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PREDSLOV
Vitaj vo farebnom svete povolaní,
nech sa už momentálne nachádzaš v akomkoľvek ročníku, či v akomkoľvek
veku, raz príde ten deň, keď sa budeš musieť rozhodnúť o svojom budúcom
povolaní.
V tomto dôležitom rozhodovaní ti okrem učiteľov na základnej škole, rodičov
alebo priateľov pomôže aj katalóg pracovných povolaní, kde je pre teba
pripravených mnoho informácií o rôznych povolaniach.
Je možné, že v katalógu nájdeš zaujímavé povolania z rôznych priemyselných
odvetví, ktoré si ešte nikdy nevidel/a a ani si o nich nepočul/a.
Tento rôznorodý svet informácií o povolaniach sprevádzajú sovičky, ktoré
nakreslili tvoji rovesníci zo základných škôl po celom Slovensku, špeciálne
pre túto príležitosť.
Katalóg je doplnený aj obrázkami, ktoré zaujímavou formou zobrazujú
a približujú jednotlivé povolania.
Sme presvedčení, že ťa katalóg zaujme a rozšíri ti prehľad o možnostiach,
kde sa môžeš uplatniť na trhu práce v rôznych priemyselných odvetviach
a povolaniach a pomôže ti pri rozhodovaní o tvojej profesijnej budúcnosti.
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Dispečer v hutníckom
a zlievarenskom priemysle

Kto je to dispečer? Čo je jeho hlavnou
úlohou?
Riadenie a koordinácia práce pracovníkov
výrobných oddelení, stanovovanie
optimálnych postupov a stanovovanie
pracovných činností. Tieto zaujímavé
a dôležité činnosti zabezpečuje práve
dispečer. Ide o riadiacu a zodpovednú
profesiu, ktorá je v dnešnej dobe „JUST
IN TIME“ (všetko riadené tak, aby vznikali
čo najmenšie prestoje a nadpráca) na trhu
práce veľmi vyhľadávaná.

Hutníctvo
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Dispečer v hutníckom
a zlievarenskom priemysle
Predpoklady
Predpoklady

na výkon daného
na výkon daného

		
		povolania:
povolania







manuálna zručnosť
praktické myslenie
presnosť, precíznosť
technické myslenie
trpezlivosť
fyzická zdatnosť

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:







vedie príslušné prevádzkové záznamy,
organizuje a operatívne riadi dopravnú
a prepravnú činnosť,
koordinuje výrobný cyklus a údržbárske procesy,
zabezpečuje priebežné sledovanie
a vyhodnocovanie dôležitých výrobných
ukazovateľov, koncentrácie škodlivín a exhalátov,
stavu ovzdušia, odpadových vôd ap.,
operatívne zabezpečuje chod prevádzky pri
mimoriadnych udalostiach.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 žiadaná profesia na trhu
práce doma aj v zahraničí,
 možnosť uplatnenia
v dielňach a prevádzkach
strojárskych tovární.

Lokality najväčšej koncentrácie
hutníctva na Slovensku.

Hutníctvo
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Hutník operátor, údržbár
Hutníctvo patrí k základným odvetviam ťažkého priemyslu. Na Slovensku má dlhú a bohatú
tradíciu. Od nepamäti sa z rúd vyrábajú kovy, ich zliatiny, rôzne hutnícke polotovary
a výrobky, ktoré človek potrebuje. Rozoznávame hutníctvo železa a ocele, tzv. čiernu
metalurgiu, a hutníctvo neželezných kovov, tzv. farebnú metalurgiu.

Hutníctvo farebných kovov vyrába
prevažne meď, olovo, zinok, cín a ich
zliatiny. Hutníctvo ľahkých kovov
vyrába hlavne hliník a jeho zliatiny.
Zliatiny hliníka sa následne využívajú
v automobilovom a leteckom priemysle,
ako aj v mnohých odvetviach
strojárskeho priemyslu.

Hutníctvo

7

Hutník operátor, údržbár
Predpoklady
Predpoklady

na výkon daného
na výkon daného

		
		povolania:
povolania
 dodržiavanie pravidiel,
disciplína
 fyzická zdatnosť
 manuálna zručnosť
 praktické myslenie
 technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 čistí a vykonáva údržbu technického
vybavenia,
 obsluhuje dopravníky, zásobníky
a drviče,
 vykonáva údržbu v plnom rozsahu
na obsluhovaných zariadeniach,
 pripravuje a spracováva vstupné suroviny,
 vedie technickú dokumentáciu,
 pripravuje taveniny, prilieva kov,
 pracuje na liatí a odlievaní kovu.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Lokality najväčšej koncentrácie
hutníctva na Slovensku.

rast:

 žiadaná profesia na trhu práce doma
aj v zahraničí,
 okamžité uplatnenie na pracovnom
trhu,
 možnosť uplatnenia vo veľkých
spoločnostiach hutníckej výroby
a v technických odvetviach,
ktoré používajú kovové materiály
a technológie spojené so
zušľachťovaním ich vlastností.
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Jadrár

Hutníctvo

Zlievarenstvo je priemyselné odvetvie zaoberajúce sa výrobou predmetov liatím
roztaveného kovu do formy, ktorej dutina spolu s jadrami vytvára tvar a rozmery budúceho
odliatku. Zlievarne zásobujú všetky odvetvia strojárskej výroby odliatkami tvarovo zložitých
súčiastok, ktoré sa efektívne nedajú vyrobiť iným spôsobom, napr. zváraním či obrábaním.

Vieš, čo je to jadrovňa?
Je to zlievarenská dielňa, kde sa vyrábajú
jadrá - súčasti foriem na odliatky.
Výroba jadier je súčasťou zlievarenstva.
Zlievarenstvo patrí medzi najstaršie
remeslá, ktoré pomáhali ľuďom využívať
prírodné zdroje, vzdorovať nepriateľom
a svojím dielom prispeli k civilizačnému
pokroku. Materiál na výrobu jadier môže
byť rôznorodý, vo všeobecnosti sa najviac
využíva ostrivo (kremičitý piesok a zmes
spojivových systémov).
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Hutníctvo

Jadrár
Predpoklady
Predpoklady

na výkon daného
na výkon daného

		
		povolania:
povolania
 dodržiavanie pravidiel,
disciplína
 fyzická zdatnosť
 manuálna zručnosť
 samostatné riešenie úloh
 technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 ručne a strojovo pripravuje jadrové zmesi,
 ručne pripravuje a vyrába jednorazové zlievarenské
jadrá,
 vyrába jadrá špeciálnymi technológiami,
 vykonáva obsluhu a údržbu technického vybavenia,
 robí základné nastavenia a obsluhu technologických
strojov a zariadení na výrobu jadier, kontroluje
pracovné procesy a výstupy.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 žiadaná profesia na trhu práce doma
aj v zahraničí,
 možnosti uplatnenia vo veľkých
spoločnostiach v segmente hutníctva,
 vyhľadávaná profesia kokilových alebo
pieskových zlievarní.

Lokality najväčšej koncentrácie
hutníctva na Slovensku.
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Kvalitár, kontrolór
v hutníctve a zlievarenstve

Hutníctvo

Kvalita výroby patrí v súčasnosti medzi rozhodujúce fenomény
podnikania. Je nielen základom komerčnej úspešnosti na trhu, ale
aj nositeľom celkovej podnikateľskej prosperity. Iba kvalitou možno
zaručiť ekonomicky efektívny predaj výrobkov na konkurenčne
náročných trhoch.

Hlavnou činnosťou
kvalitára, kontrolóra
v hutníctve a zlievarenstve
je vykonávanie komplexnej
výstupnej kontroly procesov
a výrobkov.
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Kvalitár, kontrolór
v hutníctve a zlievarenstve

Hutníctvo

Predpoklady
Predpoklady

na výkon daného
na výkon daného

		
		povolania:
povolania







fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
rozhodovanie
sebaprezentácia a komunikácia
technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 zabezpečuje odborné technické práce v oblasti
QMS (Quality Management System) a kontroly
kvality,
 vykonáva technickú kontrolu jednotlivých operácií,
 sleduje technologický proces výroby,
 stanovuje postupy na meranie kvality surovín,
materiálov a produktov hutníckej výroby,
 pripravuje podklady a dokumentáciu súvisiacu
s riadením kvality.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Lokality najväčšej koncentrácie
hutníctva na Slovensku.

rast:

 žiadaná profesia na trhu práce doma aj
v zahraničí,
 okamžité uplatnenie na pracovnom trhu,
 možnosť uplatnenia vo veľkých
spoločnostiach hutníckej výroby
a v technických odvetviach,
ktoré používajú kovové materiály
a technológie spojené so
zušľachťovaním ich vlastností.
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Majster (supervízor)
v zlievarenstve

Hutníctvo

Riadenie pracovníkov a automatizácia procesov je fenoménom
dneška a nevyhnutnosťou zajtrajška!

Nároky na vedenie pracovníkov a ich
rozvoj v súčinnosti s automatizáciou
výroby neustále rastú. Inovačný cyklus
výrobkov sa stále skracuje, a preto
automatizované systémy musia byť
sústavne modifikované a pracovníci
musia byť flexibilne vedení zvládať túto
permanentnú zmenu.
Majster (supervízor) v zlievarenstve je
preto kľúčovou pozíciou v hutníctve.
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Majster (supervízor)
v zlievarenstve

Hutníctvo

Predpoklady
Predpoklady

na výkon daného
na výkon daného

		
		povolania:
povolania









odolnosť voči záťaži
samostatné riešenie úloh
sebaprezentácia a komunikácia
spolupráca
technické myslenie
riešenie problémov
rozhodovanie
vytváranie a udržiavanie vzťahov
s inými ľuďmi

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:

 zodpovedá, riadi a koordinuje tím
pracovníkov,
 koordinuje technologické procesy
zlievarenskej výroby a chod
automatických liniek,
 pracuje s technickou dokumentáciou
o výrobnom procese,
 zodpovedá za technický stav
prideleného vybavenia,
 kontroluje a optimalizuje automatické
linky a ostatné súvisiace zariadenia.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Lokality najväčšej koncentrácie
hutníctva na Slovensku.

rast:

 žiadaná profesia na trhu
práce doma aj v zahraničí,
 veľký dopyt po absolventoch
tohto odboru je v radoch
všetkých strojárenských
spoločností a ich
dodávateľov.
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Odlievač kovov

Hutníctvo

Odlievanie je zhotovovanie súčiastok zo železných a neželezných kovov, ktoré sú
privedené do tekutého stavu a majú takto schopnosť po naliatí do foriem vytvrdnúť.
Výhodou odlievania je, že umožňuje vyrobiť súčiastky zložitých tvarov, ktorých výroba by
bola použitím inej technológie zdĺhavá, veľmi prácna, a preto aj niekoľkonásobne drahšia.

Čo je to odlievanie?
Poznáme rôzne spôsoby opracovania
kovových materiálov. Okrem
mechanických spôsobov, ako je
napr. strihanie, rezanie, vŕtanie ap.
sa pri výrobe výrobkov používajú
aj ďalšie technológie. Jednou
z najstarších a stále najrozšírenejších
je odlievanie.
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Odlievač kovov

Hutníctvo

Predpoklady
Predpoklady

na výkon daného
na výkon daného

		
		povolania:
povolania






digitálna gramotnosť
fyzická zdatnosť
manuálna zručnosť
samostatné riešenie úloh
technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 vyrába odliatky odlievaním roztavenej zliatiny
do trvalých kovových foriem,
 vykonáva základné nastavenie, kontrolu a údržbu
zariadení na odlievanie tekutého kovu,
 ošetruje kovové formy,
 kontroluje pracovný proces odlievania,
 obsluhuje technologické stroje a zariadenia,
 posudzuje vizuálnu kvalitu odliatkov,
 obsluhuje automatizované odlievacie pracovisko
(odlievací vysokotlakový stroj, ošetrovacie
zariadenie, periférne zariadenia ap.).

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 žiadaná profesia na trhu práce doma
aj v zahraničí,
 možnosť uplatnenia vo veľkých
spoločnostiach v segmente hutníctva,
 perspektíva zlievania a zvýšený dopyt
po absolventoch tohto odboru.

Lokality najväčšej koncentrácie
hutníctva na Slovensku.
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Tavič

Hutníctvo

Na tavenie kovu sa používajú rôzne typy taviacich agregátov. Rozhodujúcimi faktormi
pri voľbe typu zariadenia sú ekonomickosť a technologické špecifiká prípravy kovu
alebo zliatiny. Rovnaký dôraz ako na tavenie je kladený aj na dosiahnutie a udržanie
stanovených parametrov taveniny, ako napr. jej čistota a chemické zloženie.

Čo je tavenie?
Tavenie kovu je tepelno-metalurgický
proces, počas ktorého pridávaním
tepla, resp. vytváraním tepla, mení
materiál svoj fyzikálny stav zo stavu
tuhého do stavu tekutého. Preto
najčastejším pracovným zariadením
taviča je taviaca pec.
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Hutníctvo

Tavič
Predpoklady
Predpoklady

na výkon daného
na výkon daného

		
		povolania:
povolania





fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
práca v sťažených pracovných
podmienkach
 technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 riadi odborné činnosti pri výrobe surového železa,
ocele, liatiny, tvárnej liatiny a neželezných kovov,
 stanovuje množstvo a zloženie prísad
na dosiahnutie potrebnej kvality,
 zodpovedá za sledovanie rozhodujúcich
technologických parametrov a kvality výstupných
produktov,
 vykonáva kontrolnú činnosť a údržbu
obsluhovaných zariadení.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 žiadaná profesia na trhu práce doma
aj v zahraničí,
 uplatnenie pri výrobe železa a rovnako
pri produkcii neželezných kovov,
 žiadaná profesia vo všetkých
zlievarenských spoločnostiach.

Lokality najväčšej koncentrácie
hutníctva na Slovensku.

18

Technický pracovník
v hutníctve

Hutníctvo

Dnes a určite aj v budúcnosti bude priemysel a technika vytvárať najviac
pracovných príležitostí a možností nájsť si takú prácu na pracovnom trhu,
ktorá bude mladého človeka baviť a dokáže ho aj finančne uspokojiť.

Hutníctvo patrí k základným
odvetviam ťažkého priemyslu,
v ktorom sa z rúd a iného materiálu
vyrábajú kovy, ich zliatiny a rôzne
hutnícke výrobky. Rozoznávame
hutníctvo železa a ocele a hutníctvo
neželezných kovov. Pri príprave
na povolanie technický pracovník
v hutníctve sa žiak môže rozhodnúť
pre viacero smerov, ktorým sa chce
venovať.

