér, kaírnik
Montér suchých stavieb
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

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
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7131001
7131002
7132
7132001
7132004
7132005
7132006
7132008
7132999
7133
7133001
7133002
72
721
7211
7211001
7211002
7211003
7211004
7211005
7211999
7212
7212001
7212002
7212003
7212004
7212005
7212999
7213
7213001
7213002
7213003
7214
7214000
7215
7215000
722
7221
7221001
7221002
7221003
7221999
7222
7222001
7222002
7222003
7222004

Maliar
Tapetár
Lakovaèi a natieraèi
Autolakovník
Operátor povrchových úprav (výroba motorových vozidiel)
Mieaè farieb (výroba motorových vozidiel)
Lakovaè, natieraè kovových kontrukcií, zariadení, dopravných prostriedkov
Lakovaè a natieraè dreva
Lakovaè a natieraè inde neuvedený
Kvalifikovaní èistièi stavieb, kominári
Kvalifikovaný èistiè stavieb
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, rezaèi a spájkovaèi
Rezaè kovov
Zváraè kovov
Zváraè plastov
Spájkovaè
Zoraïovaè zvárania
Zváraè a rezaè kovov inde neuvedený
Klampiari
Stavebný klampiar
Autokarosár
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
Podkúvaè
Kováè inde neuvedený
Zámoèníci, nástrojári a podobní pracovníci
Strojný zámoèník (okrem banského)
Prevádzkový zámoèník (údrbár)
Banský zámoèník
Nástrojár
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7222005
7222999
7223
7223001
7223002
7223003
7223999
7224
7224002
7224999
723
7231
7231001
7231002
7231003
7231004
7231006
7231007
7231999
7232
7232001
7232002
7232003
7233

Stavebný zámoèník
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
Brúsiè nástrojov
Letiè, brúsiè a ostriè kovov a nástrojov inde neuvedený
Mechanici a opravári strojov
Mechanici a opravári motorových vozidiel
Automechanik osobných motorových vozidiel
Automechanik autobusov
Automechanik nákladných motorových vozidiel
Mechanik a opravár motocyklov
Automechanik peciálnych motorových vozidiel
Mechanik pneuservisu
Mechanik a opravár motorových vozidiel inde neuvedený
Mechanici a opravári leteckých motorov a zariadení
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 a odevných 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)
Mechatronik
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
Mechanik, opravár metrologických prístrojov
Výrobca, opravár strelných zbraní

7233001
7233002
7233003
7233004
7233005
7233006
7233007
7233008
7233009
7233010
7233999
7234
7234000
73
731
7311
7311001
7311002
7311003
7311004
7311005
7311006
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7311999
7312
7312001
7312002
7313
7313001
7313002
7314
7314001
7314002
7314003
7314004
7315
7315001
7315002
7315003
7315004
7316
7316001
7316002
7316003
7316004
7316005
7316006
7316999
7317
7317001
7317002
7317003
7317004
7317999
7318
7318001
7318002
7318003
7318004
7318005
7318999
7319
7319001
7319002
7319003
7319004
7319005
7319006
7319007
7319008

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
Modelár vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
Formár vo výrobe iaruvzdorných materiálov
Sklári, brúsièi skla a remeselníci koneènej úpravy skla
Sklár
Umelecký sklár
Brusiè skla
Formár vo výrobe skla
Písmomaliari, dekoratívni maliari, rytci a leptaèi
Písmomaliar
Dekoratér skla
Rytec kameòa (gravírovanie)
Umelecký patinér
Dekoratér keramiky a porcelánu
Rytec kovu (gravírovanie)
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
Umelecký farbiar textílií
Èipkár
Ruèný tkáè
Remeselník spracúvajúci kou (okrem obuvníka)
Krajèír technickej konfekcie
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
Dizajnér tvarovania kameòa
Výrobca kraslíc
Výrobca biutérie a ozdobných predmetov
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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

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 elektronických zariadení
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
Servisní a prevádzkoví pracovníci zariadení informaèných a komunikaèných technológií
Servisný a prevádzkový pracovník informaèných technológií (IT)
Servisný a prevádzkový pracovník telekomunikaèných zariadení
Mechanik poèítaèových sietí
Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych výrobkov, výrobkov z dreva a odevov
Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych výrobkov a podobní pracovníci
Spracovatelia mäsa a rýb a podobní výrobcovia
Poráaè, vykosovaè
Mäsiar, údenár
Lahôdkar
Spracovate¾ rýb
Spracovate¾ hydiny

7421001
7421002
7421003
7421004
7421005
7421006
7421007
7421999
7422
7422001
7422002
7422003
75
751
7511
7511001
7511002
7511003
7511004
7511005
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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

Spracovate¾ mäsa a rýb a podobný výrobca inde neuvedený
Výrobcovia pekárskych a cukrárskych výrobkov
Pekár
Cukrár
Cukrovinkár
Cestovinár
Medovnikár
Výrobcovia výrobkov z mlieka
Spracovate¾ mlieka
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
Operátor 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
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
7543004
7543005
7543006
7543007
7543008
7543009
7543010
7543011
7543012
7543013
7543014
7543015
7543016
7543017

