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PRÍLOHA č. 2     
I.     Číselník odborov vzdelávania a prípravy 

 
Široko vymedzené 

odbory 

vzdelávania       

 

Úzko vymedzené odbory vzdelávania 

 

Podrobne vymedzené odbory vzdelávania 

0   Všeobecné  

vzdelávanie 

01 Všeobecno-vzdelávacie programy 0100 Všeobecno-vzdelávacie programy 

08 Čítanie, písanie a počítanie 0800 Čítanie, písanie a počítanie 

09 Osobné zručnosti 0900 Osobné zručnosti 

1 Výchova a 

vzdelávanie 

14 Príprava učiteľov a pedagogika 1400 Príprava učiteľov a pedagogika – širšie 

programy 

 1420 Pedagogika 

 1430 Príprava učiteľov pre materské školy 

 1440 Príprava učiteľov pre zákl. vzdelávanie  

 1450 Príprava učiteľov všeobecno-

vzdelávacích predmetov 

 1460 Príprava učiteľov odborných predmetov 

2 Humanitné 

vedy a umenie 

21 Umenie 2100 Umenie – širšie programy 

2110 Výtvarné umenie 

2120 Hudba a divadelné (interpretač.) umenie 

2130 Audiovizuálna technika a mediálna 

výroba a produkcia 

2140 Dizajn 

2150 Umelecko-remeselné zručnosti 

22 Humanitné vedy 2200 Humanitné vedy – širšie programy 

2210 Náboženstvo 

2221 Cudzie jazyky - anglický 

2222 Cudzie jazyky - nemecký 

2223  Cudzie jazyky - francúzsky 

2224 Cudzie jazyky - španielsky 

2225 Cudzie jazyky - iný 

2230 Materinský jazyk 

2250 História a archeológia 

2260 Filozofia a etika 

3 Spoločenské 

vedy,  

31 Spoločenské vedy a vedy 

o človeku a jeho konaní 

3100 Spoločenské vedy a vedy o človeku 

a jeho konaní – širšie programy 

ekonómia  3110 Psychológia 

a právo 3120 Sociológia a kulturológia  

 3130 Politické vedy a občianska náuka 

 3140 Ekonómia 

 32 Žurnalistika a informácie 3210 Žurnalistika a spravodajstvo 

 3220 Knihovníctvo, informácií a archívnictvo 

 34 Ekonomika, riadenie a správa 3400 Ekonomika, riadenie a správa – širšie 

programy 

 3410 Veľkoobchod a maloobchod 

    3420 Marketing a propagácia 

 3430 Finančníctvo, bankovníctvo a poisťovn. 

 3440 Účtovníctvo a dane 

 3450 Manažment a správa 

 3460 Sekretárske a kancelárske práce 

 3470 Pracovné prostredie 

  38 Právo 3800 Právo 

4 Prírodné vedy,  42 Vedy o živej prírode 4210  Biológia a biochémia 

matematika a   4220 Veda o životnom prostredí 

informatika 44 Vedy o neživej prírode 4400 Vedy o neživej prírode – širšie programy 