19

Technický pracovník
v hutníctve
Predpoklady
Predpoklady

na výkon daného
na výkon daného

		
		povolania:
povolania
 dodržiavanie pravidiel,
disciplína
 fyzická zdatnosť
 presnosť, precíznosť
 manuálna zručnosť
 technické myslenie

Lokality najväčšej koncentrácie
hutníctva na Slovensku.

Hutníctvo

Pracovná náplň
Pracovná náplň

povolania, základné
povolania, základné

		povinnosti:
		
povinnosti:
 vyrába
odliatky odlievaním
roztavenej zliatiny do trvalých

kovových foriem,
 vykonáva základné nastavenie, kontrolu a údržbu zariadení
na odlievanie tekutého kovu,
 posudzuje vizuálnu kvalitu odliatkov,
 obsluhuje technologické stroje a zariadenia, nastavuje
zváracie agregáty,
 obsluhuje automatizované odlievacie pracovisko (odlievací
vysokotlakový stroj, ošetrovacie zariadenie, manipulačné
roboty a periférne zariadenia),
 reže kovové materiály kyslíkom, plazmou a laserom ručne
a na rezacích strojoch,
 zvára, navaruje a spájkuje súčiastky a konštrukcie z kovových
materiálov a ich zliatin elektrickým oblúkom alebo plynovým
zváracím zariadením rôznymi technológiami,
 vykonáva konečnú úpravu zvarov, čistenie
a skúšky kvality zvaru.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 žiadaná profesia na trhu práce
doma aj v zahraničí,
 široká možnosť
uplatnenia na stavbách,
v dielňach, továrňach
a energetických prevádzkach,
v poľnohospodárstve ap.
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Technik kontroly kvality
v hutníctve, laborant

Hutníctvo

Meranie a kontrola kvality výrobkov je v hutníctve mimoriadne
dôležitou činnosťou. Zaoberá sa ňou technik kontroly kvality
v hutníctve, laborant.

Metrológia je odbor zaoberajúci
sa meraním, meracími
jednotkami a metódami,
technikou merania, meradlami,
stanovením fyzikálnych
a materiálových konštánt
a prípadne istými vlastnosťami
osôb, ktoré meranie
vykonávajú.
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Technik kontroly kvality
v hutníctve, laborant

Hutníctvo

Predpoklady
Predpoklady

na výkon daného
na výkon daného

		
		povolania:
povolania






digitálna gramotnosť
manuálna zručnosť
precíznosť, presnosť
technické myslenie
rozhodovanie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:






vykonáva typové a kalibračné skúšky,
navrhuje kalibračné postupy,
spracováva expertízy,
vedie dokumentáciu,
vypracováva správu meracích systémov
a meradiel,
 vykonáva hodnotenie meracích
schopností,
 dohliada na dodržiavanie predpisov
a noriem,
 vykonáva značenie a evidenciu
meradiel.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 žiadaná profesia na trhu
práce doma aj v zahraničí,
 možnosť uplatnenia
v dielňach a prevádzkach
strojárskych tovární.

Lokality najväčšej koncentrácie
hutníctva na Slovensku.
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Zlievarenský technik
kontroly kvality

Hutníctvo

Nájsť nepodarok čo najskôr, pomôcť identifikovať príčinu zlej kvality
a spolupracovať na jej odstránení je pre hutníkov v hutníckom
priemysle cestou k úspechu!

Zlievarenský technik kontroly kvality
zabezpečuje požadovanú kvalitatívnu
úroveň vstupov, procesov a výstupov
v priebehu výroby. Vyhodnocuje
kvalitu výrobkov, výkonov, služieb
a iných výstupov. Zisťuje príčiny
zníženej kvality, vyhodnocuje
ekonomické straty z nekvality
a spracováva stanoviská k zisteným
nedostatkom, ako aj k priebehu
jednotlivých procesov vo výrobe.
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Zlievarenský technik
kontroly kvality

Hutníctvo

Predpoklady
Predpoklady

na výkon daného
na výkon daného

		
		povolania:
povolania








manuálna zručnosť
riešenie problémov
presnosť, precíznosť
rozhodovanie
spolupráca
technické myslenie
fyzická zdatnosť

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:

 určuje vhodnosť technologických
postupov,
 kontroluje dodržiavanie navrhnutých
technologických postupov,
 vykonáva funkčné skúšky, overuje
a vyhodnocuje predpísané
parametre zlievarenských výrobkov,
 kontroluje nastavenia obrábacích
strojov,
 navrhuje kontrolné metódy
a postupy na realizáciu skúšok
kvality.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 žiadaná profesia na trhu práce
doma aj v zahraničí,
 možnosť uplatnenia v dielňach
a prevádzkach strojárskych
tovární.

Lokality najväčšej koncentrácie
hutníctva na Slovensku.
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Autoelektrikár

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Súčasťou auta sú elektrické rozvody, dynamo, akumulátor, svetlá, smerovky,
rádio, kontrolky, klimatizácia, navigačný systém GPS. Keď niektorá z týchto
súčastí nefunguje, pomôže ti autoelektrikár.

Vieš, že auto nenaštartuje bez
elektrickej iskry?
Vieš, že „ŠTART a STOP
systém“ je automatické
zhasínanie motorov
na križovatke?
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Autoelektrikár

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:







digitálna gramotnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
pružné prispôsobenie sa
samostatné riešenie úloh
technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 vykonáva diagnostiku, opravu a údržbu
elektrických a elektronických častí vozidiel,
rozvodov, senzorov, riadiacich systémov,
 nastavuje elektronické systémy automobilov,
 realizuje technické kontroly na elektrických
zariadeniach vozidla,
 zapája prístroje a súpravy podľa schém
technickej dokumentácie,
 vykonáva montáž a servis doplnkov –
autoalarmov, parkovacích senzorov ap.
 vyrába elektronické panely do automobilov.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Lokality najväčšej koncentrácie strojárstva
a ostatnej kovospracujúcej výroby na Slovensku.

rast:

 žiadaná profesia na trhu práce doma aj
v zahraničí,
 okamžité uplatnenie na pracovnom trhu vo
výrobných závodoch, v automobilkách,
 možnosť pracovať v autoservisoch, dielňach
a na staniciach technickej kontroly,
 možnosť pracovať s najnovšími technológiami
používanými v automobilovom priemysle,
 možnosť špecializácie na konkrétnu
značku automobilu.

26

Autolakovník

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Korunou krásy na aute je jeho farba a lak. V autolakovníctve sa používajú
základné farby alebo farby s metalízou. Farba môže mať špecifický odtieň
podľa želania zákazníka. Musí byť kvalitne nanesená, aby nedošlo ku
korózii – hrdzaveniu karosérie.

Vieš, že autolakovník nanáša
farbu na karosériu striekacou
pištoľou?
Vieš o tom, že karbónová fólia,
okrem toho, že je štýlová,
slúži aj ako ochrana pred
poškriabaním laku kamienkami
zo zimných posypov?
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Autolakovník

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:








cit pre farbu, farebné videnie
digitálna gramotnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
priestorová predstavivosť
technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 pripravuje povrch auta na lakovanie –
očisťuje, odmasťuje, odstraňuje staré
nátery, brúsi, tmelí a maskuje,
 vypočítava spotrebu materiálu,
 pripravuje, mieša a nanáša všetky druhy
lakov a farieb,
 pracuje v striekacích kabínach,
 demontuje a montuje rôzne diely
vozidla.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Lokality najväčšej koncentrácie strojárstva
a ostatnej kovospracujúcej výroby na Slovensku.

rast:

 žiadaná profesia na trhu práce doma aj
v zahraničí,
 atraktívna profesia na trhu práce
v automobilovom priemysle,
 možnosť pracovať s najnovšími
technológiami pri digitálnom miešaní
farieb,
 možnosť pracovať v autoservisoch
a dielňach.
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Automechanik osobných
motorových vozidiel

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Automobilový priemysel je významným odvetvím a ekonomickým pilierom krajín
strednej a východnej Európy. Slovenská republika sa začlenila medzi svetové
automobilové centrá. Vyrába sa tu najviac osobných automobilov na obyvateľa
na svete, export (vývoz) automobilov má významný podiel na celkovom exporte
Slovenska.

Ako autoopravár si môžeš vybrať
z nasledujúcich zameraní:
mechanik, karosár, elektrikár alebo
lakovník.
Základnou súčasťou automobilu je
motor, ktorý je určený na jeho pohon.
Vieš, že automechanik používa pri
svojej práci diagnostické prístroje
a výpočtovú techniku?
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Automechanik osobných
motorových vozidiel

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:








digitálna gramotnosť
fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
samostatné riešenie úloh
technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 opravuje všetky typy motorových vozidiel,
 diagnostikuje, zisťuje príčiny porúch
automobilov pomocou meracích
a diagnostických prístrojov,
 rozoberá a skladá časti motora,
 vykonáva údržbu vozidiel - výmenu oleja,
brzdovej kvapaliny, filtrov, výfuku, tlmičov,
poistiek, prezúva pneumatiky, vykonáva
geometriu, vyvažovanie kolies,
 vykonáva pravidelné prehliadky,
technické prehliadky,
 montuje doplnky pre automobily.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 možnosť pracovať vo výrobných závodoch –
automobilkách,
 možnosť pracovať v autoservisoch,
dopravných podnikoch (autobusy, nákladné
vozidlá), v poľnohospodárstve (traktory),
v stavebných firmách,
 možnosť pracovať v staniciach technickej
kontroly,

Lokality najväčšej koncentrácie strojárstva
a ostatnej kovospracujúcej výroby na Slovensku.

 možnosť pracovať v predajniach automobilov
(poskytovanie predajného servisu)
a špecializácie na konkrétnu značku
automobilu,
 možnosť založenia živnosti.
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Brusič nástrojov

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Kvalitu a efektivitu práce ovplyvňuje aj funkčnosť nástroja.
Dobre nabrúsený nástroj je jednou zo základných podmienok úspechu.
Brusič nástrojov je špecialista pre brúsenie a ostrenie nástrojov.

Poznáš situáciu, keď si chcel
odstrihnúť papier tupými
nožničkami, alebo rezať
menej ostrým nožom? Ako sa
ti pracovalo? Bol si spokojný
s výsledkom?
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Brusič nástrojov

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:
 dodržiavanie pravidiel,
disciplína
 fyzická zdatnosť
 jemná motorika, presnosť
 manuálna zručnosť
 samostatné riešenie úloh
 technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 ručne alebo pomocou strojov brúsi
obrábacie nástroje,
 ostrí, naostruje nástroje podľa
požiadaviek technológa,
 vykonáva údržbu a kontrolu kvality
jednotlivých nástrojov (píl, fréz,
sústružníckych nožov) na obrábanie
a tvárnenie kovov,
 pracuje so špeciálnymi brúskami.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Lokality najväčšej koncentrácie strojárstva
a ostatnej kovospracujúcej výroby na Slovensku.

rast:

 žiadaná profesia na trhu práce doma
aj v zahraničí
 možnosť uplatnenia v rôznych
odvetviach strojárstva,
 práca vo výrobných podnikoch,
v dielňach, v opravárenských
dielňach a údržbe,
 možnosť založenia živnosti.
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Hasič hasičského
a záchranného zboru

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Chcel by si pomáhať ľuďom? Hasič je jedno zo záchranárskych povolaní. Zdoláva
požiare, poskytuje pomoc, vykonáva záchranárske práce pri haváriách, živelných
pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a taktiež pri ochrane životného
prostredia. Okrem toho sa musí vedieť postarať o hasičskú techniku a vozidlá.

Vieš, že existujú rôzne druhy
hasičských automobilov?
Napr. cisternová
automobilová striekačka,
penový, plynový, práškový
hasiaci automobil atď.
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Hasič hasičského
a záchranného zboru

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Predpoklady
na výkon daného

Pracovná
Pracovná náplň
náplň

		povolania:









dodržiavanie pravidiel, disciplína
fyzická zdatnosť
odolnosť voči záťaži
praktické myslenie
pružnosť, flexibilita
schopnosť riešiť problémy
rozhodovanie
spolupráca

povolania,
povolania,základné
základné

		
		povinnosti:
povinnosti:

 vykonáva činnosti pri obsluhe zásahových hasičských automobilov
a inej hasičskej techniky, záchranárskej techniky a technických
prostriedkov,
 vedie hasičské motorové vozidlo,
 kontroluje funkčnosť a úplnosť hasičského vybavenia, zariadenia,
 vykonáva činnosti pri opravách a údržbe technických prostriedkov,
výstroja a výzbroje a objektov požiarnej jednotky,
 zúčastňuje sa na požiarnych taktických cvičeniach a školeniach,
 zdoláva požiar, zúčastňuje sa na záchrane osôb a majetku,
 vykonáva samostatne záchranársku činnosť pri haváriách,
technických zásahoch, nehodách, povodniach a iných
mimoriadnych udalostiach,
 vykonáva asistenčné činnosti pri činnostiach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru a vykonáva kontrolu opatrení
určených na tieto činnosti.

Lokality najväčšej koncentrácie strojárstva
a ostatnej kovospracujúcej výroby na Slovensku.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 uplatnenie v hasičskom a záchrannom
zbore, v požiarnych skladoch
a zbrojniciach, vo firmách zaoberajúcich
sa danou problematikou alebo vo
firmách so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru,
 uplatnenie ako pracovník na úseku
požiarnej ochrany a údržby špeciálnej
požiarnej techniky,
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Karosár

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Najviditeľnejšou časťou auta je karoséria. Karoséria automobilu
má funkciu ochrannú, bezpečnostnú, ale aj estetickú.