Modelári a strihaèi odevov
Kontruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe
Strihaè textilu
Modelár odevov
Modelár obuvi a koiarskych výrobkov
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 a výrobkov z koe
Kvalitár, kontrolór výrobkov z dreva
Kvalitár, kontrolór v celulózo-papierenskej výrobe
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, tester
Kvalitár, kontrolór v aobnom priemysle
Kvalitár, kontrolór v energetike
Kvalitár, kontrolór v stavebníctve
Kontrolór tovaru v logistike
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7543999
7544
7544001
7544002
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

Kvalitár a kontrolór výrobkov (okrem potravín a nápojov) inde neuvedený
Likvidátori kodcov a buriny
Dezinsektor
Deratizér (likvidátor kodcov)
Likvidátor buriny
Remeselníci inde neuvedení
Pracovník servisu 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 lamaèi
Baník
Baník, strojník
Strojník aného stroja v bani
Lamaè
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 nerastných 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
Strojník na obsluhu strojov vo výrobe iaruvzdorných materiálov
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

8114001
8114002
8114003
8114004
812
8121
8121001
8121002
8121003
8121004
8121005
8121006
8121007
8121008
8121009
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Názov zamestnania

8121010
8121011
8121012
8121013
8121014
8121015
8121999
8122
8122001
8122002
8122003
8122999

Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniach
Operátor redukovne vo valcovniach
Peciar
Apretovaè
Hutník neelezných kovov
Operátor zlievarenských strojov a zariadení
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
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, plastov a farmaceutickej
výroby)
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
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

813
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
8153000
8154
8154001
8154002
8155
8155000
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8156
8156001
8156002
8156003
8157
8157000
8159
8159001
8159999
816
8160
8160001
8160002
8160003
8160004
8160005
8160006
8160007
8160008
8160009
8160010
8160011
8160012
8160013
8160014
8160015
8160999
817
8171
8171001
8171002
8171003
8171004
8172
8172001
8172002
8172003
8172004
8172005
8172006
8172999
818
8181
8181001
8181002
8181003
8181004

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
Operátor zariadenia na výrobu chleba, peèiva a múènych výrobkov
Operátor zariadenia na výrobu cukru
Operátor zariadenia na výrobu kakaa, èokolády a cukroviniek
Operátor zariadenia na spracovanie kávy a èaju
Operátor zariadenia na výrobu krmív pre zvieratá
Operátor zariadenia na výrobu piva
Operátor zariadenia na výrobu vína
Operátor zariadenia na výrobu liehovín
Operátor zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov
Operátor zariadenia na výrobu krobu a krobových výrobkov
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 impregnácie dreva
Operátor strojov v nábytkárskej výrobe
Operátor strojov pri výrobe aglomerovaných materiálov na báze dreva
Operátor stroja na rezanie dreva
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
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8181005
8182
8182000
8183
8183000
8189
8189001
8189002
8189004
8189005
8189006
8189999
82
821
8211
8211000
8212
8212001
8212002
8212003
8212999
8219
8219001
8219002
8219003
8219004
8219005
8219006
8219999
83
831
8311
8311001
8311002
8311999
8312
8312001

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 výrobne oba¾ovaných zmesí
Strojník pre obsluhu úpravní pitných vôd a èerpacích staníc
Strojník pre obsluhu èistiarní odpadových vôd
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
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 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

8312002
8312003
8312004
8312005
8312999
832
8321
8321000
8322
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8322001
8322002
8322003
8322004
8322005
8322999
833
8331
8331001
8331002
8331003
8332
8332001
8332002
8332003
8332004
8332005
834
8341
8341001
8341002
8341003
8341004
8341005
8341006
8341999
8342
8342001
8342002
8343
8343001
8343002
8343003
8343004
8343005
8343999
8344
8344000
835
8350
8350001
8350002
8350003
8350004
9
91
911

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
Vodiè smetiarskeho vozidla
Vodiè údrby na cestnej infratruktúre
Vodiè peciálneho nákladného motorového vozidla
Vodiè kamiónu
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
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
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
Upratovaèi a pomocníci
Upratovaèi a pomocníci v domácnostiach, hoteloch a úradoch
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9111
9111000
9112
9112000
9112001
912
9121
9121001
9121002
9121003
9121004
9122
9122000
9123
9123000
9129
9129001
9129002
9129999
92
921
9211
9211000
9212
9212000
9213
9213000
9214
9214000
9215
9215001
9215002
9216
9216000
93
931
9311
9311001
9311002
9311003
9311004
9311999
9312
9312001
9312002
9312003
9312004

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 a 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
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)
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9312006
9312999
9313
9313001
9313002
9313999
932
9321
9321000
9329
9329001
9329002
9329003
9329005
9329006
9329007
9329008
9329009
9329010
9329011
9329012
9329013
9329014
9329015
9329016
9329999
933
9331
9331000
9332
9332000
9333
9333001
9333002
9333003
9333004
9333005
9333999
9334
9334000
94
941
9411
9411000
9412
9412000
95

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 a odevnej výrobe
Pomocný pracovník v koiarskej a obuvníckej 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, tepla 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
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
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
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951
9510
9510001
9510002
9510999
952
9520
9520001
9520002
9520999
96
961
9611
9611001
9611999
9612
9612001
9612002
9613
9613001
9613002
9613999
962
9621
9621001
9621002
9622
9622000
9623
9623001
9623002
9624
9624000
9629
9629001
9629002
9629003
9629004
9629005
9629006
9629007
9629008
9629999
0
01
011
0110