   4410 Fyzika 

    4420 Chémia 

    4430 Vedy o Zemi 
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Široko vymedzené 

odbory 

vzdelávania 

Úzko vymedzené 

odbory vzdelávania 

Podrobne vymedzené 

odbory vzdelávania 

  46 Matematika a štatistika 4610 Matematika 

    4620 Štatistika 

  48 Informatika, používanie počítačov  4810 Počítačové vedy 

  4820 Používanie počítačov 

5 Technika, 

výroba a  

52 Technika a technické odbory 5200 Technika a technické odbory – širšie 

zameranie programov 

 stavebníctvo 5210 Strojárstvo, kovovýroba a metalurgia 

  5220 Elektrotechnika a energetika 

  5230 Elektronika a automatizácia 

  5240 Chemické výroby 

  5250 Motorové vozidlá, lode a lietadlá  

  54 Výroba a spracovanie 5400 Výroba a spracovanie – širšie programy 

  5410 Potravinárstvo 

  5420 Výroba textilu, odevov a obuvi a 

spracovanie kože 

  5430 Materiály (drevo, papier, plasty, sklo) 

  5440  Baníctvo a ťažba 

  58 Architektúra a stavebníctvo 5810 Architektúra a urbanizmus 

  5820 Stavebníctvo 

6 Poľnohospo-

dárstvo a  

62 Poľnohospodárstvo, lesníctvo a 

rybolov 

6200 Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 

– širšie programy 

 veterinárstvo 6210 Rastlinná a živočíšna výroba 

  6220 Záhradníctvo 

  6230 Lesníctvo 

  6240 Rybolov 

  64 Veterinárstvo 6410 Veterinárstvo 

7 Zdravotníctvo  72 Zdravotníctvo 7200 Zdravotníctvo – širšie programy 

 a sociálna 7210 Humánna medicína 

 starostlivosť   7230 Ošetrovateľstvo 

  7240 Stomatológia 

  7250 Lekárska diagnostika a liečebná technika 

  7260 Terapia a rehabilitácia 

  7270 Farmácia 

  76 Sociálna starostlivosť 7610 Starostlivosť o deti a mládež 

  7620 Sociálna práca a poradenstvo 

8 Služby 81 Osobné služby 8100 Osobné služby 

  8110 Hotely, reštaurácie a stravovanie 

  8120 Cestovný ruch, turistika, voľný čas 

  8130 Šport 

  8140 Služby pre domácnosť 

  8150 Kaderníctvo a kozmetika  

  84 Doprava a spoje 8400 Dopravné služby 

  85 Ochrana životného prostredia 8500 Ochrana životného prostredia – širšie 

programy 

    8510 Technológia ochrany životného 

prostredia 

    8520 Prírodné prostredie a prirodzené formy 

života 

    8530 Verejné hygienické služby  

  86 Bezpečnostné služby 8600 Bezpečnostné služby – širšie programy 

  8610 Ochrana osôb a majetku 

  8620 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

  8630 Vojsko a obrana 

Neznáme 9999 Neznáme 
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II. Podrobne vymedzené odbory / oblasti vzdelávania s popisom odborov / oblastí a príkladmi 

Čís. kód Odbory / oblasti vzdelávania Popis, príklady 

0100 Všeobecné programy Zameranie na určitú oblasť z humanitných, sociálnych a / alebo prí-

rodných vied bez osobitného dôrazu na predmet; všeobecnovzdelávacie 

programy 

0800 Čítanie, písanie a počítanie Základné pomocné programy pre dospelých, rozvinutie funkčnej gra-

motnosti 

0900 Osobné zručnosti Zameranie na rozvoj kľúčových kompetencií a zručností,  programy 

pre mentálne postihnutých zamerané na riešenie otázok každodenného 

života a pod.  

Príklady: výcvik v asertivite, komunikačné zručnosti, rozvoj intelek-

tuálnych schopností, rozvoj organizačných schopností, príprava pre 

rodinný život, programy zamerané na získanie zamestnania, schop-

nosť sebaprezentácie, sebaocenenia, plánovanie osobnej kariéry, osob-

nostný rozvoj, rozvoj pozitívneho myslenia, verejný prejav , umenie 

prezentácie 

1400 Príprava učiteľov  

a pedagogika – širšie programy 

Štúdium pedagogiky, všeobecná príprava učiteľov,  (bez zamerania na 

špeciálne predmetové alebo odborné vzdelávanie) 

1420 Pedagogika Štúdium výchovno-vzdelávacieho procesu, teórií, metód a techník vý-

chovy a vzdelávania  

Príklady: didaktika, evaluácia a výskum vo vzdelávaní, hodnotenie, 

testovanie a meranie vo vzdelávaní, me-todika dištančného vzdeláva-

nia, pedagogické vedy, tvorba kurikula 
1430 Príprava učiteľov  

pre materské školy 

Štúdium teórií a  metód výchovy a vzdelávania detí vo veku 3-7 rokov 

v materských školách  

1440 Príprava učiteľov  

pre základné školy 

Štúdium teórií a  metód výchovy a vzdelávania detí vo veku 5-15 rokov 

v zameraní na čítanie,  písanie a počítanie spolu so základným porozu-

mením iných predmetov, ako je dejepis, zemepis, občianska náuka ap. 