Vieš, že karosár používa pri
svojej práci rovnaciu stolicu
na rovnanie poškodených
karosérií?
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Karosár

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:








digitálna gramotnosť
fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
priestorová predstavivosť
technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 montuje, demontuje, kontroluje a opravuje
poškodené karosérie (po havárii, korózii,
krupobití),
 stmeľuje, brúsi a zvára jemné plechy karosérie,
nituje, spájkuje, lícuje a vyklepáva plechy,
laminuje – montuje laminátové časti, dielce,
 nanáša základné antikorózne nátery,
 zasklieva okná karosérií,
 montuje doplnky a upravuje karosérie – tuning
(spojler),
 vyrába jednotlivé diely karosérie.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Lokality najväčšej koncentrácie strojárstva
a ostatnej kovospracujúcej výroby na Slovensku.

rast:

 žiadaná profesia na trhu práce doma aj
v zahraničí,
 možnosť pracovať v autoservisoch
a dielňach,
 okamžité uplatnenie na pracovnom trhu –
vo výrobných závodoch, v automobilkách,
 možnosť pracovať s najnovšími
technológiami používanými
v automobilovom priemysle.
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Klampiar
Klampiar môže byť strojný alebo stavebný. Úlohou klampiara je zhotovovať výrobky
z tenkého plechu. Strojný klampiar sa líši od stavebného klampiara tým, že
neoplechováva budovy a stavby, ale zhotovuje plechové výrobky ohýbaním, rovnaním,
nitovaním a spájkovaním. Pri spracovávaní plechov sa plech rôznym spôsobom tvaruje.
Klampiar vie ručne opracovávať materiály, lepiť ich a zvárať. Pri práci používa nožnice
na plech, ohýbačky, priebojníky, kladivá, malé ručné stroje a spájkovacie súpravy.

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Vieš, že klampiar vie
rezať kyslíkom a zvárať
elektrickým oblúkom?

37

Klampiar

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:






doťahovanie vecí dokonca
fyzická zdatnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 zhotovuje, montuje a opravuje
klampiarske výrobky z rôznych materiálov
strihaním, ohýbaním, stáčaním,
 ručne a pomocou strojov upravuje plechy
delením a tvárnením,
 vyrába a opravuje strojárske výrobky
klampiarskou technológiou,
 obsluhuje stroje a zariadenia
v oblasti strojárstva.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Lokality najväčšej koncentrácie strojárstva
a ostatnej kovospracujúcej výroby na Slovensku.

rast:

 okamžité uplatnenie na pracovnom trhu
vo výrobe plechov,
 možnosť uplatnenia v opravovniach
výrobkov z tenkých plechov,
 možnosť uplatnenia v automobilovom
priemysle,
 odborný technický pracovník opravovne
karosérií cestných a koľajových vozidiel,
zariadení vzduchotechniky, rámov
ľahkých konštrukcií alebo častí
lietadiel.
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Kvalitár, kontrolór
v strojárskej výrobe

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Pre každého výrobcu je dôležitá spokojnosť zákazníka, ktorému sa splnia očakávania
zo zakúpeného výrobku. Nikto nekúpi nekvalitný výrobok, ktorý sa stále kazí. Preto je
dôležité, aby výroba a kvalita výrobkov boli neustále kontrolované a aby sa dosahovala
čo najvyššia kvalita v porovnaní s konkurenciou. V procese výroby sa vykonáva
vstupná, medzioperačná i výstupná kontrola.

Dokážeš voľným okom
odhadnúť rozmery
jednotlivých predmetov?
Rád rysuješ, baví ťa
geometria? Rád pracuješ
s pravítkom či uhlomerom?
Meral si niekedy posuvným
meradlom?
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Kvalitár, kontrolór
v strojárskej výrobe

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:







digitálna zručnosť
manuálna zručnosť
rozhodovanie
samostatné riešenie úloh
spolupráca
technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:









kontroluje kvalitu výrobkov podľa výkresovej dokumentácie
a technických predpisov,
kontroluje kvalitu materiálu a výrobkov vizuálnou kontrolou,
meraním, funkčnými a tlakovými skúškami,
vykonáva meranie rozmerov a veličín rôznymi meradlami,
napr. meranie závitov, hrúbok pokovovaných vrstiev,
meranie dĺžok a uhlov,
overuje funkčnosť jednotlivých dielcov i celého výrobku,
zariadenia,
zisťuje a identifikuje nezhody a odchýlky,
zisťuje príčiny zníženia kvality a navrhuje opatrenia
na nápravu nedostatkov,
vystavuje revízne správy a protokoly,
sleduje a vyhodnocuje nekvalitu a prípadné ekonomické
straty.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Lokality najväčšej koncentrácie strojárstva
a ostatnej kovospracujúcej výroby na Slovensku.

rast:

 uplatnenie najmä v strojárskych
výrobných podnikoch,
 uplatnenie v opravárenských
a zámočníckych dielňach,
 uplatnenie v iných priemyselných
odvetviach,
 možnosť profesionálne rásť
a pracovať ako metrológ, prípadne
manažér kvality.
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Mechanik, opravár
pojazdných zariadení
a strojov v lesníctve

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Lesné hospodárstvo je dôležitým odvetvím celého národného hospodárstva. Lesy
dnes rastú tam, kde sa pôda využívala na iné účely a krajiny boli nehospodárne.
V lese nič nevyjde nazmar, všetko má svoje miesto, význam a trvanie. Je to prirodzený
kolobeh života.

Vieš, že naše lesy zadržiavajú štyrikrát viac
vody ako všetky vodné nádrže Slovenska?
O les sa však treba starať. Človeku pri tom
pomáhajú lesné stroje a zariadenia. Patria
sem hlavne traktory, frézy, nakladače, vlečky,
drviče drevnej hmoty, hydraulické ruky
a manipulátory.
Mechanik, opravár pojazdných zariadení
a strojov v lesníctve je samostatný odborný
pracovník, ktorý týmto strojom rozumie
a vie diagnostikovať a opraviť ich prípadné
poruchy.
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Mechanik, opravár
pojazdných zariadení
a strojov v lesníctve

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:






digitálna gramotnosť
fyzická zdatnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 vykonáva opravy strojov a zariadení používaných
v lesnej výrobe,
 vykonáva opravy strojových zariadení súvisiacich
s výrobou a úpravou sulfitovej a sulfátovej buničiny,
 pozná funkcie a princíp linky slúžiacej
na odkôrňovanie a sekanie dreva,
 pozná jednotlivé časti a princíp práce samotného
papierenského stroja,
 diagnostikuje poruchy, vie opraviť a vymeniť
poškodené súčiastky na mechanizačných
prostriedkoch a zariadeniach v lesnom
hospodárstve.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 okamžité uplatnenie v lesných
a poľnohospodárskych podnikoch,
 široké uplatnenie na rôznych
pozíciách v strojárskej výrobe.

Lokality najväčšej koncentrácie strojárstva
a ostatnej kovospracujúcej výroby na Slovensku.
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Mechanik opravár
železničných koľajových
vozidiel a traťových strojov

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Železničná doprava, osobná či nákladná, závisí od kvality koľajových
vozidiel a traťových strojov.

Fascinuje ťa svet koľajníc a vlakov?
Bol vláčik, železničná dráha tvojou
obľúbenou hračkou?
Vieš urobiť údržbu, menšie opravy
na detskej železničnej dráhe,
pokazenom vláčiku či vozni?
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Mechanik opravár
železničných koľajových
vozidiel a traťových strojov

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:







fyzická zdatnosť
manuálna zručnosť
riešenie problémov
samostatné riešenie úloh
rozhodovanie
technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 vykonáva opravy lokomotív, motorových
vozňov, vozňov a ich príslušenstva,
 uskutočňuje demontáž, kontrolu a opravu,
 opravuje časti koľajových vozidiel, vrátane
montáže do funkčných celkov,
 vykonáva jednoduché elektrotechnické
práce, ktoré priamo súvisia s opravou
rušňa či vozňa,
 kontroluje funkčnosť
opraveného stroja.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Lokality najväčšej koncentrácie strojárstva
a ostatnej kovospracujúcej výroby na Slovensku.

rast:

 uplatnenie v rušňovom depe
alebo v električkovom depe,
 možnosť pracovať v závodoch
na výrobu nákladných
železničných vagónov
a podvozkov,
 možnosť získať zváračské
oprávnenie a pracovať aj ako
zvárač.
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Montér lán
a zdvíhacích zariadení

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Výťah je technické a zdvíhacie zariadenie, je to dopravný a transportný prostriedok.
Osobné výťahy sa používajú na prepravu osôb v bytových domoch, v nákupných centrách,
v nemocniciach a iných budovách. Nákladné výťahy sú určené na transport ťažkého
nákladu, tovaru, materiálu, nábytku v skladoch, vo výrobných podnikoch a v ďalších
zariadeniach, napr. aj v nemocniciach. Montér lán a zdvíhacích zariadení sa stará o plynulý
chod výťahov, eskalátorov a pohyblivých chodníkov.

Vieš, že ...?
• Prvý ručný výťah zostrojil grécky učenec
Archimedes už v roku 236 p. n. l.
• Prvý rýchlovýťah na Slovensku bol daný
do prevádzky v Bratislave na Moste SNP
v roku 1974.
• Paternoster je špeciálny typ výťahu
zložený z množstva otvorených kabín,
ktoré pracujú na nepretržitom obežnom
princípe.
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Montér lán
a zdvíhacích zariadení

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:
 dodržiavanie pravidiel,
disciplína
 manuálna zručnosť
 práca v sťažených pracovných
podmienkach
 praktické myslenie
 samostatné riešenie úloh
 technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 vykonáva kontrolu, prehliadku
a servis výťahov,
 diagnostikuje poruchy,
 pracuje s technickou
dokumentáciou,
 môže sa podieľať na výrobe
jednotlivých častí výťahov.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Lokality najväčšej koncentrácie strojárstva
a ostatnej kovospracujúcej výroby na Slovensku.

rast:

 žiadaná profesia na trhu práce doma aj
v zahraničí,
 možnosti odborného rastu,
 zoznámenie sa s novými špičkovými
výťahovými zariadeniami,
 možnosť založenia živnosti,
 uplatnenie v strojárskom
i elektrotechnickom priemysle.
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Nastavovač CNC strojov

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Strojárstvo je ťahúňom celého priemyslu na Slovensku, zároveň je aj najväčším
zamestnávateľom. V súčasnosti si výrazne upevňuje pozíciu v profesijnej príprave
odborníkov.

Každý obrábací stroj
slúži na viaceré činnosti.
Na každú činnosť musí byť
stroj inak nastavený.
Dokáže to zručný
nastavovač. Nepracuje
len so strojom, ale aj
s výpočtovou technikou.
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Nastavovač CNC strojov

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:







digitálna gramotnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
priestorová predstavivosť
samostatné riešenie úloh
technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 pracuje s technickou dokumentáciou,
 stanovuje technologické postupy,
 nastavuje poloautomatické alebo
automatické výrobné stroje,
 nastavuje stroje s pružným
programom a číslicovým riadením,
 vo svojej práci využíva prostriedky
informačných a komunikačných
technológií.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 uplatnenie v oblasti výroby
v obrábacích centrách,
 možnosť pracovať s automatizačnou
technikou,
 možnosť pracovať v oblasti obchodu
a poradenstva v oblasti obrábania,
 povolanie vhodné aj pre dievčatá.

Lokality najväčšej koncentrácie strojárstva
a ostatnej kovospracujúcej výroby na Slovensku.
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Nástrojár

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Slovenská republika má významné postavenie a tradíciu v oblasti
strojárstva. Strojárska výroba je „hnacím motorom“ celého priemyslu
a priemyselnej výroby na Slovensku. Najsilnejšie odvetvia sú výroba
automobilov, výroba elektrických a optických zariadení.

Strojárska výroba disponuje množstvom
technologických postupov a zariadení.
Bez pomoci rôznych nástrojov by sa však
nedosiahol požadovaný tvar výrobku.
Nástrojár je špecialista, ktorý zhotovuje
nástroje, pomocné prípravky na upevnenie
alebo spájanie častí nástrojov, ako
aj meradlá potrebné na výrobu
strojárenských výrobkov.
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Nástrojár

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:







digitálna gramotnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
priestorová predstavivosť
technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 strojovo alebo ručne vyrába, opracováva
materiály, náradia, nástroje, prípravky, a to
rezaním, sekaním, strihaním, ohýbaním,
vŕtaním, sústružením, vystruhovaním,
brúsením atď.,
 zhotovuje, lícuje a opravuje rozličné
nástroje,
 vyrába meradlá a nástroje pre obrábanie
kovov,
 zabezpečuje ošetrenie, údržbu
a opravu nástrojov a vybavenia strojov.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Lokality najväčšej koncentrácie strojárstva
a ostatnej kovospracujúcej výroby na Slovensku.

rast:

 žiadaná profesia na trhu práce
doma aj v zahraničí,
 uplatnenie v strojárskych
výrobných a opravárenských
firmách,
 práca na moderných linkách
automobilového priemyslu,
 povolanie vhodné aj pre dievčatá.
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Obrábač kovov

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Kovy a ich zliatiny sú základným materiálom strojárskeho priemyslu. S kovmi sa pracuje
v strojárstve, elektrotechnickom priemysle, stavebníctve, ale aj v iných odvetviach.
Dnes už strojár nie je „čierne remeslo“, už nebýva zafúľaný od oleja, je to operátor,
technik so strojárskym zameraním.

Obrábač kovov je jedným
z najžiadanejších povolaní na trhu
práce u nás i v zahraničí.
Vieš, že základnými činnosťami
obrábača kovov sú sústruženie,
frézovanie a brúsenie?
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Obrábač kovov

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:








digitálna gramotnosť
fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
priestorová predstavivosť
samostatné riešenie úloh
technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 opracúva kovové materiály na obrábacích
strojoch,
 pracuje podľa výkresovej dokumentácie,
 stanovuje pracovné postupy, nástroje
a materiály,
 nastavuje a obsluhuje najmodernejšie
obrábacie stroje s rozličným stupňom
automatizácie, vrátane obsluhy CNC strojov,
 pri práci často používa výpočtovú techniku,
 vykonáva ošetrenie, údržbu a opravu
strojov a nástrojov.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Lokality najväčšej koncentrácie strojárstva
a ostatnej kovospracujúcej výroby na Slovensku.

rast:

 žiadaná profesia na trhu práce doma
aj v zahraničí,
 uplatnenie vo výrobných
a servisných firmách zameraných
na obrábanie materiálov
(sústružením, frézovaním, brúsením,
vŕtaním a vyvrtávaním),
 možnosť pracovať na automatickej
linke špičkovej strojárskej techniky.
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Prevádzkový zámočník
(údržbár)

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Stroje a strojové zariadenia sú prostriedky jednotlivých odvetví hospodárstva.
Prevádzkový zámočník (údržbár) opravuje rôzne stroje, strojné a technologické
zariadenia.