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
Asanaèný pracovník (zberaè uhynutých zvierat)
Iný pomocný pracovník inde neuvedený
Prísluníci ozbrojených síl
Dôstojníci ozbrojených síl
Dôstojníci ozbrojených síl
Dôstojníci ozbrojených síl
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Èíselný kód

Názov zamestnania

0110001
0110002
0110003

Generál  náèelník generálneho tábu
Generálporuèík - prvý zástupca náèelníka generálneho tábu
Generálmajor - druhý zástupca náèelníka generálneho tábu, velite¾ síl 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 na
generálnom tábe a jemu na roveò postavený
Podplukovník - velite¾ práporu, náèelník oddelenia na generálnom tábe a jemu na
roveò postavený
Major  náèelník oddelenia velite¾stva síl, dôstojník pecialista generálneho tábu
a jemu na roveò postavený
Kapitán - velite¾ roty, dôstojník tábu velenia brigády a generálneho tábu a jemu na
roveò postavený
Nadporuèík - odborný náèelník vojenských systémov, dôstojník tábu práporu a jemu
na roveò postavený
Poruèík - velite¾ èaty a jemu na roveò postavený
Dôstojník ozbrojených síl inde neuvedený
Poddôstojníci ozbrojených síl
Poddôstojníci ozbrojených síl
Poddôstojníci ozbrojených síl
tábny nadrotmajster  hlavný poddôstojník, veliaci poddôstojník
Nadrotmajster - velite¾ (náèelník) zbraòového systému bojového pouitia, starí
intruktor výcviku a jemu na roveò postavený
Rotmajster  veliaci poddôstojník èaty, intruktor výcviku, pecialista vojenskej
odbornosti a jemu na roveò postavený
Rotný - velite¾ drustva a jemu na roveò postavený
Èatár - zástupca velite¾a drustva, velite¾ malej bojovej skupiny (tímu), náèelník
pracoviska a jemu na roveò postavený
Poddôstojník ozbrojených síl inde neuvedený
Ostatné ozbrojené sily
Ostatné ozbrojené sily
Mustvo ozbrojených síl
Desiatnik- starí operátor zbraòového systému, vodiè peciálnej vojenskej techniky
a jemu na roveò postavený
Slobodník - operátor zbraòového systému, vodiè akej vojenskej techniky a jemu na
roveò postavený
Vojak 2. stupòa - strelec, vodiè ¾ahkej vojenskej techniky, obsluha zbraòového systému
a jemu na roveò postavený
Vojak 1. stupòa - kadet vojenskej vysokej koly, vojak prípravnej sluby
Vojak 1. stupòa  èakate¾, vojak prípravnej sluby
Mustvo ozbrojených síl inde neuvedené

0110004
0110005
0110006
0110007
0110008
0110009
0110010
0110999
02
021
0210
0210004
0210005
0210006
0210007
0210008
0210999
03
031
0310
0310001
0310002
0310003
0310004
0310005
0310999
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Pouité skratky:
IT
CNC EÚ PLC ITMS -
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informaèné technológie
computer numerical control
Európska únia
programovate¾ný logický automat
informaèný monitorovací systém
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385
VYHLÁKA
tatistického úradu Slovenskej republiky
z 26. novembra 2015,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky
è. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program tátnych tatistických zisovaní
na roky 2015 a 2017 v znení vyhláky è. 317/2014 Z. z.

tatistický úrad Slovenskej republiky pod¾a § 12
ods. 4 a §18 ods. 6 zákona è. 540/2001 Z. z. o tátnej
tatistike v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky
è. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program tátnych
tatistických zisovaní na roky 2015 a 2017 v znení
vyhláky è. 317/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 odsek 3 znie:
(3) Údaje a informácie uvedené v Programe tátnych
tatistických zisovaní na roky 2015 a 2017 poskytujú
spravodajské jednotky tatistickému úradu Slovenskej republiky vyplnením a odoslaním elektronického
formulára. Vyplnený formulár v listinnej podobe môe
odovzda spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou alebo fyzickou osobou  podnikate¾om a k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka nemá
iadneho zamestnanca, alebo je spravodajská jednotka, ktorá má sídlo v obci bez internetového pripojenia
alebo bez signálu.4).
Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

4) § 18 ods. 2, 3, 5, 6 a § 25a ods. 2 zákona è. 540/2001 Z. z.
v znení neskorích predpisov..

