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Príloha vyhlášky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania v stredných školách a o vecnej 
pôsobnosti k odborom vzdelávania  

  

VECNÁ PÔSOBNOSŤ PRÍSLUŠNEJ STAVOVSKEJ ORGANIZÁCIE ALEBO PRÍSLUŠNEJ PROFESIJNEJ ORGANIZÁCIE 

K JEDNOTLIVÝM SKUPINÁM ODBOROV VZDELÁVANIA  

  

   
Skupina študijných odborov a 

učebných odborov  

Vecná pôsobnosť príslušnej 
stavovskej organizácie 

alebo  
príslušnej profesijnej 

organizácie  

Spolupracujúca stavovská organizácia 
alebo profesijná  

organizácia  

1.  
11 Fyzikálno-matematické vedy  

nie je určená     

2.  
21 Baníctvo, geológia a 

geotechnika  
Slovenská banská komora  Republiková únia zamestnávateľov  

3.  22 Hutníctvo  
Republiková únia 

zamestnávateľov   

Asociácia zamestnávateľských zväzov a 

združení Slovenskej republiky Slovenská 

obchodná a priemyselná komora a   

4.  
23 Strojárstvo a ostatná 

kovospracúvacia výroba I  

Slovenská obchodná a 

priemyselná komora  

Asociácia priemyselných 

zväzov  

Asociácia zamestnávateľských zväzov a 

združení Slovenskej republiky Slovenská 

živnostenská komora   

Republiková únia zamestnávateľov  

5.  
24 Strojárstvo a ostatná 

kovospracúvacia výroba II  

Slovenská obchodná a 

priemyselná komora  

Asociácia priemyselných 

zväzov  

Asociácia zamestnávateľských zväzov a 

združení Slovenskej republiky Slovenská 

živnostenská komora  

Republiková únia zamestnávateľov  

6.  
25 Informačné a 

komunikačné technológie  

Republiková únia 

zamestnávateľov  

Slovenská obchodná a priemyselná komora  
Asociácia zamestnávateľských zväzov a 

združení Slovenskej republiky  

7.  26 Elektrotechnika  

Slovenská obchodná a 

priemyselná komora  

Asociácia priemyselných 

zväzov  

Asociácia zamestnávateľských zväzov a 

združení Slovenskej republiky Republiková 

únia zamestnávateľov  

8.  27 Technická chémia silikátov  

Asociácia 

zamestnávateľských zväzov 

a združení Slovenskej 

republiky   

Slovenská obchodná a priemyselná komora  

9.  
28 Technická a aplikovaná 

chémia  

Asociácia 

zamestnávateľských zväzov 

a združení Slovenskej 

republiky   

Slovenská obchodná a priemyselná komora  
Slovenská poľnohospodárska a 

potravinárska komora  



10.  29 Potravinárstvo  

Slovenská 

poľnohospodárska a 

potravinárska komora   

Republiková únia zamestnávateľov  

Asociácia zamestnávateľských zväzov  

   a združení Slovenskej republiky Slovenská 

živnostenská komora  

11.  31 Textil a odevníctvo  
Slovenská obchodná a 

priemyselná komora  

Asociácia zamestnávateľských zväzov a 

združení Slovenskej republiky  

12.  
32 Spracúvanie kože, kožušín a 

výroba obuvi  

Slovenská obchodná a 

priemyselná komora   

Republiková únia zamestnávateľov 

Asociácia zamestnávateľských zväzov a 

združení Slovenskej republiky  

13.  33 Spracúvanie dreva  
Republiková únia 

zamestnávateľov   

Slovenská obchodná a priemyselná komora  
Slovenská živnostenská komora Asociácia 

zamestnávateľských zväzov a združení 

Slovenskej republiky  

14.  34 Polygrafia a médiá  

Asociácia 

zamestnávateľských zväzov 

a združení Slovenskej 

republiky   

Slovenská obchodná a priemyselná komora   

Republiková únia zamestnávateľov  

15.  
36 Stavebníctvo, geodézia a 

kartografia  

Republiková únia 

zamestnávateľov  

Slovenská obchodná a priemyselná 
komora, Slovenská živnostenská komora  
Asociácia zamestnávateľských zväzov a 

združení Slovenskej republiky  

Slovenská banská komora  

16.  
37 Doprava, pošty a 

telekomunikácie  

Asociácia 

zamestnávateľských zväzov 

a združení Slovenskej 

republiky   

Slovenská obchodná a priemyselná komora   

Republiková únia zamestnávateľov  

17.  
39 Špeciálne technické odbory  Republiková únia 

zamestnávateľov  

Asociácia zamestnávateľských zväzov a 

združení Slovenskej republiky  

18.  