Baví ťa práca s technikou?
Chceš vedieť odstraňovať
poruchy na strojoch
a zariadeniach?
Staň sa prevádzkovým
zámočníkom (údržbárom).
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Prevádzkový zámočník
(údržbár)

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:








fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
pružné prispôsobenie sa
rozhodovanie
riešenie problémov
spolupráca

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 vykonáva činnosti spojené s prevádzkou strojov
a zariadení,
 riadi skupinu opravárov pri demontáži, oprave,
montáži, skúšaní strojov a zariadení,
 vykonáva bežné, stredné a generálne opravy
strojov a zariadení a ich rekonštrukcie,
 stará sa o technický stav, údržbu, nastavovanie
strojov, zariadení a mechanizmov,
 diagnostikuje a odstraňuje poruchy na strojoch,
vystavuje protokoly o ich oprave,
 vykonáva skúšky a uvádza do prevádzky
opravené stroje.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Lokality najväčšej koncentrácie strojárstva
a ostatnej kovospracujúcej výroby na Slovensku.

rast:

 uplatnenie na rôznych
pracoviskách, kde sa používajú
stroje a zariadenia,
 možnosť riadiť skupinu opravárov,
montážnikov,
 možnosť založenia živnosti,
 možnosť pracovať vo veľkých
strojárenských spoločnostiach.
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Programátor
CNC strojov

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Programátor CNC strojov vytvára programy, programuje CNC stroje.
CNC stroj je považovaný za najvyšší stupeň programového riadenia.

Vieš, že CNC stroj:
• je riadený počítačom?
• má číslicové riadenie, pretože
do riadiaceho systému sú
vkladané údaje vo forme čísel?
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Programátor
CNC strojov

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:






digitálna gramotnosť
doťahovanie vecí dokonca
rozhodovanie
samostatné riešenie úloh
technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:





číta technickú dokumentáciu,
vypočítava súradnice nástroja,
píše programy,
kreslí a modeluje dráhy nástroja
pomocou programu,
 vykonáva inštaláciu programu do CNC
stroja a taktiež odladenie programu,
tzn. odstraňuje zistené chyby
programu.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 žiadaná profesia na trhu práce doma
aj v zahraničí,
 uplatnenie v strojárskej výrobe,
 možnosť pracovať na nových
programoch CNC strojov,
 možnosť zvýšenia kvalifikácie,
 povolanie vhodné aj pre dievčatá.

Lokality najväčšej koncentrácie strojárstva
a ostatnej kovospracujúcej výroby na Slovensku.
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Strojársky technik
automatizácie

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Moderné stroje majú čoraz viac elektronických a informačných prvkov a modulov.
Konštrukcia pôvodne mechanických výrobkov prechádza zmenami. Na svetových
trhoch sú úspešnejší tí výrobcovia, ktorí implementujú do výrobkov pri ich konštrukcii,
ale aj výrobe elektroniku a informačné technológie.

Vieš, čo je mechatronický
výrobok a čo obsahuje? Je to
stroj alebo zariadenie, ktoré má
aj mechanické, aj elektronické
časti. Hovoríme im aj inteligentné
stroje. Počet takýchto výrobkov
rastie, zatiaľ čo výroba klasických
strojov klesá.
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Strojársky technik
automatizácie

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:
 dodržiavanie pravidiel,
disciplína
 digitálna gramotnosť
 fyzická zdatnosť
 jemná motorika, presnosť
 spolupráca
 technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:

 pracuje s technickou dokumentáciou
a s normami,
 podieľa sa na zlepšovaní procesov a prevádzky,
 zabezpečuje opravy po preventívnych
prehliadkach - montovanie, udržiavanie
a opravovanie mechanických a pneumatických
strojov, prístrojov a zariadení,
 sleduje predpísané prevádzkové a technologické
postupy určené na vykonanie danej operácie,
 pracuje s elektronickým programom,
 pri práci využíva výpočtovú techniku,
 vykonáva údržbu strojov a zariadení.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 uplatnenie vo vývojových pracoviskách a dielňach,
 možnosť pracovať v malých a stredných
podnikoch, v konštrukcii i servise, v strojárskych
a elektrotechnických podnikoch, v oblasti
informačných technológií,
 uplatnenie v praxi aj ako mechanik elektrotechnik,
mechanik nastavovač, konštruktér, technológ, majster,
servisný technik, operátor automatizovaných systémov,

Lokality najväčšej koncentrácie strojárstva
a ostatnej kovospracujúcej výroby na Slovensku.

 uplatnenie v technických, hospodárskych a riadiacich
funkciách v oblasti strojárstva, elektroniky,
mechatroniky a najmä v oblasti automatizovaných
výrobných systémov – konštruovanie a dizajn pomocou
počítačov, moderné technológie riadené počítačmi.
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Strojný zámočník

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Strojný zámočník je typické strojárske povolanie.
Pri práci potrebuje meradlá, vrtáky, závitníky, závitnice, ručnú elektrickú vŕtačku
a brúsku. Dôležitými pomocníkmi sú aj dopravné a zdvíhacie zariadenia.

Chcel by si zostavovať
výrobné, energetické
a dopravné stroje
a zariadenia?
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Strojný zámočník

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:






fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
technické myslenie

Lokality najväčšej koncentrácie strojárstva
a ostatnej kovospracujúcej výroby na Slovensku.

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:

 číta technické podklady,
 ručne opracováva strojárske výrobky,
 pomocou píly reže kovový materiál
na požadovanú veľkosť a tvar,
 tvaruje kovový polotovar ohýbaním
na ohýbačke, brúsením na brúske,
 ručne za pomoci pilníka upravuje, vŕta
otvory, reže závity, nituje, spájkuje a zvára,
 montuje, demontuje a vykonáva opravy
strojov a strojových zariadení,
 vykonáva skúšky funkčnosti strojov
a zariadení.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 možnosť uplatnenia v rôznych
strojárskych výrobných
podnikoch, opravárenských
a zámočníckych dielňach,
 uplatnenie aj v iných
priemyselných odvetviach,
 možnosť založenia živnosti.

60

Výrobca, opravár
strelných zbraní

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Zbrane kedysi slúžili hlavne na lov zvierat a ochranu pôdy pred druhými kmeňmi.
Neskôr sa stali nevyhnutnou výbavou vojakov v armáde, policajtov a tiež poľovníkov.
V súčasnosti strelné zbrane používajú aj športovci v rámci disciplíny športová streľba.

Zbraň ako taká by bez pričinenia
človeka bola „nefunkčná.“
Zbrane slúžia ľuďom, ale môžu byť
namierené aj proti nim. V nesprávnych
rukách sú zbrane veľmi nebezpečné
a dokážu byť nevyspytateľné.
Vieš, že väčšina strelných zbraní
dáva strele zrýchlenie len v priebehu
výstrelu?
Po opustení zbrane letí strela
zotrvačnosťou.
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Výrobca, opravár
strelných zbraní

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:
 dodržiavanie pravidiel,
disciplína
 jemná motorika, presnosť
 manuálna zručnosť
 rozhodovanie
 technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 zhotovuje, nastavuje a opravuje
vzduchovky, lovecké, športové,
armádne i sebaobranné pušky, pištole,
revolvery a iné strelné zbrane,
 vyrába jednotlivé súčiastky strelných
zbraní (sústružením, frézovaním,
brúsením),
 vykonáva montáž strelných zbraní,
 preskúšava funkčnosť zbraní,
 vykonáva opravy zbraní.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Lokality najväčšej koncentrácie strojárstva
a ostatnej kovospracujúcej výroby na Slovensku.

rast:

 možnosť uplatnenia v zbrojovkách,
t. j. v továrňach na výrobu zbraní,
 uplatnenie v armáde a v policajnom
zbore,
 možnosť uplatnenia v dielňach
zaoberajúcich sa hlavne opravou
zbraní,
 možnosť pracovať v predajniach
streleckých potrieb.
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Zvárač kovov

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Vstúp do sveta technológií a nauč sa moderným spôsobom spájať dve alebo viaceré
kovové, prípadne iné časti ich roztavením na spojovacom mieste.
Zvárač kovov je jedným z najžiadanejších povolaní na trhu práce.

Baví ťa svet stavebníc?
Rád spájaš časti do celkov?
Páči sa ti Eiffelova veža?
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Zvárač kovov

Strojárstvo a ostatná
kovospracujúca výroba 1,2

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:









dodržiavanie pravidiel, disciplína
doťahovanie vecí do konca
fyzická zdatnosť
manuálna zručnosť
pružné prispôsobenie sa
priestorová predstavivosť
samostatné riešenie úloh
technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:










vykonáva nastavovanie zváracích agregátov,
formuje kovy a iné materiály (plechy, pláty, potrubia,
kovové profily),
ručne a strojovo reže kovové materiály kyslíkom,
plazmou a laserom,
zvára, navaruje a spájkuje súčiastky a kovové
konštrukcie,
pracuje s rôznymi druhmi plameňov, iskier, sálavou
teplotou,
vykonáva konečnú úpravu zvarov, čistenie a skúšky
kvality zvarov,
používa ochranné pracovné pomôcky, dodržiava
bezpečnosť pri práci,
niekedy pracuje aj vo výškach,
musí počítať s vplyvmi chemických látok.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Lokality najväčšej koncentrácie strojárstva
a ostatnej kovospracujúcej výroby na Slovensku.

rast:

 možnosť uplatnenia v mnohých
odvetviach, najmä v strojárstve,
v automobilovom, elektrotechnickom,
chemickom priemysle a v stavebníctve,
 práca vo výrobných podnikoch,
v opravárenských dielňach, v údržbe,
 získanie zváračského osvedčenia
a jeho pravidelné obnovovanie,
 možnosť založenia živnosti.
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Elektromechanik
Elektromechanik vykonáva a riadi práce pri výrobe, montáži, opravách, nastavovaní
a skúšaní elektrických strojov, prístrojov a zariadení. Vo svojej práci sa môže zamerať
na silnoprúdovú techniku, úžitkovú techniku (rozhlasové, televízne, satelitné prijímače
a elektropríslušenstvo úžitkovej techniky) alebo na oznamovaciu a zabezpečovaciu
techniku (zabezpečovacie zariadenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany majetku).

Elektrotechnika

Vieš, že pri práci
používa analógovú
a digitálnu techniku?
Chceš sa aj ty vyznať
v elektrotechnických
a mechanických
zariadeniach?
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Elektromechanik
Predpoklady
na výkon daného

		povolania:







dodržiavanie pravidiel, disciplína
doťahovanie vecí dokonca
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
pružné prispôsobenie sa
technické myslenie

Pracovná náplň

Elektrotechnika

povolania, základné

		povinnosti:
 zabezpečuje údržbu a opravu rôznych
elektrických strojov a prístrojov,
 zavádza a zapája elektrickú inštaláciu,
 vykonáva práce spojené s výrobou
a rozvodom elektrickej energie,
 uskutočňuje meranie a skúšanie zložitých
elektrických strojov, prístrojov a zariadení,
 vykonáva funkčné skúšky elektrických
i elektronických strojov a prvkov.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Lokality najväčšej koncentrácie
elektrotechniky na Slovensku.

rast:

 žiadaná profesia na trhu práce doma
aj v zahraničí,
 okamžité uplatnenie na pracovnom
trhu vo výrobných podnikoch,
 v službách a vo všetkých odvetviach
národného hospodárstva,
 možnosť získať najnovšie informácie
o vývoji elektrospotrebičov.
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Elektromontér a opravár
elektrického vedenia
Elektromontér a opravár elektrického vedenia sa venuje obsluhe elektrických zariadení
a sietí a všetkému, čo s nimi súvisí, vrátane inštalácie, oživovania, testovania a rôznych
opráv. Pracuje vždy s hotovými časťami strojových zariadení a dielmi elektrotechnických
zariadení. Svoju prácu vykonáva prevažne na stavbách a objektoch všetkého druhu.

Vieš, že pri svojej práci
používa zámočnícke
náradie, špeciálne
meracie prístroje
a elektrotechnické
nástroje?

Elektrotechnika
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Elektromontér a opravár
elektrického vedenia
Predpoklady
na výkon daného

		povolania:







dodržiavanie pravidiel, disciplína
doťahovanie vecí do konca
fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
technické myslenie

Pracovná náplň

Elektrotechnika

povolania, základné

		povinnosti:
zavádza elektrickú sieť v bytoch, domoch
a v budovách podnikov,
zapája svietidlá a rôzne elektrospotrebiče,
montuje vedenia vysokého napätia,
transformátory, ističe a elektrické rozvádzače,
obstaráva elektroinštalačné práce, montáž
rôznych elektrických zariadení a káblových
vedení,
inštaluje, testuje a rekonštruuje elektrické
siete a s nimi súvisiace zariadenia,
riadi a vykonáva testy a merania,
stará sa o používané prístroje.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Lokality najväčšej koncentrácie
elektrotechniky na Slovensku.

rast:

 žiadaná profesia na trhu práce
doma aj v zahraničí,
 okamžité uplatnenie
na pracovnom trhu v strojárstve,
elektrotechnických podnikoch,
v stavebníctve, v službách, ale aj
v energetike a doprave,
 flexibilita, schopnosť prispôsobiť
sa rozvoju elektrotechnického
odvetvia.
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Elektrotechnik
automatizovanej výroby
Elektrotechnický priemysel sa za posledné roky prudko rozvíja. Rastie výroba
spotrebnej elektroniky, LCD televízorov, monitorov, mobilných telefónov, elektromotorov,
elektronických modulov áut, káblových zväzkov, svietidiel, priemyselných zariadení
a ďalších výrobkov.

Vieš, že
v elektrotechnickom
priemysle sa pri výrobe
rôznych elektrotechnických
a elektronických súčiastok
používajú počítačom
riadené automaty?

Elektrotechnika
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Elektrotechnik
automatizovanej výroby
Predpoklady
na výkon daného

		povolania:







digitálna gramotnosť
samostatné riešenie úloh
technické myslenie
dodržiavanie pravidiel, disciplína
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť

Lokality najväčšej koncentrácie
elektrotechniky na Slovensku.

Pracovná náplň

Elektrotechnika

povolania, základné

		povinnosti:

 nastavuje a programuje zariadenia
automatizovanej výroby,
 opravuje a vykonáva údržbu
zariadení automatizovanej výroby,
 pracuje s meracou
a diagnostickou technikou,
 zodpovedá za kvalitu výrobkov,
 podieľa sa na vylepšovaní výroby,
 podieľa sa na tvorbe technickej
a výrobnej dokumentácie.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 široké uplatnenie
v elektrotechnickom
a automobilovom priemysle,
 príležitosť pracovať
na automatizačných systémoch,
 získanie osvedčenia o odbornej
spôsobilosti vykonávať práce
v oblasti elektrotechniky.
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Mechanik, opravár
elektrotechnických zariadení
Elektrina je najužitočnejšia energia, využíva sa v rozličných odvetviach hospodárstva. Vyrába sa
v elektrárňach a má dve formy. Elektrina, ktorá tečie, sa nazýva elektrický prúd, a tá, ktorá sa
nehýbe, sa nazýva statická elektrina. Elektrické zariadenie bez mechanika je nemé.