Patrí sem aj štúdium zamerané na výchovu a vzdelávanie detí vyžadu-

júcich osobitnú starostlivosť v danom rozsahu,  na základy čítania a 

 písania pre dospelých, na vzdelá-vanie v materinskom jazyku pre pri-

sťahovalcov  

1450 Príprava učiteľov  

všeobecno-vzdeláv. predmetov 

Štúdium teórií a metód vzdelávania v osobitnom predmete 

1460 Príprava učiteľov  

odborných predmetov 

Štúdium teórií a metód odborného / praktického vzdelávania. Patrí sem 

aj príprava učiteľov telesnej výchovy, učiteľov so zameraním na  vý-

tvarné umenie, hudbu, učiteľov technických predmetov, praktického vý-

cviku. Tiež príprava inštruktorov autoškôl, lektorov podnikového vzde-

lávania ap. 

2100 Umenie – širšie programy Štúdium umenia bez zamerania na špecifické odbory 

2110 Výtvarné umenie Štúdium teórie, techník, dejín výtvarného umenia 

Príklady: teória umenia, história umenia, filozofia umenia, maľba, 

kresba, sochárstvo, grafika  

2120 Hudba a divadelné 

(interpretačné) umenie 

Štúdium teórie, techník, dejín hudby a dejín filmového a divadelného 

umenia, programy zamerané na rečový prejav, improvizáciu ,  scéno-

grafiu  

Príklady: herectvo a režisérstvo, choreografia, komponovanie (hudba), 

dirigovanie (hudba), tanec, činohra, dejiny hudby, dejiny filmu a di-

vadla, hudba, hudba a scéna, divadlo 

2130 Audiovizuálna technika 

a mediálna produkcia 

Štúdium techník a získavanie zručností potrebných na produkciu kníh, 

novín, rozhlasovú a televíznu produkciu, filmovú tvorbu, tvorbu video-

záznamov, hudobných záznamov, grafickú reprodukciu, programy za-

merané na fotografiu, počítačovú grafiku ap.  

Príklady:  kníhviazačstvo, kamera, kinematografia, polygrafia, počíta-

čová grafika, filmová a televízna réžia, filmová produkcia, grafický di-

zajn, grafická reprodukcia, mediálna technika, multimediálna produk-

cia, fotografovanie, tlač, rozhlasová a televízna produkcia, zvuková 

technika, sádzanie písma atď. 
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Čís. kód Odbory / oblasti vzdelávania Popis, príklady 

2140 Dizajn Štúdium tvorivého spájania tvarov, línií a látok pri navrhovaní a tvor-

be,  napríklad módnych odevov, priemy-selného tovaru a interiérov  

2150 Umelecko-remeselná výroba Programy zamerané na osvojenie si techník a zručností vo zvolenom 

odbore umeleckých remesiel (hrnčiar-stvo, tkáčstvo, drevorezba, kera-

mika, kováčstvo, výšivkárstvo, výrobs bižutérie, aranžovanie kvetov,  

sklárske umenie, zlatníctvo,  výroba hudobných nástrojov (nie priemy-

selná), opravy a ladenie hudobných nástrojov, šitie, kameňorytectvo 

ap.) 

2200 Humanitné vedy  

– širšie programy 

Štúdium humanitných vied bez špecializácie na niektorý z bližšie špeci-

fikovaných odborov 

2210 Náboženstvo Štúdium náboženských vier, koncepcií, symbolov, textov   

2221 Cudzie jazyky - anglický 

Štúdium daného jazyka, zamerania na tlmočníctvo, prekladateľstvo 

2222 Cudzie jazyky - nemecký 

2223 Cudzie jazyky - francúzsky 

2224 Cudzie jazyky - španielsky 

2225 Cudzie jazyky - iný 

2230 Materinský jazyk Programy zamerané na štúdium rodného jazyka, na zdokonaľovanie sa 

v ňom, štúdium literatúry a lingvistiky 

2250 História a archeológia Štúdium zamerané na archeológiu, dejiny, kultúrne dejiny, dejiny  ve-

dy, dejiny  literatúry,  múzejníctvo 

2260 Filozofia a etika Štúdium zamerané na etiku, logiku, morálku, filozofiu 

3100 Humanitné vedy  

– širšie programy 

Štúdium humanitných vied bez špecializácie na niektorý z bližšie špeci-

fikovaných odborov 

3110 Psychológia Štúdium oblastí patriacich do odboru psychológie, psychoanalýza, psy-

choterapia ap. 