2. V § 1 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
(5) Podrobnosti o spôsobe poskytovania údajov
spravodajskými jednotkami sa ustanovujú takto:
a) spravodajská jednotka, ktorá má spravodajskú povinnos o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a inými èlenským tátmi Európskej únie,
poskytuje údaje v elektronickej podobe do systému
Intrastat formou hlásení zaradených do prílohy è. 1
ako È. Z 14 (Intrastat 1-12) a È. Z 15 (Intrastat
2-12),
b) spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou
 domácnosou alebo èlenom domácnosti, poskytuje
údaje tatistickému úradu Slovenskej republiky
ústnou formou alebo v listinnej podobe,
c) spravodajské jednotky, od ktorých sa poaduje poskytnutie údajov pre tatistické zisovania zaradené
do prílohy è. 1 ako È. Z 1 (Obyv 1-12), È. Z 2 (Obyv
2-12), È. Z 3 (Obyv 3-12), È. Z 4 (Obyv 4-12), È. Z
5 (Obyv 5-12), È. Z 7 (Práca 5-99), È. Z 16 (Ceny
ZO 1-12), È. Z 19 (Ceny Priem 1-12), È. Z 21 (Ceny
Priem 4-95), È. Z 23 (Ceny Stav 10-04), È. Z 24

(Ceny Stav 9-95) a È. Z 50 (Dop VZCD 1-52), odovzdajú tatistickému úradu Slovenskej republiky
vyplnené formuláre v listinnej podobe; spravodajské
jednotky, od ktorých sa poaduje poskytnutie údajov pre tatistické zisovania zaradené do prílohy è. 1
ako È. Z 48 (Dop 4-12), È. Z 49 (Dop 5-04), È. Z
52 (Dop 7-01) a È. Z 53 (Dop 8-01), môu odovzda
tatistickému úradu Slovenskej republiky vyplnené
formuláre aj v listinnej podobe.
(6) Ak koniec lehoty na odovzdanie tatistických
údajov spravodajskou jednotkou pripadne na sobotu
alebo na deò pracovného pokoja, je posledným dòom
lehoty najblií predchádzajúci pracovný deò..
Doterajie odseky 5 a 7 sa oznaèujú ako odseky 7
a 9.
3. V prílohe è. 1 èasti Zoznam tatistických zisovaní a tatistických formulárov oblasti 2106 Spotrebite¾ské ceny a ceny produkèných tatistík sa vypúa È. Z 20.
4. V prílohe è. 1 èasti Zoznam tatistických zisovaní a tatistických formulárov oblasti 2106 Spotrebite¾ské ceny a ceny produkèných tatistík È. Z
25 sa dopåòajú tatistické formuláre 47a a 47b, ktoré
znejú:
47a. Ceny VTS/Dp 1-04 tvrroèný výkaz o cenách
nakladate¾ských sluieb
47b. Ceny VTS/Dr 1-04 tvrroèný výkaz o cenách
sluieb v cestovnom ruchu.
5. V prílohe è. 1 èasti Zoznam tatistických zisovaní a tatistických formulárov oblasti 2201 Podnikové tatistiky È. Z 32 È. F 70 sa za slovo ukazovatele vkladá slovo zaregistrovanej.
6. V prílohe è. 1 èasti Zoznam tatistických zisovaní a tatistických formulárov oblasti 2201 Podnikové tatistiky È. Z 32 È. F 71 sa za slovo nových
vkladá èiarka a slovo nezaregistrovaných.
7. V prílohe è. 1 èasti Zoznam tatistických zisovaní a tatistických formulárov oblasti 2304 Doprava È. Z 52 znie:
52.
Dop 7-01
Roèný výkaz v elezniènej
doprave
99. Dop/VDP 7-01 Roèný výkaz v elezniènej
doprave vo ve¾kých dopravných podnikoch
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99a. Dop/MDP 7-01
99b. Dop/L 7-01
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Roèný výkaz v elezniènej
doprave v malých dopravných podnikoch
Roèný výkaz v elezniènej
doprave v podnikoch s licenciou a Európskou licenciou na vykonávanie
elezniènej dopravy.