Elektrotechnika

Vieš, že elektrina
je planétou sveta,
je hnacou silou, je
zdrojom svetla?
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Mechanik, opravár
elektrotechnických zariadení
Predpoklady
na výkon daného

		povolania:








doťahovanie vecí dokonca
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
rozhodovanie
samostatné riešenie úloh
technické myslenie

Pracovná náplň

Elektrotechnika

povolania, základné

		povinnosti:
 stará sa o plynulý chod prístrojov
a zariadení elektrotechniky,
 vykonáva montáž, nastavovanie, opravu
a údržbu zariadení na báze elektroniky,
 zabezpečuje pravidelné merania
a reguláciu elektrických zariadení,
 pracuje s diagnostickými prístrojmi,
montážnymi linkami,
 pracuje s technickou dokumentáciou,
kreslí schémy elektrických obvodov.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Lokality najväčšej koncentrácie
elektrotechniky na Slovensku.

rast:

 široké uplatnenie na trhu práce vo
všetkých oblastiach hospodárstva,
 príležitosť pracovať s automatizačnou
a digitálnou technikou,
 využitie schopností v automobilovom
priemysle,
 možnosť založenia živnosti.
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Mechanik opravár
zabezpečovacích, poplachových
a oznamovacích zariadení
Dôležitou súčasťou železničnej, automobilovej, leteckej a vodnej dopravy
sú prostriedky oznamovacej a zabezpečovacej techniky. Oznamovacia
a zabezpečovacia technika je postavená na báze počítačovej, signalizačnej,
automatizačnej a digitálnej elektrotechniky.

Rád pracuješ s dorozumievacími
prístrojmi, s technikou ako
telefón, vysielačka? Lákajú
ťa signalizačné zariadenia
a alarmy? Povolanie mechanik
opravár zabezpečovacích
a oznamovacích zariadení je pre
teba to pravé.
Je moderné a perspektívne.

Elektrotechnika
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Mechanik opravár
zabezpečovacích, poplachových
a oznamovacích zariadení
Predpoklady
na výkon daného

		povolania:








citlivosť na zvuky, dobrý sluch
dodržiavanie pravidiel, disciplína
digitálna gramotnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
priestorová predstavivosť
technické myslenie

Pracovná náplň

Elektrotechnika

povolania, základné

		povinnosti:
 skladá, dáva do prevádzky, vykonáva údržbu
a opravu zabezpečovacích a oznamovacích
zariadení (signalizačných, rádiových,
telekomunikačných),
 nastavuje signalizačné a poplašné
zariadenia,
 pracuje s elektronickými súčiastkami
a obvodmi,
 vykonáva pravidelné skúšky funkčnosti
systémov zabezpečovacích
a oznamovacích zariadení.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Lokality najväčšej koncentrácie
elektrotechniky na Slovensku.

rast:

 široké uplatnenie
v elektrotechnickom priemysle,
 možnosť zamestnania
v železničnej a cestnej doprave,
v SBS,
 možnosť zdokonaľovať sa
v informačno-komunikačných
technológiách.
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Montér, opravár informačných
technológií
Montér, opravár informačných technológií využíva vo svojej práci všetky základné poznatky
z výpočtovej techniky, elektroniky, automatizácie a digitalizácie. Pozná základy práce
s operačnými systémami a základy programovania vo vyššom programovacom jazyku. Vo
svojej činnosti používa moderné informačné a aplikačné technológie, najmä prostredníctvom
rôznych druhov počítačov, počítačových sietí a internetu. Popri základných programoch pracuje
v rôznych odborných programoch ako Electronic, Work Bench, Multisim, Eagle ap.

Vieš, že Albert Einstein, jeden
z najvýznamnejších vedcov
všetkých čias, o technike
povedal:
„Radosť z uvažovania
a chápania nového je
najkrajším darom človeka.“

Elektrotechnika
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Montér, opravár informačných
technológií
Predpoklady
na výkon daného

		povolania:






jemná motorika, presnosť
digitálna gramotnosť
samostatné riešenie úloh
technické myslenie
manuálna zručnosť

Pracovná náplň

Elektrotechnika

povolania, základné

		povinnosti:
 zabezpečuje chod počítačových
zariadení vrátane tlačiarne, skenera,
modemu ap.,
 pracuje so základnými parametrami
BIOS-u (Basic Input/Output System),
 pracuje s technickou dokumentáciou,
 vykonáva údržbu a servis zariadení
počítačových sietí,
 pracuje s modernou meracou
technikou.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Lokality najväčšej koncentrácie
elektrotechniky na Slovensku.

rast:

 žiadaná profesia na trhu práce
v každom odvetví,
 možnosť uplatnenia ako
programátor mikroprocesorov
a priemyselných robotov v rôznych
strojárskych závodoch,
 príležitosť získať ďalším štúdiom
odbornú spôsobilosť počítačových
sietí CISCO.
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Montér, opravár
telekomunikačných zariadení
Na komunikáciu, výmenu a prenos informácií v hlasovej či dátovej forme slúži rôzna komunikačná
technika – telefónne prístroje (telefóny, faxy, mobily). V súčasnosti sa dorozumievame aj cez
internet. V minulosti sme telefonovali len „pevnými“ telefónmi, ktoré boli v každom podniku,
v mnohých domácnostiach a na uliciach boli k dispozícii telefónne búdky. Doba ide veľmi rýchlo
dopredu. Dnes má mobilný telefón takmer každý človek. V podnikoch, vo veľkých inštitúciách,
v školách však stále telefonujeme aj cez pevné linky, v telefónnej ústredni prepoja náš hovor.

Vieš, že prvý telefón
vynašiel Škót
Alexander Graham
Bell v r. 1876?

Elektrotechnika
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Montér, opravár
telekomunikačných zariadení
Predpoklady
na výkon daného

		povolania:






digitálna gramotnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
samostatné riešenie úloh
technické myslenie

Pracovná náplň

Elektrotechnika

povolania, základné

		povinnosti:
 montuje a inštaluje telekomunikačné
zariadenia – telefóny, faxy, telefónne
ústredne,
 montuje a inštaluje rozvody, optické trasy,
 montuje a inštaluje riadiace a monitorovacie
systémy,
 vykonáva servisné práce (údržbu a opravu)
telekomunikačných zariadení a sietí,
 diagnostikuje (zisťuje) poruchy,
 meria rôznymi meracími prístrojmi.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Lokality najväčšej koncentrácie
elektrotechniky na Slovensku.

rast:

 žiadaná profesia na trhu
práce doma aj v zahraničí,
 uplatnenie v oblasti
elektrotechniky, elektroniky
a telekomunikácií,
 uplatnenie vo výrobe
telekomunikačnej techniky.
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Skúšobný technik
elektronických zariadení
Skoro všetky prístroje, ktoré denne používame – rádio, televízor, telefón,
kalkulačka, počítač, auto obsahujú elektronické súčiastky. Pri ich výrobe
a inštalácii sa musia preskúšať. Bavila by ťa práca s meracími prístrojmi
v skúšobnom laboratóriu, testovanie elektronických modulov?

Vieš, že elektronika vznikla
objavením elektrónky
v roku 1896 Thomasom
Alva Edisonom?
Základom elektroniky je
mikročip, čo je integrovaný
obvod.

Elektrotechnika
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Skúšobný technik
elektronických zariadení
Predpoklady
na výkon daného

		povolania:
 digitálna gramotnosť
 jemná motorika,
presnosť
 manuálna zručnosť
 riešenie problémov
 technické myslenie

Pracovná náplň

Elektrotechnika

povolania, základné

		povinnosti:

testuje elektrické a elektronické zariadenia,
diagnostikuje (zisťuje) poruchy,
pracuje s testovacími a diagnostickými
zariadeniami s počítačovou podporou,
pracuje s meracími prístrojmi,
vypracováva potrebnú dokumentáciu (testovací
protokol),
pracuje s elektronickými obvodovými prvkami,
zabezpečuje montáž a oživenie elektronických
výrobkov podľa technickej dokumentácie,
zaškoľuje obsluhu elektronického zariadenia,
podieľa sa na tvorbe návodu na obsluhu.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Lokality najväčšej koncentrácie
elektrotechniky na Slovensku.

rast:

 uplatnenie v elektrotechnickom
a automobilovom priemysle,
 vo vývoji, výrobe a predaji
elektronických zariadení,
automatizačnej techniky, atď.,
 v autorizovaných servisoch,
 príležitosť pracovať
s najmodernejšou meracou
technikou.
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Stavebný a prevádzkový
elektrikár
Elektrikár je odborník vykonávajúci všetky činnosti týkajúce sa montáže, údržby,
opravy slaboprúdových alebo silnoprúdových prístrojov a elektrického vedenia, ako aj
elektrických a bezdrôtových prenosových systémov.

Stavebný a prevádzkový elektrikár
vykonáva samostatné práce pri montážach
a opravách elektrických inštalácií, strojov,
prístrojov a ďalších elektrických zariadení
na staveniskách a v objektoch bytovej,
priemyselnej a poľnohospodárskej výstavby.
Zabezpečuje preventívne prehliadky,
pravidelné revízie a kontroly elektroinštalácie
prevádzkových strojov a zariadení. Naťahuje
v budovách elektrické vedenie do líšt, hadíc
alebo rúr, inštaluje elektrické rozvádzače,
ističe, zásuvky a ďalšie zariadenia, vykonáva
ich revízie, opravy a rekonštrukcie.
Zabezpečuje správnu funkciu elektrických
zariadení a systémov, energetických zariadení,
generátorov, teplární a rozvodní.

Elektrotechnika
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Stavebný a prevádzkový
elektrikár
Predpoklady
na výkon daného

		povolania:








digitálna gramotnosť
dodržiavanie pravidiel, disciplína
fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
technické myslenie

Lokality najväčšej koncentrácie
elektrotechniky na Slovensku.

Pracovná náplň

Elektrotechnika

povolania, základné

		povinnosti:

 inštaluje, opravuje a kontroluje elektrické rozvody
a zariadenia,
 meria a testuje rôzne typy elektrických strojov,
elektrospotrebičov a špecializovaných zariadení,
ktoré využívajú na svoju činnosť elektrickú energiu,
 vykonáva samostatné práce pri montážach
a opravách elektrických inštalácií, strojov,
prístrojov a ďalších elektrických zariadení,
 kreslí náčrty a schémy elektrotechnických
obvodov,
 ovláda spôsoby rozvodu elektrickej energie,
 orientuje sa v technických normách,
 vykonáva a riadi revízie a funkčné skúšky
elektrických zariadení a uvádza ich
do prevádzky.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 žiadaná profesia na trhu práce
doma aj v zahraničí,
 okamžité uplatnenie
na pracovnom trhu v rôznych
odvetviach elektrotechniky,
energetiky a stavebníctva,
 flexibilita, schopnosť prispôsobiť
sa rozvoju elektrotechnického
odvetvia.
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Údržbár
Údržbár opravuje transformátory, rozvádzače, rozvodové skrine, regulátory,
vypínače, usmerňovače, ovládacie panely atď.

Elektrotechnika

Zaujíma ťa svet
elektrotechniky
a elektroniky?
Zaujíma ťa úžitková forma
elektrických spotrebičov?
Rád pracuješ s náradím
a s meracími prístrojmi?
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Údržbár
Predpoklady
na výkon daného

		povolania:







dodržiavanie pravidiel, disciplína
doťahovanie vecí dokonca
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
rozhodovanie
technické myslenie

Lokality najväčšej koncentrácie
elektrotechniky na Slovensku.

Pracovná náplň

Elektrotechnika

povolania, základné

		povinnosti:

 zabezpečuje údržbu a opravu
elektrických strojov a prístrojov,
 rozoberá prístroje a zariadenia,
 vykonáva preventívne prehliadky
elektrických zariadení,
 uskutočňuje funkčné skúšky
prístrojov a zariadení,
 kreslí elektrické obvody a pracuje
s technickou dokumentáciou,
 dodržiava zásady bezpečnosti
a ochrany pri práci.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 zaujímavé zamestnanie so širokou
škálou uplatnenia v priemysle
a v službách,
 možnosť špecializovať sa na nové
elektrotechnické prístroje a zariadenia,
 možnosť založenia živnosti,
 možnosť zvyšovania odbornej
spôsobilosti formou vzdelávania sa
v kurzoch.

84

Brusič skla
Slovensko je krajina s takmer 700-ročnou tradíciou výroby skla. Prvá skláreň vznikla
u nás v polovici 14. storočia. Výroba skla odvtedy prešla veľkými zmenami. Sklo má
všestranné využitie v mnohých oblastiach ľudského života. Sklo je napríklad tradičný
obalový materiál, optické sklo pomáha ľuďom so zhoršeným zrakom vidieť, cez ploché
sklo sa pozeráme von oknom atď.

Technická chémia
silikátov

Chcel by si pracovať so
sklom, vyrábať a opravovať
sklárske výrobky?
Máš umelecké cítenie,
si trpezlivý a zručný? Vyber si
povolanie brusič skla.
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Brusič skla
Predpoklady
na výkon daného

		povolania:






estetické a umelecké cítenie
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
priestorové predstavivosť
samostatné riešenie úloh

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 zušľachťuje sklo brúsením a leštením na brúsiacich
strojoch pomocou brúsnych materiálov,
 brúsi hrany plochého i tvarovaného skla na brúsnej
stolici,
 ručne brúsi, jemní a leští sklárske výrobky
na hladinárskych strojoch,
 samostatne pripravuje brúsne materiály a potrebné
pracovné pomôcky a nastavuje brúsiace stroje,
 chemicky leští zušľachtené olovnaté či
sodnodraselné sklo a pripravuje leštiaci kúpeľ,
 vybrusuje vázy, sklenené košíky a podobné
výrobky a vyhotovuje aj výtvarne
náročné vzory a dekorácie,
 vybrusuje plastiky, reliéfy.

