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

Trnavský samosprávny kraj: 

Okresy  s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti do 5%: 

Dunajská Streda 
Galanta 
Hlohovec 
Piešťany 
Skalica 
Trnava 
 

2211002 Všeobecný lekár pre dospelých 

2211003 Lekár bez špecializácie 

2212001 Internista 

2212044 Neurológ 

2212059 Rádiológ 

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

2221003 Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále 

2221014 Sestra bez špecializácie 

3113003 Prevádzkový technik elektroúdržby 

3122001 Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe 

3142008 Technik údržby v potravinárskej výrobe 

3256001 Praktická sestra (zdravotnícky asistent) bez špecializácie 

3512000 Technik užívateľskej podpory IKT 

4321001 Pracovník v sklade (skladník) 

5112001 Sprievodca a vlakvedúci v osobnej železničnej doprave 

5329001 Sanitár 

5329002 Podporný pracovník v zdravotníctve 

6121003 Dojič kráv, oviec a kôz 

7114001 Železiar v stavebníctve 

7114002 Betonár 

7115001 Tesár 

7119002 Lešenár 

7121000 Strechár 

7123003 Montér suchých stavieb 

7212002 Zvárač kovov 

7233008 Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojov 

7511005 Spracovateľ hydiny 

7511999 Spracovateľ mäsa a rýb a podobný výrobca inde neuvedený 

8121005 Operátor stroja na ťahanie a pretláčanie kovov 

8121009 Operátor tvárniaceho zariadenia 

8142000 Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov 

8143002 Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera 



8153000 Operátor šijacieho stroja 

8160004 Operátor zariadenia na výrobu mliečnych výrobkov 

8160999 Operátor zariadenia na výrobu potravín a podobných výrobkov inde neuvedený 

8181001 Ťahač skleného vlákna 

8181002 Spracovateľ skleného vlákna 

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 

8311001 Rušňovodič v železničnej doprave 

8311999 Rušňovodič inde neuvedený 

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

8312003 Sprievodca a vlakvedúci nákladnej dopravy 

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 

 