42 Poľnohospodárstvo, lesné 

hospodárstvo a rozvoj vidieka I  

Slovenská 

poľnohospodárska a 

potravinárska komora   

Slovenská lesnícka komora   

Asociácia zamestnávateľských zväzov a 

združení Slovenskej republiky  

19.  43 Veterinárske vedy  

Slovenská 

poľnohospodárska a 

potravinárska komora   

Asociácia zamestnávateľských zväzov a 

združení Slovenskej republiky  Komora 

veterinárnych lekárov  

Slovenskej republiky  

20.  

45 Poľnohospodárstvo, lesné 

hospodárstvo a rozvoj vidieka II  

Slovenská 

poľnohospodárska a 

potravinárska komora   

Slovenská lesnícka komora   

Asociácia zamestnávateľských zväzov a 

združení Slovenskej republiky  



21.  

53 Zdravotnícke odbory 

vzdelávania na stredných 

zdravotníckych školách  

Slovenská komora 

medicínsko-technických 

pracovníkov  

Slovenská komora sestier a pôrodných 
asistentiek  

Slovenská komora fyzioterapeutov  

Slovenská komora zdravotníckych 

záchranárov  

Slovenská komora ortopedických technikov  

Slovenská komora zubných technikov  

22.  62 Ekonomické vedy  
Republiková únia 

zamestnávateľov   

Asociácia zamestnávateľských zväzov a 

združení Slovenskej republiky Slovenská 

obchodná a priemyselná komora  

Slovenská živnostenská komora  

23.  
63 Ekonomika a organizácia, 

obchod a služby I  

Republiková únia 

zamestnávateľov   

Asociácia zamestnávateľských zväzov a 

združení Slovenskej republiky Slovenská 

obchodná a priemyselná komora  

Slovenská živnostenská komora  

24.  
64 Ekonomika a organizácia, 

obchod a služby II  

Republiková únia 

zamestnávateľov  

Asociácia zamestnávateľských zväzov a 

združení Slovenskej republiky Slovenská 

obchodná a priemyselná komora  

Slovenská živnostenská komora  

25.  68 Právne vedy  nie je určená   Republiková únia zamestnávateľov  

26.  
72 Publicistika, knihovníctvo a 

vedecké informácie  

Republiková únia 

zamestnávateľov  
   

27.  75 Pedagogické vedy  nie je určená     

28.  76 Učiteľstvo  nie je určená     

29.  

82 Umenie  

a umeleckoremeselná tvorba  

I  

Slovenská živnostenská 

komora   

Asociácia zamestnávateľských zväzov a 

združení Slovenskej republiky Republiková 

únia zamestnávateľov  

30.  

85 Umenie  

a umeleckoremeselná tvorba  

II  

Slovenská živnostenská 

komora   

Asociácia zamestnávateľských zväzov a 

združení Slovenskej republiky Republiková 

únia zamestnávateľov  

31.  92 Bezpečnostné služby  nie je určená   Republiková únia zamestnávateľov  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Webové stránky stavovských a profesijných organizácií 
 

 

Asociácia zamestnávateľských 

zväzov a združení SR 

www.azzz.sk

  

Republiková únia 

zamestnávateľov 

www.ruzsr.sk 

 

Slovenská 

živnostenská komora 

www.szk.sk

 

 

Slovenská obchodná 

a priemyselná komora 

www.sopk.sk

  

Slovenská poľnohospodárska  

a potravinárska komora 

www.sppk.sk

  

Slovenská lesnícka 

komora 

www.slsk.sk 

 

Slovenská banská komora 

www.banskakomora.sk 

 

Asociácia priemyselných 

zväzov a dopravy 

www.asociaciapz.sk 
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