Technická chémia
silikátov

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Lokality najväčšej koncentrácie
technickej chémie silikátov na Slovensku.

rast:

 široké uplatnenie v sklárskom
priemysle, v umeleckom priemysle,
 možnosť uplatnenia v stavebníctve,
 prevažne samostatné vykonávanie
prác,
 možnosť získania úplného stredného
odborného vzdelania v odbore
výtvarné spracúvanie skla - brúsenie
skla.
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Dispečer v sklárskej výrobe,
vo výrobe stavebných
a žiaruvzdorných materiálov
Moderné technológie vo výrobe skla, stavebných a žiaruvzdorných materiálov
na Slovensku patria v súčasnosti k najprogresívnejším technológiám svojho druhu
na svete. Vysoký počet zamestnancov a automatická výroba v moderných podnikoch
vyžaduje dokonalú koordináciu výroby.

Technická chémia
silikátov

Dispečer je pracovník, ktorý
z jedného centra pomocou
osobitného zariadenia
na diaľku koordinuje a riadi
výrobnú prevádzku. Formou
dispečerských príkazov
zabezpečuje plnenie plánu
výroby.
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Dispečer v sklárskej výrobe,
vo výrobe stavebných
a žiaruvzdorných materiálov
Predpoklady
na výkon daného

		povolania:









digitálna gramotnosť
pozornosť
riešenie problémov
rozhodovanie
samostatné riešenie úloh
sebaprezentácia a komunikácia
spolupráca
technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 organizuje, plánuje a riadi
prácu,
 zabezpečuje a plní operatívne
plány výroby,
 vykonáva odborné
nemanuálne práce,
 vedie tím vo výrobe,
 operatívne rieši problémy.

Technická chémia
silikátov

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 žiadaná profesia na trhu práce
doma aj v zahraničí,
 uplatnenie na trhu práce vo
vedení menších i väčších tímov
vo výrobe (dielne, prevádzky),
 možnosť pracovať vo firmách
s najnovšími technológiami.
Lokality najväčšej koncentrácie
technickej chémie silikátov na Slovensku.
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Formár vo výrobe keramiky,
porcelánu, kameniny, skla
a žiaruvzdorných materiálov
Archeologické nálezy predmetov z keramiky posúvajú hranice ľudského poznania
do minulosti a zapĺňajú biele miesta histórie vývoja človeka. Predmety z keramiky,
porcelánu, kameniny, skla a žiaruvzdorných materiálov nás obklopujú na každom kroku.
Je to najmä dekoratívna keramika (vázy, svietniky, popolníky ap.) alebo úžitková keramika
(porcelánový riad, keramické hrnce, kameninové sudy ap.). Veľký význam v súčasnosti
nadobúda hlavne technická keramika, ktorá zahŕňa stavebnú keramiku, žiaruvzdorné
stavivá, sanitnú keramiku, elektronickú a chemickú keramiku.

Pre svoje výborné
vlastnosti sa keramika
používa v mnohých
priemyselných odvetviach,
ako napr. v stavebníctve,
v elektrotechnike,
v zdravotníctve
a v chemickom priemysle.

Technická chémia
silikátov
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Formár vo výrobe keramiky, porcelánu,
kameniny, skla a žiaruvzdorných
materiálov
Predpoklady
na výkon daného

		povolania:







fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
priestorová predstavivosť
technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 navrhuje a zhotovuje
modely a pracovné formy
na hromadnú výrobu
keramických a porcelánových
výrobkov,
 ručne vyrába sadrové formy.

Technická chémia
silikátov

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Lokality najväčšej koncentrácie
technickej chémie silikátov na Slovensku.

rast:

 širokospektrálna možnosť
uplatnenia ako výrobca úžitkovej
a dekoratívnej keramiky,
 uplatnenie vo výrobe technickej,
stavebnej keramiky,
 možnosť založenia živnosti,
 práca v odbore, ktorý má
bohaté tradície, ale aj
budúcnosť.
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Kvalitár, kontrolór
v sklárskej výrobe
Vstupnú, medzioperačnú i výstupnú kontrolu má na starosti kontrolór kvality
v sklárskej výrobe. Vďaka nemu opúšťajú výrobu len tie výrobky, ktoré
zodpovedajú štandardom kvality.

Technická chémia
silikátov

Podobne ako v iných
priemyselných
odvetviach aj
v sklárskej výrobe
je dôležitá kontrola
kvality.
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Kvalitár, kontrolór
v sklárskej výrobe
Predpoklady
na výkon daného

		povolania:







dodržiavanie pravidiel, disciplína
digitálna gramotnosť
jemná motorika, presnosť
riešenie problémov
rozhodovanie
samostatné riešenie úloh

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 vykonáva kontrolu kvality surovín,
materiálu, polotovarov a výrobkov,
 volí správne metódy a postupy
kontroly,
 ovláda štandardy kvality vo výrobe
skla,
 vypracováva protokoly o výsledkoch
kontrol v sklárskej výrobe,
 orientuje sa v normách kvality
v sklárskej výrobe.

Technická chémia
silikátov

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 žiadaná profesia na trhu práce
doma aj v zahraničí,
 možnosť širokého uplatnenia
v sklárskom priemysle,
 príležitosť ďalšieho profesijného
rastu.

Lokality najväčšej koncentrácie
technickej chémie silikátov na Slovensku.
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Majster (supervízor)
v sklárskej výrobe
V sklárskej výrobe pracujú ľudia, ktorých prácu je tiež potrebné riadiť, usmerňovať,
motivovať. Majster v sklárskej výrobe musí zároveň poznať najmodernejšie technológie
používané v odbore.

Technická chémia
silikátov

Máš dar komunikácie s ľuďmi,
vieš ich motivovať, rád
pracuješ v tíme, si schopný
viesť ľudí a organizovať prácu,
je ti blízka práca so sklom?
Staň sa majstrom v sklárskej
výrobe.

93

Majster (supervízor)
v sklárskej výrobe
Predpoklady
na výkon daného

		povolania:









odolnosť voči záťaži
praktické myslenie
riešenie problémov
rozhodovanie
samostatné riešenie úloh
sebaprezentácia a komunikácia
spolupráca
vytváranie a udržiavanie vzťahov
medzi ľuďmi

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 zodpovedá za výrobný proces
počas pracovnej zmeny,
 pripravuje operatívny plán,
 riadi a kontroluje prácu na určenom
úseku sklárskej výroby,
 koordinuje podriadených
a kontroluje dodržiavanie
predpisov.

Technická chémia
silikátov

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 uplatnenie ako vedúci úseku
(zmeny) sklárskej výroby –
teamleader,
 možnosť pracovať ako vedúci
dielne, malej prevádzky,
 príležitosť ďalšieho profesijného
rastu.

Lokality najväčšej koncentrácie
technickej chémie silikátov na Slovensku.
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Operátor sklárskeho
taviaceho agregátu
Práca v sklárskej výrobe kedysi znamenala prácu so sklárskou píšťalou. Aj dnes sa
pomocou nej ešte vyrábajú krásne výrobky, ale postupnou modernizáciou pribudli aj
automatické či poloautomatické stroje, linky, ktoré uľahčili a zrýchlili výrobu skla.

Technická chémia
silikátov

Stroje a zariadenia
v sklárskej výrobe
na Slovensku patria
k najmodernejším
na svete. Obsluhu týchto
strojov a zariadení má
na starosti operátor
sklárskej výroby.
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Operátor sklárskeho
taviaceho agregátu
Predpoklady
na výkon daného

		povolania:







digitálna gramotnosť
fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 obsluhuje stroje a zariadenia
na výrobu sklárskych výrobkov,
 dodržiava technologické
postupy,
 vykonáva triedenie a kontroluje
kvalitu výrobkov,
 balí a expeduje výrobky.

Technická chémia
silikátov

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Lokality najväčšej koncentrácie
technickej chémie silikátov na Slovensku.

rast:

 univerzálne uplatnenie v sklárskej
výrobe pri obsluhe strojov
a zariadení,
 príležitosť pracovať s najnovšími
technológiami,
 možnosť pracovať ako podnikateľ
v sklárskych a keramických
odvetviach,
 možnosť ďalšieho štúdia
za účelom zvýšenia kvalifikácie.
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Rytec (gravírovanie)
Už ľudia doby kamennej používali sklo vyskytujúce sa v prírode na výrobu ostrých
predmetov na rezanie. Pre limitované zdroje bolo sklo aj častým predmetom obchodu.
Sklo a výrobky zo skla sprevádzajú v súčasnosti človeka po celý život. Sú to najmä
úžitkové predmety zo skla, dekoratívne sklo či technické sklené výrobky.

Technická chémia
silikátov

Gravírovanie skla je jednou
z najprepracovanejších sklárskych
ozdobných techník, pri ktorej
diamantová mikrobrúska za pomoci
modernej technológie ryje do skla
požadovaný vzor, písmo alebo
motív. Gravírovanie zanecháva
brúsením na skle matný a trvácny
výbrus vo forme požadovaného
vzoru. Svoju prácu rytec
vykonáva v sklárskych dielňach
a v brusiarňach sklární.
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Rytec (gravírovanie)
Predpoklady
na výkon daného

		povolania:








estetické a umelecké cítenie
fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
priestorová predstavivosť
technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:

 zušľachťuje sklo rytím pomocou medených
a šmirgľových zmesí,
 dekoruje sklo brúsením na kotúčoch,
 ryje a vybrusuje rôzne dekoračné motívy
od guľových a kôstkových rezov až
po výtvarne náročné celky,
 zušľachťuje sklo rytím na medených
kotúčoch použitím brúsnych materiálov,
 ryje a vybrusuje dekorácie a figurálne
motívy v hlbokom plastickom alebo
reliéfnom prevedení s prepracovaním
detailov,
 ryje rôzne motívy podľa návrhov výtvarníka
alebo podľa vlastných návrhov.

Technická chémia
silikátov

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 široké uplatnenie v sklárskych
firmách,
 možnosť pracovať v umeleckých
dielňach,
 možnosť založenia živnosti.

Lokality najväčšej koncentrácie
technickej chémie silikátov na Slovensku.
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Sklár
Výroba skla má na Slovensku 700-ročnú tradíciu. Sklár sklárskou píšťalou sa aj dnes
vyrába krásne sklenené výrobky, napr. ako poháre rôznych veľkostí a tvarov, kalichy,
fľaše, vázy, misy a ďalšie predmety.

Technická chémia
silikátov

Technológia tavenia
a spracovania skla aj sklárske
pece prešli veľkými zmenami
a Slovensko patrí v súčasnosti
v sklárskej výrobe medzi
svetovú špičku.
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Sklár
Predpoklady
na výkon daného

		povolania:







fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
priestorová predstavivosť
technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:









tvaruje výrobky zo skloviny naberaním,
rozfukovaním a fúkaním, roztáčaním a nalepovaním,
tvaruje kombinované a tvarovo členité sklárske
výrobky z rôznych druhov skloviny,
tvaruje umelecké výrobky zo skla z voľnej ruky,
vyhotovuje sklenené a ozdobné predmety ručným
naberaním alebo strojovým lisovaním a ručným
individuálnym dotvarovaním,
prilepuje a leští výrobky ohňom vrátane
nastavovania ohňa,
roztáča, sťahuje, tvaruje a robí konečné
dotvarovanie výrobkov,
vyhotovuje výrobky z technického skla,
ako napr. skúmavky, kapiláry, teplomery ap.

Technická chémia
silikátov

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 okamžité uplatnenie v sklárskej
výrobe,
 žiadaná profesia na trhu práce
doma aj v zahraničí,
 možnosť zvýšenia kvalifikácie
ďalším štúdiom technických
a umeleckých sklárskych odborov.

Lokality najväčšej koncentrácie
technickej chémie silikátov na Slovensku.
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Šperkár
Šperky sú ozdobné predmety z drahých kovov alebo kameňov. Bižutéria pôvodne
vznikla ako napodobenina šperku, líši sa hlavne použitým materiálom a masovou
výrobou. Na výrobu bižutérie sa používajú bežné materiály, ako je sklo, kov,
plastické hmoty a prírodné materiály. Z hľadiska vlastného spracovania však rozdiel
medzi bižutériou a šperkom nemusí byť žiadny. V súčasnosti už moderná bižutéria
nenapodobňuje drahé šperky, ale má vlastnú umeleckú hodnotu. Kým kedysi bola len
lacnou náhradou pre chudobných, dnes už hrdo konkuruje svojim vzácnym kolegom.

Máš výtvarný talent, si
precízny, trpezlivý a chcel
by si vyrábať krásne
náhrdelníky, náramky,
prívesky, náušnice, prstene,
brošne, vlasové iné
módne doplnky? Staň sa
šperkárom.

Technická chémia
silikátov

101

Šperkár
Predpoklady
na výkon daného

		povolania
povolania:









cit pre farbu, farebné videnie
estetické a umelecké cítenie
kreativita
manuálna zručnosť
praktické myslenie
predstavivosť
presnosť, precíznosť
samostatnosť

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 navrhuje a vyrába širokú škálu ozdobných predmetov
z rôznych materiálov, ako je sklo, kov, koža, drevo, plast až
po drahé kovy a kamene,
 vyrába a rôznym spôsobom spracováva sklenú bižutériu,
 brúsi ozdobné predmety na hladinárskych strojoch
a stolových brúskach,
 montuje, vŕta, ohýba, valcuje, lisuje a pokovuje ozdobné
predmety,
 montuje jednotlivé komponenty (sklo, kov, kožu, textil
a drevo) pri vytváraní ozdobných predmetov ako náramky,
prívesky, náhrdelníky, prstene, brošne a náušnice,
 odlieva sklo do kovových formičiek,
 navrhuje jednotlivé technologické postupy vzorovania,
 navrhuje sklené bižutérne predmety prostredníctvom
tavenia alebo brúsenia skla za použitia horákov a navíjania
sklených perál.

Technická chémia
silikátov

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 uplatnenie v sklárskych
a klenotníckych dielňach, ako aj
v továrňach,
 uplatnenie v centrách kreatívneho
priemyslu a v centrách voľného
času,
 možnosť pokračovať v štúdiu
na vysokej škole.

Lokality najväčšej koncentrácie
technickej chémie silikátov na Slovensku.
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Ťahač skleného vlákna
Sklené vlákna sa začali vyrábať už koncom 19. storočia. Používajú sa na izoláciu
v elektrotechnickom a chemickom priemysle, v stavebnom a strojárskom priemysle na spevňovanie
kompozitných materiálov. Svojou mernou pevnosťou v ťahu prevyšujú bežnú oceľ 2- až 3-krát.
Jedným z druhov skleného vlákna je optické vlákno, ktoré má v súčasnosti široké uplatnenie
v komunikácii pri prenose dát, ale aj v automobilovom, leteckom priemysle a v medicíne.