8. V prílohe è. 1 èasti Zoznam tatistických zisovaní a tatistických formulárov oblasti 2304 Doprava È. Z 53 znie:
53.
Dop 8-01
Roèný výkaz vo vodnej doprave
100. Dop/A 8-01 Roèný výkaz vo vodnej doprave
100a. Dop/B 8-01 Roèný výkaz vo vodnej doprave vo vybraných podnikoch.
9. V prílohe è. 1 èasti Zoznam tatistických zisovaní a tatistických formulárov oblasti 2305 Cestovný ruch È. Z 57 znie:
57.
CR 3-04
Zisovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom
cestovnom ruchu
104. CR/A 3-04 Zisovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu  pre vybraného
èlena domácnosti
104a. CR/B 3-04 Zisovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu  pre ostatných
èlenov domácnosti.
10. V prílohe è. 1 èasti Zoznam tatistických zisovaní a tatistických formulárov oblasti 2308 Finanèné a poisovacie sluby È. Z 64 znie:
64.
Poi 5-01
Roèný výkaz v poisovníctve
111. Poi 5-01
Roèný výkaz v poisovníctve
111a. Poi MJ/A 5-01 Roèný výkaz v poisovníctve
 základné ukazovatele zaregistrovanej miestnej jednotky
111b. Poi MJ/B 5-01 Roèný výkaz v poisovníctve
 základné ukazovatele nových, nezaregistrovaných
miestnych jednotiek.
11. V prílohe è. 1 èasti Zoznam tatistických zisovaní a tatistických formulárov oblasti 2308 Finanèné a poisovacie sluby È. Z 65 znie:
65.
Pen 5-01
Roèný výkaz v peòaníctve
a v nebankových finanèných intitúciách
112. Pen 5-01
Roèný výkaz v peòaníctve
a v nebankových finanèných intitúciách
112a. Pen MJ/A 5-01 Roèný výkaz v peòaníctve
a v nebankových finanèných intitúciách  základné ukazovatele zaregistrovanej miestnej
jednotky
112b. Pen MJ/B 5-01 Roèný výkaz v peòaníctve a v nebankových finanèných intitúciách 
základné ukazovatele no-
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vých, nezaregistrovaných
miestnych jednotiek.
12. V prílohe è. 1 èasti Zoznam tatistických zisovaní a tatistických formulárov oblasti 2310 Netrhové sluby È. Z 68 sa slovo 2017 nahrádza slovom
2016.
13. V prílohe è. 1 èasti Zoznam tatistických zisovaní a tatistických formulárov oblasti 2310 Netrhové sluby sa vypúa È. Z 70.
14. V prílohe è. 1 èasti Zoznam tatistických zisovaní a tatistických formulárov oblasti 5201 Registre ekonomických subjektov sa vypúa È. Z 86.
15. V poznámke pod èiarou k odkazu 6 sa na konci
pripája táto veta: Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/359
zo 4. marca 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1338/2008, pokia¾ ide o tatistiku výdavkov na zdravotnú starostlivos a jej financovanie (Ú. v. EÚ L 62, 6. 3. 2015)..
16. V poznámke pod èiarou k odkazu 8 sa na konci
pripája táto veta: Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/458
z 19. marca 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES)
è. 657/2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES)
è. 1165/98 o krátkodobej tatistike, èo sa týka zavedenia európskych systémov výberových zisovaní (Ú. v.
EÚ L 76, 20. 3. 2015)..
17. V poznámke pod èiarou k odkazu 10 sa na konci
pripája táto veta: Delegované nariadenie Komisie (EÚ)
è. 1397/2014 z 22. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) è. 318/2013, ktorým sa prijíma program
ad hoc modulov na roky 2016 a 2018 pre výberové zisovanie pracovných síl stanovené v nariadení Rady (ES)
è. 577/98 (Ú. v. EÚ L 370, 30. 12. 2014) a vykonávacie
nariadenie Komisie (EÚ) 2015/459 z 19. marca 2015,
ktorým sa pecifikujú technické ukazovatele ad hoc
modulu o mladých ¾uïoch na trhu práce na rok 2016
pod¾a nariadenia Rady (ES) è. 577/98 (Ú. v. EÚ L 76,
20. 3. 2015)..
18. V poznámke pod èiarou k odkazu 14 sa na konci
pripája táto veta: Nariadenie Komisie (EÚ) è. 1175/2014
z 30. októbra 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 452/2008 o tvorbe
a rozvoji tatistiky vzdelávania a celoivotného vzdelávania, pokia¾ ide o tatistiku o úèasti dospelých na celoivotnom vzdelávaní, a ktorým sa zruuje nariadenie
Komisie (EÚ) è. 823/2010 (Ú. v. EÚ L 316, 4. 11.
2014)..
19. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 6 písm. d) sa slová do 14. kalendárneho dòa nahrádzajú slovami do 20. kalendárneho dòa.
20. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 11 písm. c) sa slová s hlavnou
èinnosou pod¾a tatistickej klasifikácie ekonomických èinností.11) nahrádzajú slovami bez oh¾adu na
hlavnú èinnos..
21. V poznámke pod èiarou k odkazu 15 sa na konci
pripája táto veta: Nariadenie (EÚ) è. 1175/2014..
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22. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 17 písm. d) sa slová do 31. mája
2016 nahrádzajú slovami do 30. septembra 2016.
23. V poznámke pod èiarou k odkazom 19, 20, 22,
23, 26 a 36 sa na konci pripája táto veta: Nariadenie
Komisie (EÚ) 2015/458..
24. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 19 písm. d) sa slová do 15. kalendárneho dòa nahrádzajú slovami do 19. kalendárneho dòa.
25. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní sa vypúa bod 20.
26. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 22 písm. d) sa slová do 22. kalendárneho dòa nahrádzajú slovami do 26. kalendárneho dòa.
27. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 23 písm. d) sa slová do 10. kalendárneho dòa nahrádzajú slovami do 15. kalendárneho dòa.
28. V poznámke pod èiarou k odkazu 24 sa na konci
pripája táto veta: Nariadenie Komisie (EÚ) è. 1209/2014
z 29. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 451/2008, ktorým sa
zavádza nová tatistická klasifikácia produktov pod¾a
èinností (CPA) a ktorým sa zruuje nariadenie Rady
(EHS) è. 3696/93 (Ú. v. EÚ L 336, 22. 11. 2014)..
29. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 24 písm. c) sa slovo Podniky nahrádza slovami Vybraní investori a podniky.
30. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 25 sa text Znaèka tatistických
formulárov a názov tatistických formulárov dopåòa
formulármi, ktoré znejú:
Ceny VTS/Dp 1-04
tvrroèný výkaz o cenách
nakladate¾ských sluieb
Ceny VTS/Dr 1-04
tvrroèný výkaz o cenách
sluieb v cestovnom ruchu.
31. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 25 v písmene c) sa vkladajú kódy
klasifikácie 58 a 79, ktoré znejú:
58  Nakladate¾ské èinnosti,
79  Èinnosti cestovných agentúr, rezervaèné sluby
cestovných kancelárií a súvisiace èinnosti.
32. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bodoch 25 a 28 písm. d) sa slová do
20. kalendárneho dòa nahrádzajú slovami do 25. kalendárneho dòa.
33. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 29 písm. d) sa slová do 22. kalendárneho dòa nahrádzajú slovami do 27. kalendárneho dòa.
34. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 30 písm. d) sa slová do 12. kalendárneho dòa nahrádzajú slovami do 26. kalendárneho dòa.

