
 

Zoznam zamestnaní s vysokou pridanou hodnotou pre hospodrástvo Slovenskej 

republiky 

 

kód* názov zamestnania* 

skupina I - riadiaci pracovníci 

1120 Prezidenti a generálni riaditelia podnikov a organizácií 

1211 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti financií 

1212 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti ľudských zdrojov 

1213 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti stratégie a plánovania 

1219 Riadiaci pracovníci (manažéri) admin. a podpor. činnosti. inde neuvedené 

1221 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti obchodu a marketingu 

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

1223 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti výskumu a vývoja 

1311 Riadiaci pracovníci (manažéri) v poľnohospodárstve a lesníctve 

1321 Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle 

1323 Riadiaci pracovníci (manažéri) v stavebníctve 

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

1330 
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti informačných a komunikačných 

technológií 

1342 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti zdravotnej starostlivosti 

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

1344 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti sociálnej starostlivosti 

1345 Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní 

1346 Riadiaci pracovníci (manažéri) vo finančníctve a poisťovníctve 

1349 Riadiaci pracovníci (manažéri) v špecializovaných službách inde neuvedení 

skupina II - profesie v IT s vysokou pridanou hodnotou 

2153 Špecialisti v oblasti telekomunikácií 

2511 Systémoví analytici 

2512 Vývojári softvéru 

2514 Aplikační programátori 

2519 Vývojári a analytici softvéru a aplikácií inde neuvedení 

2521 Dizajnéri a správcovia databáz 



2523 Špecialisti v oblasti počítačových sietí 

2529 Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí inde neuvedení 

skupina III - profesie v zdravotníctve s vysokou pridanou hodnotou 

2211 Všeobecní lekári 

2212 Lekári špecialisti 

2221 Špecialisti v ošetrovateľstve 

2222 Špecialisti v pôrodníctve 

2250 Veterinárni lekári 

2261 Zubní lekári 

2262 Farmaceuti 

skupina IV - vedci a výskumníci 

2131002 Genetik (vedec) 

2141001 Špecialista výskumu a vývoja v potravinárskej výrobe 

2141006 Špecialista vo výskume a vývoji v textilnej a odevnej výrobe 

2141011 Špecialista vo výskume a vývoji v kožiarskej a obuvníckej výrobe 

2141016 Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe 

drevených konštrukcií 

2141020 Špecialista vo výskume a vývoji v celulózo-papierenskej výrobe 

2141025 Špecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobe 

2141029 Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe 

2141034 Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálov 

2141039 Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov 

2142015 Stavebný špecialista v technologickom výskume a vývoji 

2142016 Stavebný špecialista v ekonomickom výskume a vývoji 

2144001 Strojársky špecialista vo výskume a vývoji 

2145002 Chemický špecialista vo výskume a vývoji 

2146014 Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji 

2146017 Zlievarenský špecialista vo výskume a vývoji 

2151003 Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji 

2151017 Špecialista energetik vo výskume a vývoji 

2153005 Špecialista vývoja produktov telekomunikačnej prevádzky a služieb 

2262010 Farmaceut vo výskume a vývoji 

2310 Vysokoškolskí učitelia 



2413028 Výskumný pracovník v oblasti bankovníctva 

2422016 Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií 

2511008 Vedeckovýskumný pracovník v oblasti IKT 

2521006 Dátový vedec 

2621002 Vedecký pracovník v archívnictve 

2621010 Výskumník historickej architektúry 

2621011 Výskumník umelecko-historický 

2621012 Výskumník historického urbanizmu 

2621013 Výskumník archívno-historický 

2622002 Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve 

2634009 Vedecký pracovník v oblasti psychológie 

2636001 Vedecký pracovník v religionistike 

2643007 Jazykovedec (filológ, lingvista) 

skupina V - ostatní technickí špecialisti 

2120 Špecialista v oblasti matematiky, poistnej matematiky a štatistiky 

2141 Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby 

2145 Chemickí špecialisti 

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

odboroch 

2151 Elektroinžinieri a špecialisti energetici 

2421 Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce 

2422 Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja 

2424 Špecialisti v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov 

2431 Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu 

2432 Špecialisti pre styk s verejnosťou 

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

2434 Špecialisti v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií 

 

* podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní 

 

 

 

 