Technická chémia
silikátov

Vedel si, že pri výrobe skleného
vlákna sa sklo taví v taviacich
agregátoch pri teplotách až
1600oC? Sklené vlákno sa vyrába
mechanickým ťahaním z platinových
piecok, ktoré sú napojené priamo
na taviaci agregát.Chcel by si sa
podieľať na náročnej, ale zato
zaujímavej výrobe skleného vlákna?
Staň sa ťahačom skleného vlákna.
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Ťahač skleného vlákna
Predpoklady
na výkon daného

		povolania:






manuálna zručnosť
praktické myslenie
presnosť, precíznosť
technické myslenie
trpezlivosť

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 obsluhuje strojné zariadenie
v sklárskej výrobe,
 zabezpečuje a kontroluje
správny chod ťažných stanovíšť
v sklárskej výrobe,
 zabezpečuje správne
označovanie vyrábaných
produktov a ich presun
na transportné zariadenie.

Technická chémia
silikátov

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Lokality najväčšej koncentrácie
technickej chémie silikátov na Slovensku.

rast:

 uplatnenie na trhu práce ako
odborný kvalifikovaný pracovník
v sklárskom priemysle,
 možnosť rozšíriť si kvalifikáciu
absolvovaním akreditovaných kurzov,
 možnosť pokračovať v nadstavbovom
štúdiu,
 príležitosť pracovať ako podnikateľ
v sklárskych a keramických
odvetviach.
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Dispečer v chemickom
priemysle
Ak máš dobré organizačné schopnosti, vieš rozhodovať a komunikovať s ľuďmi,
staň sa dispečerom v chemickom priemysle.

Chceš preniknúť do tajov
výroby chemických látok,
benzínu, hnojív, vlákien či
plastov?
Zaujímajú ťa chemické
reakcie, výroba hnojív,
spracovanie ropy a jej frakcií
na ďalšie výrobky?

Technická
a aplikovaná chémia
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Dispečer v chemickom
priemysle
Pracovná náplň

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 žiadaná profesia na trhu práce
doma aj v zahraničí,
 príležitosť pracovať
s modernými technológiami,
 možnosť ďalšieho profesijného
rastu.

povolania, základné

		povinnosti:

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:








 operatívne riadi a prevádzkuje výrobný
útvar a výrobu produktov v zmysle
schváleného plánu,
 koordinuje plynulosť a rovnomernosť
výroby a prevádzky,
 koordinuje tok polotovarov medzi
výrobnými jednotkami a expeduje hotové
výrobky,
 koordinuje riešenia neštandardných stavov,
 komunikuje s interným a externým
prostredím.

Technická
a aplikovaná chémia

jemná motorika, presnosť
riešenie problémov
rozhodovanie
samostatné riešenie úloh
sebaprezentácia a komunikácia
spolupráca
technické myslenie

Lokality najväčšej koncentrácie
technickej a aplikovanej chémie na Slovensku.
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Farmaceutický laborant
bez špecializácie
Farmaceutický laborant bez špecializácie vykonáva zložitejšie
analytické laboratórne práce vo výrobe farmaceutických substancií
a vo farmaceutickej výrobe jednotlivých liekových foriem v súlade so
zásadami správnej výrobnej praxe.

Farmaceutický priemysel
vyrába liečivá, vďaka ktorým
sa neustále zvyšuje priemerná
dĺžka života a liečia sa
mnohé choroby. Zaujíma ťa
farmaceutická výroba? Chceš
preniknúť do tajov výroby liekov
znižujúcich horúčku či výroby
vitamínov?

Technická
a aplikovaná chémia

Farmaceutický laborant
bez špecializácie
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Pracovná náplň
povolania, základné

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 žiadaná profesia na trhu práce
doma aj v zahraničí,
 príležitosť pracovať s modernými
analytickými prístrojmi,
 možnosť profesijného rastu
a zvýšenia kvalifikácie ďalším
štúdiom.

		povinnosti:

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:







 aplikuje štandardné postupy chemických analýz v priemysle,
 čistí, umýva, asanuje a sterilizuje laboratórne sklo
a aparatúry v chemickom a farmaceutickom laboratóriu,
 manipuluje s laboratórnymi pomôckami a chemikáliami
v chemickom laboratóriu,
 obsluhuje a nastavuje chemické aparatúry, zariadenia
a laboratórnu techniku v rôznych odvetviach chemickej
výroby a pri chemickej analýze,
 vykonáva prípravu a vzorkovanie chemických látok, roztokov,
činidiel a surovín v chemickom laboratóriu,
 vykonáva skúšky kvality v priebehu výrobných,
prevádzkových a iných procesov v chemickej
a farmaceutickej výrobe,
 zostavuje, nastavuje a programuje chemické
laboratórne prístroje, overuje ich správnu funkciu.

Technická
a aplikovaná chémia

dodržiavanie pravidiel, disciplína
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
riešenie problémov
rozhodovanie
technické myslenie

Lokality najväčšej koncentrácie
technickej a aplikovanej chémie na Slovensku.
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Chemický technik (laborant)
v priemyselnej výrobe
Chémia dnešného sveta dokáže byť nielen dobrým sluhom a oddaným pomocníkom,
ale aj zábavným spoločníkom, niekedy však aj zlým pánom. Je plná pútavých
zaujímavostí a atraktívnych pokusov. Zaujímavá chémia sa nachádza všade okolo nás.
Zasahuje do nášho každodenného života.

Chemický technik (laborant)
v priemyselnej výrobe robí
špecializované laboratórne
vyšetrenia, odoberá a analyzuje
rôzne vzorky. Medzi jeho pracovné
prostriedky patria laboratórne
zariadenia, meracie systémy,
chemické látky, mikroskopy,
výpočtová technika ap.

Technická
a aplikovaná chémia
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Chemický technik
(laborant) v priemyselnej
výrobe
Pracovná náplň
povolania, základné

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 žiadaná profesia na trhu práce
doma aj v zahraničí,
 príležitosť pracovať
s modernými analytickými
prístrojmi,
 možnosť profesijne pôsobiť
v rôznych odvetviach priemyslu.

		povinnosti:

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:








 odmeriava a riedi roztoky,
 stanovuje koncentráciu a ďalšie fyzikálnochemické vlastnosti roztokov,
 vykonáva rozbory rôznych látok
inštrumentálnymi technikami,
 odoberá vzorky na stanovovanie stavu životného
a pracovného prostredia, vyhodnocuje a vydáva
atesty,
 nastavuje používané prístroje a overuje ich
funkčnosť,
 vykonáva laboratórne práce vývojového
a výskumného charakteru vrátane identifikácie
neznámych látok a ich analýzy.

Technická
a aplikovaná chémia

jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
rozhodovanie
riešenie problémov
samostatné riešenie úloh
spolupráca
technické myslenie

Lokality najväčšej koncentrácie
technickej a aplikovanej chémie na Slovensku.
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Kvalitár, kontrolór
chemických výrobkov
Chémia a produkty z chémie nás obklopujú v každodennom živote.
Chemický priemysel má v hospodárstve Slovenskej republiky významné
miesto. Medzi najvýznamnejších chemických výrobcov na Slovensku patria
Slovnaft v Bratislave, Continental Matador Rubber v Púchove, Duslo Šaľa,
Saneca Pharmaceuticals v Hlohovci, Chemosvit vo Svite, Fortischem
v Novákoch a ďalšie.

Kontrola kvality je
dôležitým procesom
sledovania dodržiavania
kvality chemických
produktov.

Technická
a aplikovaná chémia
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Kvalitár, kontrolór
chemických výrobkov
Pracovná náplň
povolania, základné

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 široké uplatnenie
na slovenskom pracovnom trhu,
 možnosť pôsobiť v mnohých
odvetviach hospodárstva ako
sú napríklad: chemické závody,
gumárne, výroba plastov,
farmaceutický priemysel.

		povinnosti:

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:








 vykonáva vstupnú, medzioperačnú
a výstupnú kontrolu výrobného
procesu,
 vykonáva kontrolu vstupných surovín,
materiálu, polotovarov a finálnych
produktov,
 dodržiava zásady BOZP, hygieny práce
a požiarnej prevencie,
 spracúva výsledky kontroly.

Technická
a aplikovaná chémia

dodržiavanie pravidiel, disciplína
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
riešenie problémov
rozhodovanie
samostatné riešenie úloh
technické myslenie

Lokality najväčšej koncentrácie
technickej a aplikovanej chémie na Slovensku.
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Laborant biochemik
Biochémia je perspektívny odbor, ktorý neustále odkrýva nové možnosti. Je hraničným odborom
medzi biológiou a chémiou, zároveň sa prelína s molekulárnou biológiou, genetikou, organickou
chémiou a fyzikálnou chémiou. Mnohé biochemické a biotechnologické procesy sa využívajú pri
príprave liekov, ale aj v chemickom či potravinárskom priemysle.

A práve tu nachádza
svoje širokospektrálne
uplatnenie laborant
biochemik.

Technická
a aplikovaná chémia
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Laborant biochemik

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:







 realizuje merania fyzikálnochemických
parametrov v základných
biotechnologických operáciách,
 pripravuje reagenty a kultivačné médiá,
 odoberá a upravuje vzorky,
 realizuje výber metód kvalitatívnej
alebo kvantitatívnej analýzy vybraného
okruhu látok (chemické, biochemické
a prístrojové metódy),
 vykonáva mikrobiologické operácie
v laboratóriu, mikrobiologické testy
pomocou jednoúčelových setov.

rast:

 možnosť uplatnenia v laboratóriách vstupnej,
medzioperačnej a výstupnej kontroly výrobných
podnikov,
 možnosť uplatnenia v biochemických laboratóriách
(potravinárska výroba, biochemická výroba,
hygiena, životné a pracovné prostredie),
 výkon samostatných kontrolných činností
v živnostiach využívajúcich fermentačné postupy,
 možnosť pracovať s modernými analytickými
prístrojmi,
 možnosť ďalšieho profesijného rastu neformálnymi
postupmi (stáže, školenia), resp. možnosť
nadobudnutia vyššieho odborného vzdelania
formou bakalárskeho a inžinierskeho štúdia.

Technická
a aplikovaná chémia

dôslednosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
samostatné riešenie úloh
spolupráca
technické myslenie

Lokality najväčšej koncentrácie
technickej a aplikovanej chémie na Slovensku.
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Majster (supervízor)
v chemickej výrobe
Slovensko má bohaté tradície v chemickom priemysle, ktorý je zastúpený po celej krajine. Chémia
a produkty z nej nás obklopujú v každodennom živote. Chemický priemysel má významné miesto
v hospodárstve Slovenskej republiky. Chémia tvorí neoddeliteľnú súčasť a základ prevažnej väčšiny
priemyselných odvetví.

Ak ťa baví chémia, vieš
komunikovať s ľuďmi,
dokážeš ich motivovať
a rád pracuješ v tíme,
vyber si povolanie majster
(supervízor) v chemickej
výrobe.

Technická
a aplikovaná chémia

115

Majster (supervízor)
v chemickej výrobe

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Pracovná náplň

rast:

 žiadaná profesia na trhu práce
doma aj v zahraničí,
 možnosť pracovať s modernými
výrobnými technológiami,
 možnosť ďalšieho profesijného
rastu.

povolania, základné

		povinnosti:
 riadi výrobnú prevádzku a rieši bežné problémy
v súlade s určeným pracovným postupom
a s dodržiavaním predpisov o zásadách
bezpečnosti, ochrany zdravia, kvality a ochrany
životného prostredia,
 riadi tím operátorov výroby,
 zostavuje operatívne plány výroby alebo prevádzky
podľa dohodnutých zákaziek,

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:









Technická
a aplikovaná chémia

 zabezpečuje plynulosť a rovnomernosť výroby,
 koordinuje operatívne výrobné a prevádzkové
plány s ostatnými úsekmi činnosti podniku,
 spracováva prevádzkovú dokumentáciu
výkazov a evidenciu.

jemná motorika, presnosť
odolnosť voči záťaži
riešenie problémov
rozhodovanie
samostatné riešenie úloh
sebaprezentácia a komunikácia
spolupráca
technické myslenie

Lokality najväčšej koncentrácie
technickej a aplikovanej chémie na Slovensku.
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Operátor stroja na výrobu
výrobkov z gumy
Gumárenská výroba má na Slovensku dlhoročnú tradíciu a orientuje sa hlavne
na výrobu pneumatík pre automobilový priemysel, ale aj hokejových pukov.

Vieš o tom, že Slovensko
je najväčším výrobcom
hokejových pukov na svete
a ročne sa predá niekoľko
miliónov pukov na domácom
aj svetovom trhu?
Chcel by si obsluhovať stroje
a výrobné linky, na ktorých
sa vyrábajú rôzne výrobky
z gumy?

Technická
a aplikovaná chémia
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Operátor stroja na výrobu
výrobkov z gumy
Pracovná náplň

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 žiadaná profesia na trhu práce
doma aj v zahraničí,
 príležitosť pracovať
s modernými výrobnými
technológiami,
 možnosť ďalšieho vzdelávania.

povolania, základné

		povinnosti:

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:






 obsluhuje stroje, výrobné linky,
 vykonáva prípravné práce
na zariadeniach a linkách
na miešanie zmesí,
 pripravuje polotovary,
 vyrába gumárenské výrobky
a polotovary.

Technická
a aplikovaná chémia

digitálna gramotnosť
fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
technické myslenie

Lokality najväčšej koncentrácie
technickej a aplikovanej chémie na Slovensku.
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Operátor stroja na výrobu
výrobkov z plastu
Chemický priemysel má na Slovensku dlhodobú tradíciu. Chemická výroba, ktorá je sústredená
vo viacerých slovenských mestách, vždy patrila k najdôležitejším odvetviam nášho priemyslu.
Veľa plastových výrobkov je súčasťou nášho bežného života. Neobíde sa bez nich ani
automobilový priemysel, ani stavebníctvo.

Zaujíma ťa princíp
výroby plastových
výrobkov?
Chceš poznať typy
plastov, ich výhody
a hlavné použitie?

Technická
a aplikovaná chémia
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Operátor stroja na výrobu
výrobkov z plastu
Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:

Predpoklady
na výkon daného

 obsluhuje stroje,
 vykonáva prípravné práce
na zariadeniach a linkách
na miešanie zmesí,
 pripravuje polotovary,
 vyrába plastikové výrobky
a polotovary.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 žiadaná profesia na trhu práce
doma aj v zahraničí,
 príležitosť pracovať
s modernými výrobnými
technológiami,
 možnosť ďalšieho profesijného
rastu.