Èiastka 106

35. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 31 písm. d) sa slová do 12. kalendárneho dòa nahrádzajú slovami do 25. kalendárneho dòa.
36. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 32 znaèke tatistického formulára Roè MJ/A 1-01 sa v názve tatistického formulára za
slovo ukazovatele vkladá slovo zaregistrovanej.
37. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 32 znaèke tatistického formulára Roè MJ/B 1-01 sa v názve tatistického formulára za
slovo nových vkladá èiarka a slovo nezaregistrovaných.
38. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 32 písm. d) sa slová do 31. marca nahrádzajú slovami do 30. apríla.
39. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 33 písm. c) sa za slovo eur vkladá text a spravodajské jednotky reklasifikované
v zmysle metodiky národných úètov zo sektora nefinanèných korporácií do sektora verejnej správy bez
oh¾adu na poèet zamestnancov.
40. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 33 písm. d) sa slová do 30. apríla nahrádzajú slovami do 31. mája.
41. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 40 písm. d) sa slová do 10. decembra sledovaného roka nahrádzajú slovami do
10. januára nasledujúceho roka.
42. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bodoch 43, 45 a 47 písm. d) sa slová
do 8. kalendárneho dòa nahrádzajú slovami do
17. kalendárneho dòa.
43. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 46 písm. b) sa za slovo budov
vkladajú slová a dokonèené nebytové budovy z vydaných kolaudaèných rozhodnutí roène.
44. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 52 sa text
Znaèka tatistického zisovania a znaèka tatistického formulára: Dop 7-01
Názov tatistického zisovania a názov tatistického
formulára: Roèný výkaz v elezniènej doprave nahrádza textom
Znaèka tatistického zisovania: Dop 7-01
Názov tatistického zisovania: Roèný výkaz v elezniènej doprave
Znaèka tatistických formulárov a názov tatistických
formulárov:
Dop/VDP 7-01 Roèný výkaz v elezniènej doprave vo ve¾kých dopravných podnikoch
Dop/MDP 7-01 Roèný výkaz v elezniènej doprave v malých dopravných podnikoch
Dop/L 7-01
Roèný výkaz v elezniènej doprave v podnikoch s licenciou a Eu-
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rópskou licenciou na vykonávanie elezniènej dopravy.
45. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 53 sa text
Znaèka tatistického zisovania a znaèka tatistického formulára: Dop 8-01
Názov tatistického zisovania a názov tatistického
formulára: Roèný výkaz vo vodnej doprave nahrádza textom
Znaèka tatistického zisovania: Dop 8-01
Názov tatistického zisovania: Roèný výkaz vo vodnej doprave
Znaèka tatistických formulárov a názov tatistických
formulárov:
Dop/A 8-01 Roèný výkaz vo vodnej doprave
Dop/B 8-01 Roèný výkaz vo vodnej doprave vo
vybraných podnikoch.
46. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 53 písm. b) sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: preprava tovaru vetkými druhmi lodí..
47. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 54 písm. b) sa vypúa posledná
veta.
48. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 56 písm. d) sa slová do 15. kalendárneho dòa nahrádzajú slovami do 25. kalendárneho dòa.
49. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 57 sa text
Znaèka tatistického zisovania a znaèka tatistického formulára: CR 3-04
Názov tatistického zisovania a názov tatistického
formulára: Zisovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu nahrádza textom
Znaèka tatistického zisovania: CR 3-04
Názov tatistického zisovania: Zisovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom
ruchu
Znaèka tatistických formulárov a názov tatistických
formulárov:
CR/A 3-04
Zisovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu
 pre vybraného èlena domácnosti
CR/B 3-04
Zisovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu
 pre ostatných èlenov domácnosti.
50. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 59 písm. d) sa slová do 8. kalendárneho dòa nahrádzajú slovami do 16. kalendárneho dòa.
51. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bodoch 60 a 66 písm. d) sa slová do
8. kalendárneho dòa nahrádzajú slovami do 17. kalendárneho dòa.
52. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bodoch 61 a 63 písm. d) sa slová do
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12. kalendárneho dòa nahrádzajú slovami do 25. kalendárneho dòa.
53. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 64 sa text
Znaèka tatistického zisovania a znaèka tatistického formulára: Poi 5-01
Názov tatistického zisovania a názov tatistického
formulára: Roèný výkaz v poisovníctve nahrádza
textom
Znaèka tatistického zisovania: Poi 5-01
Názov tatistického zisovania: Roèný výkaz v poisovníctve
Znaèka tatistických formulárov a názov tatistických
formulárov:
Poi 5-01
Roèný výkaz v poisovníctve
Poi MJ/A 5-01
Roèný výkaz v poisovníctve  základné ukazovatele zaregistrovanej miestnej jednotky
Poi MJ/B 5-01
Roèný výkaz v poisovníctve  základné ukazovatele nových, nezaregistrovaných miestnych jednotiek.
54. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 65 sa text
Znaèka tatistického zisovania a znaèka tatistického formulára: Pen 5-01
Názov tatistického zisovania a názov tatistického
formulára: Roèný výkaz v peòaníctve a v nebankových finanèných intitúciách nahrádza textom
Znaèka tatistického zisovania: Pen 5-01
Názov tatistického zisovania: Roèný výkaz v peòaníctve a v nebankových finanèných intitúciách
Znaèka tatistických formulárov a názov tatistických
formulárov:
Pen 5-01
Roèný výkaz v peòaníctve a v nebankových finanèných intitúciách
Pen MJ/A 5-01 Roèný výkaz v peòaníctve a v nebankových finanèných intitúciách