3120 Sociológia a kulturológia 

 

Štúdium oblastí patriacich do odboru sociológie,  oblasti patriacich do  

demografie, etnológie, sociálnej an-tropológie, futurológie; sociálna 

geografia, regionalistika, teória o sociálnom konflikte 

3130 Politické vedy  

a občianska náuka 

Štúdium zamerané na politické princípy, systémy, medzinárodné vzťa-

hy, ľudské práva 

3140 Ekonómia 

 

Štúdium zamerané na ekonomickú teóriu,  makroekonomiku, medziná-

rodnú ekonomiku, politickú ekonómiu, národné hospodárstvo  

3210 Žurnalistika a spravodajstvo Štúdium zamerané na  masovú komunikáciu, publicistiku, štylizáciu 

správ, spravodajské vysielanie  

3220 Knihovníctvo, informatika, 

archívnictvo 

 

Štúdium metóod zhromažďovania, usporadúvania, uchovávania  a vy-

hľadávania informácií (archívne vedy, dokumentácia, vyhľadávanie 

informácií, knihovníctvo, muzeálna dokumentácia) 

3400 Ekonomika, riadenie a správa  

– širšie programy 

Štúdium zamerané na podnikovú ekonomiku bez osobitnej špecifikácie 

3410 Veľkoobchod, maloobchod 

 

Zameranie programov na kúpu a predaja tovaru a služieb, vrátane 

skladovania, tvorby cien, techník predaja  

Príklady: aukcie, spotrebiteľské služby,  obchod s nehnuteľnosťami,  

maloobchod, skladovanie,  veľkoobchod 

3420 Marketing a propagácia 

 

Štúdium procesov výmeny atovaru a služieb medzi organizáciami  

a / alebo jednotlivcami a štúdium spotrebiteľského správania sa požia-

daviek (reklama,  prieskum trhu,  vzťahy s verejnosťou, predaj a mar-

keting 

3430 Finančníctvo, bankovníctvo, 

poisťovníctvo 

 

Štúdium plánovania, riadenia, organizovania akontroly finančných 

činností a služieb, kontroly a monitoro-vania finančných zdrojov orga-

nizácií, inštitúcií a jednotlivcov (bankovníctvo a financovanie, finančná 

teória, firnančné riadenie, poisťovníctvo, investície a cenné papiere, 

dôchodkové poistenie, sociálne zabezpečenie, burzové maklérstvo 

3440 Účtovníctvo a dane Štúdium o vykonávaní, vykazovaní a zaznamenávaní finančných tran-

sakcií (audit, účtovníctvo, daňovníctvo) 
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Čís. kód Odbory / oblasti vzdelávania Popis, príklady 

3450 Manažment a správa 

 

Štúdium o riadení v podnikoch, organizáciách, inštitúciách (podniková 

administratíva, riadenie vzdelávania, vedenie podniku, riadenie ľud-

ských zdrojov, personálne riadenie,  logistické riadenie, podnikový 

 manažment, organizačná teória a správanie, verejná správa,  mana-

žérske kurzy) 

3460 Sekretárske  

a kancelárske práce 

 

Štúdium administratívy, kancelárskych prác, stenografie, ( obchodná 

korešpondencia, administratívne programy, súdne záznamy, sekretár-

ske cudzojazyčné programy, práca na počítači, pomocné manažérske 

služby, príprava recepčných, obsluha telefónnej ústredne, písanie na 

stroji)  

3470 Pracovný život 

 

Zahrnuje programy poskytované zväčša ako kurzy pre zamestnancov 

týkajúce sa organizácie práce, pracovných vzťahov,  odborárske kurzy 

(všeobecné)  

3800 Právo Komerčné, pracovné, kriminalistika, súdnictvo, história práva, súdna 

prax, advokátska prax 

4210 Biológia a biochémia Štúdium biologických a príbuzných vied, štúdium procesov prebieha-

júcich v  živých organizmoch  

4220 Veda o životnom prostredí Zameranie na štúdium vzájomných vzťahov živých organizmov a ich 

vzťahov k životnému prostrediu, ekológia 

4400 Vedy o neživej prírode  

– širšie programy 

Štúdium zamerané na javy neživej prírody bez bližšej špecifikácie 

4410 Fyzika Programy zamerané  na  jednotlivé odbory alebo  fyzikálne javy  

4420 Chémia Zameranie na jednotlivé odbory chémie alebo chemické procesy 

4430 Vedy o Zemi 

 

Štúdium o zložení a štruktúre Zeme, vrátane hydrosféry a atmosféry  

Príklady: geografia (prírodná), geografia (fyzikálna), geológia, geofy-

zika, hydrogeológia, hydrológia, meteorológia, mineralógia, oceáno-

grafia, paleontológia, seizmológia, vulkanológia ap. 

