
Prehľad nedostatkových profesií v okresoch s priemernou mierou evidovanej 
nezamestnanosti do 5%  :  

Bratislavský samosprávny kraj: 

Okresy  s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti do 5%: 

Bratislava I 
Bratislava II 
Bratislava III 
Bratislava IV 

Bratislava V 
Malacky 

 

 

1342003 Riadiaci zdravotnícky pracovník - sestra 

1439001 
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prekladateľstva, 
tlmočníctva 

2211003 Lekár bez špecializácie 

2212042 Dermatovenerológ 

2221001 
Sestra na lôžkovom oddelení, špecialistka vo vnútornom 
lekárstve, špecialistka v odboroch chirurgie 

2221002 Sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti 

2221014 Sestra bez špecializácie 

2261001 Zubný lekár bez špecializácie 

2431005 Špecialista pre starostlivosť o zákazníkov 

2434000 Špecialista v oblasti predaja IKT 

2512002 Softvérový architekt, dizajnér 

2529003 Špecialista klientskej podpory a prevádzky IKT 

3119001 Dispečer, výpravca v železničnej doprave 

3119003 Technik, kontrolór v železničnej infraštruktúre 

3221999 Zdravotná sestra inde neuvedená 

3256001 Praktická sestra (zdravotnícky asistent) bez špecializácie 

5120000 Kuchár (okrem šéfkuchára) 

5329001 sanitár 

6111000 Pestovateľ poľných plodín a zeleniny 

6121003 Dojič kráv, oviec a kôz 

7111000 Stavebný montážnik jednoduchých stavieb 

7112002 Murár 

7114001 Železiar v stavebníctve 

7114002 Betonár 

7115001 Tesár 

7119002 Lešenár 

7122002 Obkladač 

7123001 Omietkar 

7123003 Montér suchých stavieb 

7124001 Izolatér 



7126001 Inštalatér 

7132004 Operátor povrchových úprav (výroba motorových vozidiel) 

7212002 Zvárač kovov 

7222002 Prevádzkový zámočník (údržbár) 

7222005 Stavebný zámočník 

7411001 Stavebný a prevádzkový elektrikár 

7523000 Nastavovač a operátor drevoobrábacieho stroja 

8141000 Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy 

8142000 Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov 

8172005 
Operátor strojov pri výrobe aglomerovaných materiálov na 
báze dreva 

8211000 Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe 

8212001 Montážny pracovník (operátor) elektrických zariadení 

8212999 
Montážny pracovník elektrických a elektronických zariadení 
inde neuvedený 

8219003 
Montážny pracovník v chemickej, gumárenskej a plastikárskej 
výrobe 

8219999 Iný montážny pracovník inde neuvedený 

8311001 Rušňovodič v železničnej doprave 

8312001 
Pracovník riadenia železničnej dopravy (posunovač, signalista, 
výhybkár, dozorca výhybiek, hradlár, hlásič, závorár) 

8331001 Vodič autobusu 

8332006 
Vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (medzinárodná 
doprava) 

8332007 
Vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (vnútroštátna 
doprava) 

8344000 Operátor vysokozdvižného vozíka 

9329013 Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe 

9333004 Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant) 
 