 základné ukazovatele zaregistrovanej miestnej jednotky
Pen MJ/B 5-01 Roèný výkaz v peòaníctve a v nebankových finanèných intitúciách
 základné ukazovatele nových, nezaregistrovaných miestnych jednotiek.
55. V poznámke pod èiarou k odkazu 46 sa na konci
pripája táto veta: Nariadenie Komisie (EÚ) è. 1196/2014
z 30. októbra 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 808/2004
o tatistikách Spoloèenstva o informaènej spoloènosti
(Ú. v. EÚ L 319, 6. 11. 2014)..
56. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 68 písm. d) sa slovo 2017 nahrádza slovom 2016.
57. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní sa vypúa bod 70.
58. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 71 písm. d) sa slová do 31. januára nahrádzajú slovami do 28. februára.
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59. V poznámke pod èiarou k odkazu 48 sa na konci
pripája táto veta: Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/245
zo 16. februára 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1177/2003
o tatistike Spoloèenstva o príjmoch a ivotných podmienkach (EU-SILC), pokia¾ ide o zoznam cie¾ových sekundárnych premenných na rok 2016, ktoré sa týkajú
prístupu k slubám (Ú. v. EÚ L 41, 17. 2. 2015)..
60. V poznámke pod èiarou k odkazu 51 sa na konci
pripája táto veta: Nariadenie (EÚ) è. 1196/2014..
61. V prílohe è. 1 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní sa vypúa bod 86.
62. V prílohe è. 2 v nadpise prílohy a nadpise èasti sa
slová tátne tatistické zisovanie vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami tatistické zisovanie v príslunom tvare.
63. V prílohe è. 2 èasti Zoznam tatistických zisovaní a tatistických formulárov oblasti 1105 Zdravie È. Z 16 NÁZOV Z/F znie: Roèný výkaz o èinnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie.
64. V prílohe è. 2 èasti Zoznam tatistických zisovaní a tatistických formulárov oblasti 1105 Zdravie È. Z 17 NÁZOV Z/F znie: Roèný výkaz o èinnosti ambulancie zubného lekárstva.
65. V prílohe è. 2 èasti Zoznam tatistických zisovaní a tatistických formulárov oblasti 1105 Zdravie È. Z 26 NÁZOV Z/F znie: Roèný výkaz o èinnosti hematologickej a transfúziologickej ambulancie.
66. V prílohe è. 2 èasti Zoznam tatistických zisovaní a tatistických formulárov oblasti 1105 Zdravie sa vypúa È. Z 28.
67. V prílohe è. 2 èasti Zoznam tatistických zisovaní a tatistických formulárov oblasti 1110 Kultúra sa vypúa È. Z 63.
68. V prílohe è. 2 èasti Zoznam tatistických zisovaní a tatistických formulárov oblasti 2304 Doprava sa vypúa È. Z 102.
69. V prílohe è. 2 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 16 názov tatistického zisovania
a názov tatistického formulára znie: Roèný výkaz
o èinnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie.
70. V prílohe è. 2 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 17 názov tatistického zisovania
a názov tatistického formulára znie: Roèný výkaz
o èinnosti ambulancie zubného lekárstva.
71. V prílohe è. 2 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní bode 26 názov tatistického zisovania
a názov tatistického formulára znie: Roèný výkaz
o èinnosti hematologickej a transfúziologickej ambulancie.
72. V prílohe è. 2 èasti Charakteristiky tatistických zisovaní sa vypúajú body 28, 63 a 102.
73. V poznámke pod èiarou k odkazu 78 sa na konci
pripája táto veta: Nariadenie (EÚ) 2015/359..
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74. V poznámke pod èiarou k odkazu 79 sa na konci
pripája táto veta: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ)
è. 1264/2014 z 26. novembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) è. 408/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1185/2009
o tatistike pesticídov, pokia¾ ide o formát na zasielanie
údajov (Ú. v. EÚ L 341, 27. 11. 2014)..
75. V poznámke pod èiarou k odkazu 83 sa na konci
pripája táto veta: Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/458..
76. Príloha è. 3 èas Preh¾ad vyuívaných administratívnych zdrojov sa dopåòa kapitolami VI. a VII.,
ktoré znejú:
VI. Intitúcia vyuívajúca administratívny zdroj:
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky
1. ORGFARM
Ekologická výroba
VII. Intitúcia vyuívajúca administratívny zdroj:
MINISTERSTVO IVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky
1. UCTY_EMISIE Údaje za úèet emisií do ovzduia
2. VYBR_ODPAD Údaje o vybraných druhoch odpadov
a preprave odpadu.
77. V prílohe è. 3 èasti Charakteristiky vyuívaných administratívnych zdrojov kapitole I. TATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 195
písm. a) sa vypúa posledná veta.
78. V prílohe è. 3 èasti Charakteristiky vyuívaných
administratívnych zdrojov kapitole I. TATISTICKÝ
ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 195 písm. b)
sa vypúajú slová Kompletné údaje za Slovenskú republiku o emisiách jednotlivých látok zneèisujúcich
ovzduie (CO2, CO2 z biomasy, N2O, CH4, PFC, HFC,
SF6, NOx, NMVOC, CO, PM, SO2, NH3) v èlenení pod¾a
tatistickej klasifikácie ekonomických èinností.11).
79. V prílohe è. 3 èasti Charakteristiky vyuívaných administratívnych zdrojov kapitole I. TATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 195
písm. c) sa vypúa èiarka a slová do úètu emisií do
ovzduia do 20 mesiacov po referenènom období.
80. Príloha è. 3 èas Charakteristiky vyuívaných
administratívnych zdrojov sa dopåòa kapitolami VI.
a VII., ktoré znejú:
Intitúcia vyuívajúca administratívny zdroj:
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky
1. Znaèka administratívneho zdroja: ORGFARM
Názov administratívneho zdroja: Ekologická výroba
a) Úèel a vyuitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa vyuijú na zabezpeèe-