4610 Matematika 

 

Programy zamerané  na  jednotlivé odbory matematiky alebo  matema-

tické javy 

Príklady: algebra, aplikovaná matematika, matematická analýza úda-

jov, geometria 

4620 Štatistika 

 

Programy zamerané na matematickú štatistiku, teóriu pravdepodob-

nosti, aplikovanú štatistiku, výberové zisťovania ap. 

4810 Počítačové vedy 

 

Programy zamerané na programovanie, systémovú analýzu, systémový 

dizajn, správu počítačovej siete, operačné systémy, programovacie ja-

zyky ap.  

4820 Používanie počítačov Programy zamerané na používanie programového vybavenia, ovláda-

nie počítača, používanie internetu 

5200 Technika a technické odbory – 

širšie programy 

Programy technického zamerania bez špecifikácie   

5210 Strojárstvo, kovovýroba  

a metalurgia 

 

Programy zamerané na jednotlivé oblasti strojárskej výroby (výroba 

zbraní, hydraulika,  zváranie, zlievanie, obrábanie kovov, hutníctvo, 

sústružníctvo, jemná mechanika, spracovanie plechov, výroba ocele, 

výroba nástrojov a lisov, výroba bicyklov, oprava bicyklov, zámočník 

a opravár sejfov atď.)   

5220 Elektrotechnika a energetika 

 

Programy zamerané na jednotlivé odbory a oblasti elektrotechniky a 

 energetiky (výroba elektrickej energie, enegetické programy, plynový 

rozvod, programy týkajúce sa vykurovacích zariadení, jadrová, vodná 

a tepelná energia, solárna energia, klimatizačná technika, oprava elek-

trických spotrebičov, elektrické inštalácie, chladiace zariadenia ap.)  

5230 Elektronika a automatizácia 

 

Programy zamerané na automatizáciu,štúdium komunikačných systé-

mov, inštaláciu komunikačných zariadení, údržbu komunikačných za-

riadení (počítačová technika,  oprava počítačov, technika spracovania 

údajov, digitálna technika, robotika, telekomunikačná technika, oprava 

televíznych a rozhlasových prijímačov) 

5240 Chemická výroba Štúdium biochemických technológií, biochemické inžinierstvo, chemic-

ké inžinierstvo, programy zamerané na spracovanie nafty, plynu, pe-

trochemikálií, na laboratórnu techniku 
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Čís. kód Odbory / oblasti vzdelávania Popis, príklady 

5250 Motorové vozidlá, lode, lietadlá 

 

Štúdium zamerané na konštruovanie, výrobu, údržbu, prevádzkovanie 

a opravy motorových vozidiel vrátane žeriavov a poľnohospodárskych 

strojov, lodí, lietadiel 

Príklady:  konštrukcia motorových vozidiel, stavba lodí, lodná techni-

ka, výroba motocyklov, námorná tech-nika,  opravy motorových vozi-

diel,  mechanika poľnohospodárskych strojov, údržba lietadiel) 

5400 Výroba a spracovanie  

– širšie programy 

Štúdium o výrobe a spracovaní bez špecializácie na špecifický odbor 

5410 Potravinárstvo 

 

Zameranie na varenie, pečenie, pivovary, mäsiarstov, výrobu syrov, 

cukrárstvo, výrobu mlieka a mliečnych výrobkov, výrobu nápojov, 

úpravu potravín / hygienu, konzervovanie, priemyselné spracovanie 

potravín, potravinársku techniku, spracovanie tabaku, výrobu vína, 

skladovanie vína 

5420 Výroba textilu, odevov a obuvi 

a spracovanie kože 

 

Zameranie na krajčírstvo,  zákazkové šitie, výrobu obuvi, oprava obu-

vi, výrobu kožušín a koženého tovaru, spracovanie kože, výrobu ume-

lých kožušín, bytové doplnky, textilnú techniku, čalúnnictvo, tkáčstvo 

5430 Materiály  

(drevo, papier, plasty, sklo) 

 

Zameranie na keramiku, nábytkárstvo, výrobu skla, spracovanie skla, 

priemyselnú výrobu diamantov, papie-renský priemysel, výrobu plas-

tov, spracovanie gumy, brúsenie kameňov, výrobu syntetických vlákien, 

spracovanie dreva 

5440 Baníctvo a ťažba 

 

Zameranie programov technológia ťažby, na ťažbu uhlia, na baníctvo, 

banícku technológia, ťažbu nafty a plynu, ťažbu surovín 

5810 Architektúra a urbanizmus 

 

Štúdium architektúry, územného plánovania, plánovania verejnej vý-

stavby, krajinnej architektúry, zameranie programov na tvorbu urba-

nistických  štúdií ap. 

5820 Stavebníctvo 

 

Zamerania programov na jednotlivé odbory a oblasti stavebníctva  

Príklady: štúdium stavebných technológií, stavby mostov, budov, re-

konštrukcie stavieb,  výstavba ciest, výroba tehál, murárstvo, tesárstvo,  

klampiarstvo, lešenárske práce, kamenárske práce, cementárske práce, 

izolácie, inštalácia potrubí, kanalizačná technika, ventilácia budov, 

stavebná technika, konštrukčné práce z ko-vu, demolácie, dlažby, za-

sklievanie, obklady stien, maľovanie stien, tapetovanie, technické kres-

lenie, prevádzka stavebného podniku  

6200 Poľnohospod., lesníctvo 

a rybolov – širšie programy 

Štúdium poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu bez špecializácie na 

niektorý zo špecifických odborov 

6210 Rastlinná a živočíšna výroba 

 

Štúdium o pestovaní a zbere plodín a chove dobytka, hydiny, domácich 

zvierat, zahrnuje tiež štúdium o riadení fariem a výrobu rastlinných a 

 živočíšnych produktov 

Príklady: agronómia, pestovanie ovocia, zakladanie ovocných sadov, 

pestovanie obilnín, zeleniny, vinohrad-níctvo, zavlažovacia technika, 

chov dobytka,  oviec, prasiat, husí, hydiny, chov koní, chov psov 

6220 Záhradníctvo 

 

Štúdium jednotlivých odborov a oblastí záhradníctva 

Príklady:  krajinné záhradníctvo, záhradná technika, udržiavanie zele-

ne, údržba športových areálov, pestovanie okrasných rastlín  

6230 Lesníctvo Zameranie na lesníctvo, poľovníctvo, lesnú techniku 

6240 Rybolov Zameranie na chov rýb, rybie farmy 

6410 Veterinárstvo Štúdium veterinárnej medicíny, starostlivosť o zdravie zvierat 

7200 Zdravotníctvo – širšie 

programy,  programy 

verejného zdravia 

Štúdium o zdraví bez špecializácie v špecifických odboroch (programy 

verejného zdravia) 

7210 Humánna medicína 

 

Štúdium zamerané na prevenciu, diagnostikovanie, starostlivosť a lieč-

bu ochorení a poranení v rámci jednotlivých medicínskych odborov, 

príprava lekárov 

7230 Ošetrovateľstvo 

 

Štúdium o poskytovaní zdravotnej starostlivosti chorým, postihnutým 

alebo slabým a asistencii lekárom a  iným zdravotníckym pracovníkom 

pri diagnostike a liečbe pacientov 

Príklady: starostlivosť o prestárlych, zdravotne postihnutých, geron-

tologické služby,  pôrodná asistent-ka  
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7240 Stomatológia 

 

Štúdium zamerané na jednotlivé odbory a oblasti  stomatológie 

Príklady: zubný asistent, zubná hygiena, zubná laboratórna technika, 

zubný inštrumentár, zubná chirurgia, zubná technika, odontológia, 

ortodontika 

7250 Lekárska diagnostika 

a liečebná technika 

 

Zameranie programov na techniku používanie na diagnostikovanie a 

liečbu chorôb a poranení 

Príklady: ambulantná technika, pohotovostná zdravotná technika, 

technika súdneho lekárstva, sluchové zariadenia, zdravotná labora-

tórna technika, výroba očných šošoviek, optická protetika, optická 

technika, ortopedické prístroje, protetická technika, rádiografia, rádio-

logická technika, röntgenová technika 

7260 Terapia a rehabilitácia 

 