Èiastka 106

Zbierka zákonov è. 385/2015

nie poiadaviek európskeho tatistického systému.
Poskytovanie informácií ustanovuje osobitný
predpis.88)
b) Charakteristika triedení poadovaných administratívnych údajov
tatistické informácie o ekologickej výrobe: poèet
ekologických výrobcov, spracovate¾ov, dovozcov
a vývozcov, ekologická rastlinná výroba, pestovate¾ská plocha v procese konverzie a pestovate¾ská
plocha, na ktorej je ekologická výroba, ekologická
ivoèína výroba a ekologické výrobky ivoèíneho pôvodu, údaje o ekologickej priemyselnej výrobe pod¾a druhu èinností.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: roène.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov:
ustanovuje osobitný predpis.88)
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky prostredníctvom Ústredného kontrolného a skúobného ústavu po¾nohospodárskeho..
Poznámka pod èiarou k odkazu 88 znie:

88) Nariadenie Rady (ES) è. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a oznaèovaní ekologických produktov, ktorým sa
zruuje nariadenie (EHS) è. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20. 7.
2007) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) è. 889/2008 z 5. septembra 2008,
ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) è. 834/2007 o ekologickej výrobe a oznaèovaní ekologických produktov so zrete¾om na ekologickú výrobu, oznaèovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, 18. 9. 2008)
v platnom znení..

VII. Intitúcia vyuívajúca administratívny zdroj:
MINISTERSTVO IVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Intitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky
1. Znaèka administratívneho zdroja: UCTY_EMISIE
Názov administratívneho zdroja: Údaje za úèet emisií
do ovzduia
a) Úèel a vyuitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa vyuijú na zabezpeèenie poiadaviek európskeho tatistického systému pri tvorbe európskych environmentálnych
ekonomických úètov.
Poskytovanie informácií ustanovuje osobitný
predpis.82)
b) Charakteristika triedení poadovaných administratívnych údajov
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Údaje o emisiách jednotlivých látok zneèisujúcich ovzduie (CO2, CO2 z biomasy, N2O, CH4,
PFC, HFC, SF6, NOx, NMVOC, CO, PM, SO2, NH3)
v èlenení pod¾a tatistickej klasifikácie ekonomických èinností11) za Slovenskú republiku.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: roène.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov:
do 20 mesiacov po referenènom období.
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky
prostredníctvom Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2. Znaèka administratívneho zdroja: VYBR_ODPAD
Názov administratívneho zdroja: Údaje o vybraných
druhoch odpadov
a preprave odpadu
a) Úèel a vyuitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa vyuijú na zabezpeèenie poiadaviek európskeho tatistického systému.
Poskytovanie informácií ustanovuje osobitný
predpis.89)
b) Charakteristika triedení poadovaných administratívnych údajov
Údaje o odpadoch z elektrických zariadení a elektronických zariadení, odpadoch z obalov, vozidlách po dobe ivotnosti, pouitých batériách
a akumulátoroch, zhodnocovaní stavebného odpadu a odpadu z demolácií a recyklácií odpadu
z domácností a preprave odpadu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ustanovuje osobitný predpis.89)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov:
ustanovuje osobitný predpis.89)
Orgán zabezpeèujúci jeho spracovanie: Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky
prostredníctvom Slovenskej agentúry ivotného
prostredia..
Poznámka pod èiarou k odkazu 89 znie:

89) Zákon è. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1013/2006
zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12. 7.
2006) v platnom znení..

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

¼udmila Benkovièová v. r.
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