Zameranie programov na štúdium a zručnosti v oblasti liečby a pomoci 

pri dočasnom alebo trvalom zdravot-nom postihnutí  

Príklady: zdravotná masáž, psychoterapia, výživa / dietetika, pracovná 

terapia,  fyzioterapia, rádioterapia, rehabilitácia, logopédia 

7270 Farmácia Zameranie na štúdium liekov a ich účinkov na organizmus 

7610 Starostlivosť o deti a mládež Zameranie na starostlivosť o deti a mládež, vrátane detskej rekreácie 

a voľnočasových aktivít 

7620 Sociálna práca a poradenstvo 

 

Zameranie programov na potreby komunít, špeciálnych skupín a jedin-

cov a spôsobov uspokojovania týchto potrieb 

Príklady: profesijné poradenstvo, protialkoholická a protidrogová po-

radňa,  rodinná a manželská poradňa, týranie, sociálna starostlivosť, 

sociálna politika, sociálna práca, odborné poradenstvo 

8100 Osobné služby  

– širšie programy 

Širšie štúdium o osobných službách bez zamerania na špecifické 

oblasti 

8110 Hotely, reštaurácie,  

stravovanie 

 

Programy zamerané na poskytovanie jedla a nápojov, ubytovanie  

Príklady: kuchárstvo, stravovacie a pohostinské služby, servírovanie 

jedla, príprava hotelových recepčných, hotelové služby, čašnícka a 

 barová obsluha 

8120 Cestovanie, turistika,  

voľný čas 

Programy zamerané na sprievodcovské služby,  rekreáciu, turistiku, 

cestovanie, služby cestovných kancelárií 

8130 Šport 

 

Programy zamerané na jednotlivé oblasti športu (programy pre športo-

vých trénerov, športových rozhodcov, iných športových zamestnancov) 

8140 Služby pre domácnosť 

 

Programy zamerané na upratovanie,  varenie, chemické čistenie, po-

hrebné služby, domáce hospodárenie, ručné práce, šitie atď. 

8150 Kadernícke a kozmetické 

služby 

Programy zamerané na holičstvo, činnosť salónov krásy, kozmetické 

služby, fitnes, makeup, manikúru, pedikúru, výrobu parochní 

8400 Dopravné služby 

  

Štúdium o prevádzkovaní a riadení jednotlivých druhov dopravy  

Príklady: obsluha motorových vozidiel, autobusová doprava, riadenie 

nákladných vozidiel, poštová služba,  výcvik stewardov / stewardiek, 

navigačná technika  

8500 Ochrana životného prostredia – 

širšie programy 

Štúdiumo o chrane životného porstredia bez špecializácie na špecific-

kejšie odbory 

8510 Technológia ochrany  

životného prostredia 

 

Štúdium procesov za účelom minimalizácie odpadov, úhynu živočíchov 

a rastlinstva a znečistenia; zahrnuje programy kontroly vody, vzduchu 

a pôdy  

Príklady: kontrola znečistenia vzduchu, vody,  riadenie likvidácie prie-

myselného odpadu, recyklácia  

8520 Prírodné prostredie 

a prirodzené formy života 

Zameranie programov na  udržiavanie / ochranu národných  parkov 

(prírodné rezervácie, voľnežijúca zver) 

8530 Verejné hygienické služby 

 

Zameranie na služby, ktoré vplývajú na verejné zdravie, vrátane tvorby 

a dodrživania hygienických noriem v potravinách, vo vode, odvozu od-

padu, čistenia ulíc, zásobovania vodou  

8600 Bezpečnostné služby  

– širšie programy 

Štúdium bezpečnostných služieb bez špecializácie na špecifické odbory 
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8610 Ochrana majetku a osôb 

 

Zameranie na verejnú bezpečnosť, protipožiarnu ochranu, protipožiar-

nu techniku, ochranu života, policajné služby, prípravu policajtov, po-

žiarnikov, práca vo väzniciach ap. 

8620 Bezpečnosť práce  

a ochrana zdravia pri práci 

 

Štúdium o posudzovaní a riadení environmentálnych činiteľov súvisia-

cich s pracoviskom  

Príklady: ergonomika,  zdravie a hygiena pri práci, pracovné prostre-

die 

8630 Vojsko a obrana Zameranie na prípravu armády, vojenskú vedu, národnú bezpečnosť 

9999 Neznámy odbor / oblasť 

vzdelávania 

 

 