Technická
a aplikovaná chémia

		povolania:






digitálna gramotnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
technické myslenie

Lokality najväčšej koncentrácie
technickej a aplikovanej chémie na Slovensku.
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Operátor strojov a zariadení
vo farmaceutickej výrobe
Farmaceutický priemysel vyrába liečivá, vďaka nim sa neustále predlžuje
priemerná dĺžka života a liečia sa mnohé choroby.

Zaujíma ťa farmaceutická
výroba? Chceš preniknúť
do tajov výroby liekov
znižujúcich horúčku či
výroby vitamínov?

Technická
a aplikovaná chémia
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Operátor strojov a zariadení
vo farmaceutickej výrobe
Pracovná náplň

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 žiadaná profesia na trhu práce
doma aj v zahraničí,
 možnosť ďalšieho profesijného
rastu,
 možnosť pracovať s modernými
technologickými celkami.

povolania, základné

		povinnosti:

Predpoklady
na výkon daného

 sleduje chod procesov a riadi výrobné
zariadenia,
 využíva rôzne monitorovacie a výrobné
zariadenia,
 obsluhuje strojnotechnologické zariadenia
a zodpovedá za dodržiavanie výrobného
procesu,
 označuje hotový produkt a poloprodukt
stanoveným spôsobom,
 odoberá vzorky na laboratórne analýzy.

Technická
a aplikovaná chémia

		povolania:






digitálna gramotnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
technické myslenie

Lokality najväčšej koncentrácie
technickej a aplikovanej chémie na Slovensku.
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Operátor zariadenia
v chemickej výrobe
Ak si dobrý organizátor, tvorivý, samostatný a máš rád tímovú prácu,
vyber si povolanie operátor zariadenia v chemickej výrobe.

Zaujímajú ťa chemické reakcie,
výroba hnojív, spracovanie ropy
a jej frakcií na ďalšie výrobky?
Chceš preniknúť do tajov
výroby benzínu, hnojív, vlákien
či plastov? Zaujíma ťa podstata
výrobkov, ktoré nás obklopujú?
Ich výrobné postupy? Premeny
chemických látok a ich
vzájomné reakcie?

Technická
a aplikovaná chémia

123

Operátor zariadenia
v chemickej výrobe

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:







 sleduje chod procesov a riadi výrobné
zariadenia,
 využíva rôzne monitorovacie a výrobné
zariadenia,
 obsluhuje strojnotechnologické
zariadenia a zodpovedá za dodržiavanie
výrobného procesu,
 označuje hotový produkt a poloprodukt
stanoveným spôsobom,
 odoberá vzorky na laboratórne
analýzy.

rast:

 žiadaná profesia na trhu práce
doma aj v zahraničí,
 možnosť ďalšieho profesijného
rastu,
 príležitosť pracovať
s modernými technologickými
celkami.

Technická
a aplikovaná chémia

digitálna gramotnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
samostatné riešenie úloh
technické myslenie

Lokality najväčšej koncentrácie
technickej a aplikovanej chémie na Slovensku.
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Cukrár
Je príjemné osladiť ľuďom život, napríklad aj kvalitným
a chutným koláčom alebo cukrovinkou.
Cukrár vyrába všetky druhy
cukrárskych výrobkov
a ciest, čokoládových
a nečokoládových
cukroviniek a zmrzliny.

Potravinárstvo

125

Cukrár

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 prijíma, kontroluje a skladuje suroviny a pomocný
materiál,
 vyrába cukrárske cestá, hmoty, náplne, polevy,
zmrzliny, polotovary
a ďalšie cukrárske výrobky,
povolania,
základné
 tvaruje cesto a pečie,
 dokončuje a ozdobuje cukrárske výrobky,
 pripravuje a vyrába cukrové, čokoládové, nugátové
a marcipánové výrobky,
 pripravuje a vyrába slané sušienky,
 vytvára receptúry a výrobné postupy,
 navrhuje nové receptúry cukrárskych výrobkov,
 vykonáva obsluhu a údržbu strojov a zariadení,
 vedie prevádzkovú evidenciu,
 balí, skladuje, expeduje a predáva výrobky.

Pracovná náplň

		povinnosti:

Predpoklady
na výkon daného

 možnosť uplatniť sa v potravinárstve a súvisiacich
službách,
 možnosť uplatniť sa v cukrárskych prevádzkach,
 možnosť pracovať ako samostatný podnikateľ
v cukrárskej výrobe,
 možnosť pracovať v distribúcii a predaji
cukrárskych výrobkov,
 práca v hoteloch, reštauráciách
a gastronomických zariadeniach,
 možnosť pokračovať v štúdiu a získať úplné
stredoškolské odborné vzdelanie (maturitu).

		povolania:







rast:

estetické a umelecké cítenie
fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
zdravotná spôsobilosť
Lokality najväčšej koncentrácie
potravinárstva na Slovensku.

Potravinárstvo

126

Lahôdkár
Lahôdkár spracúva potraviny rastlinného a živočíšneho pôvodu
vrátane rýb a pripravuje z nich lahôdkarské výrobky.
Lahôdkarské výrobky sú
potravinárske výrobky
rôzneho zloženia určené
na rýchlu spotrebu.

Potravinárstvo
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Lahôdkár

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:

Pracovná náplň

 prijíma suroviny a uskladňuje ich,
povolania,
základné
 pripravuje polotovary na výrobu lahôdkarských
výrobkov,
 vyrába lahôdkarské šaláty, nátierky a krémy,
 vyrába aspiky a majonézy,
 marinuje, solí ryby a tepelne opracováva výrobky
z rýb,
 vyrába bagety, sendviče a iné lahôdkarské
výrobky,
 vykonáva obsluhu a údržbu strojov a zariadení,
 balí, skladuje, expeduje a predáva výrobky,
 vedie prevádzkovú evidenciu.

rast:

 široké uplatnenie v potravinárstve a súvisiacich
službách,
 práca v prevádzkach na výrobu lahôdkarských
výrobkov,
 možnosť pracovať ako samostatný podnikateľ
v lahôdkarskej výrobe,
 uplatnenie v distribúcii a predaji lahôdok,
 možnosť pokračovať v štúdiu a získať úplné
stredoškolské odborné vzdelanie (maturitu).

		povinnosti:

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:






fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
zdravotná spôsobilosť
Lokality najväčšej koncentrácie
potravinárstva na Slovensku.

Potravinárstvo
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Mäsiar, údenár
Mäso je vo výžive ľudí veľmi cennou, ale aj obľúbenou potravinou
živočíšneho pôvodu.
Mäsiar, údenár sa podieľa
na príprave surovín na ďalšie
spracovanie vo výrobe
polotovarov a hotových výrobkov
z mäsa a hydiny.
Zaujíma ťa výroba mäsových
výrobkov? Vyber si povolanie
mäsiar, údenár.

Potravinárstvo
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Mäsiar, údenár

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast
rast:

 uplatnenie v potravinárstve a súvisiacich službách,
 možnosť pracovať na bitúnkoch a v rozrábkach
hospodárskych zvierat,
 práca na hydinových bitúnkoch,
 možnosť uplatnenia v prevádzkach na výrobu mäsových
výrobkov,

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:

Predpoklady

 možnosť pracovať ako samostatný podnikateľ
v mäsiarskej výrobe,
 uplatnenie v distribúcii a predaji mäsových výrobkov,
 možnosť pokračovať v štúdiu a získať úplné
stredoškolské odborné vzdelanie (maturitu).

 pracuje na bitúnku pri porážke a rozrábke tiel
jatočných zvierat (hovädzí dobytok, ošípané,
ovce, kozy) a pri porážke a porciovaní hydiny,
 vyrába mäsové a hydinové výrobky a polotovary,
 spracováva živočíšne tuky,
 vykonáva obsluhu a údržbu strojov a zariadení,
 balí, skladuje, expeduje a predáva výrobky,
 vedie prevádzkovú evidenciu.

na výkon daného

		povolania:





fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
práca v sťažených pracovných
podmienkach
 technické myslenie
 zdravotná spôsobilosť

Lokality najväčšej koncentrácie
potravinárstva na Slovensku.

Potravinárstvo
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Pekár
Láska k poctivému remeslu, vôňa čerstvo upečeného chleba či pečiva, úcta
k zákazníkovi, tradičná výroba a nočná práca. To všetko v sebe skrýva chutný
chlieb, pečivo a ďalšie pekárske výrobky, ktoré pre nás vyrába pekár.

Vieš o tom, že tradícia
pekárskeho remesla
na Slovensku siaha až
do 13. – 14. storočia?
Poznáš tradičné regionálne
špeciality ako bratislavské rožky
či skalický trdelník?

Potravinárstvo
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Pekár

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 možnosť uplatnenia v potravinárstve





Pracovná náplň
povolania, základné



		povinnosti:

Predpoklady
na výkon daného

 pripravuje a spracováva suroviny na výrobu
pekárskych výrobkov,
 vyrába rôzne druhy ciest a zmesí podľa receptúr
a stanovených technologických postupov,
 tvaruje cesto a pečie pekárske výrobky,
 vyrába a aplikuje plnky a ozdoby,
 vykonáva obsluhu a údržbu strojov a zariadení,
 balí, skladuje, expeduje a predáva výrobky,
- vedie prevádzkovú evidenciu.

		povolania:





fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
práca v sťažených pracovných
podmienkach
 zdravotná spôsobilosť
Lokality najväčšej koncentrácie
potravinárstva na Slovensku.

a súvisiacich službách,
práca v pekárenských prevádzkach,
možnosť pracovať ako samostatný
podnikateľ v pekárskej výrobe,
možnosť pracovať v distribúcii a predaji
hotových pekárskych výrobkov,
možnosť pokračovať v štúdiu a získať
úplné stredoškolské odborné vzdelanie
(maturitu).

Potravinárstvo
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Porážač, vykosťovač
Mäsiarske remeslo sa zaoberá spracovaním a predajom mäsa.
Mäso je vo výžive ľudí cennou a obľúbenou potravinou živočíšneho pôvodu.
Práca na bitúnku je náročná,
ale veľmi zaujímavá.
Porážač, vykosťovač
zabezpečuje porážku jatočných
zvierat, ich prípravu na delenie
a ďalšie spracovanie.

Potravinárstvo
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Porážač, vykosťovač

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:

Predpoklady
na výkon daného

rast:
rast

 uplatnenie v potravinárstve a súvisiacich službách,
 práca na bitúnkoch a v rozrábkach
hospodárskych zvierat,
 možnosť pracovať ako samostatný podnikateľ
v mäsiarskych prevádzkach, bitúnkoch alebo
predaji mäsa,
 práca v oblasti spracovávania, distribúcie
a predaja mäsových výrobkov,
 možnosť pokračovať v štúdiu a získať úplné
stredoškolské odborné vzdelanie (maturitu).

 prijíma jatočné zvieratá na bitúnku,
 vykonáva omráčenie a vykrvenie
jatočných zvierat,
 upravuje povrch tiel jatočných zvierat
a vykonáva ich konečnú úpravu,
 obsluhuje a udržiava stroje
a zariadenia,
 vedie prevádzkovú evidenciu.

		povolania:





fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
práca v sťažených pracovných
podmienkach
 samostatné riešenie problémov
 zdravotná spôsobilosť

Lokality najväčšej koncentrácie
potravinárstva na Slovensku.

Potravinárstvo
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Sladovník a pivovarník
„Kde sa sladu darí, tam sa dobré pivo varí.“
Slad je naklíčené a usušené obilné zrno (prevažne jačmenné). Je jednou zo
základných surovín na výrobu piva. Výroba sladu prebieha v sladovniach.
Sladovník a pivovarník
vykonáva odborné práce pri
výrobe sladu a piva.

Potravinárstvo
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Sladovník a pivovarník

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:
rast

 uplatnenie v potravinárstve




Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:



a súvisiacich službách,
práca v pivovarníckych prevádzkach,
možnosť pracovať ako samostatný
podnikateľ v pivovarníctve,
uplatnenie v distribúcii a predaji piva,
možnosť pokračovať v štúdiu a získať
úplné stredoškolské odborné
vzdelanie (maturitu).

 skladuje a ošetruje suroviny na výrobu sladu
a piva,
 vyrába slad zo sladovníckeho jačmeňa,
 vykonáva práce pri skladovaní sladu, jeho ošetrení,
balení a expedícii,
 vyrába pivo,
 stáča, balí, skladuje, expeduje a predáva pivo,

Predpoklady
na výkon daného

 testuje kvalitu výrobkov,
 vykonáva obsluhu a údržbu strojov a zariadení,
 vedie prevádzkovú evidenciu.

		povolania:






fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
zdravotná spôsobilosť
Lokality najväčšej koncentrácie
potravinárstva na Slovensku.

Potravinárstvo
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Spracovateľ hrozna, vinár
Víno je dar zeme, slnka, ale aj rozumu a práce ľudských rúk. Jeho história
je veľmi stará, patrí k najstarším nápojom človeka. Podľa Loisa Pasteura,
francúzskeho chemika a mikrobiológa, je víno najhygienickejší a najzdravší nápoj.
O víne sa toho napísalo mnoho, napr.:
IN VINO VERITAS, čiže vo víne je pravda.
VINA DANT ANIMOS, čiže víno dodáva
odvahu (aspoň Ovídius to tak cítil).
Zmienku o víne nájdeme aj v Starom
zákone: VINUM BONUM LAETIFICAT
COR HOMINIS, čiže dobré víno
rozveseľuje srdce človeka.

Potravinárstvo
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Spracovateľ hrozna, vinár

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Pracovná náplň
povolania, základné

rast:
rast

 uplatnenie v potravinárstve a súvisiacich službách,
 práca vo vinohradníckych, vinárskych
a ovocinárskych prevádzkach,
 možnosť pracovať ako samostatný podnikateľ
vo vinohradníctve a vinárstve,
 práca v organizáciách poskytujúcich služby
v agroturistickom sektore,
 možnosť pracovať v hoteloch, reštauráciách,
vínotékach a gastronomických zariadeniach.

		povinnosti:
 prijíma, ošetruje a spracováva hrozno,
 vykonáva odkalenie a ošetrenie muštu,
 stáča, číri a filtruje vína,
 vyrába rôzne druhy vín,
 vykonáva obsluhu a údržbu strojov a zariadení,
 odoberá vzorky na laboratórnu analýzu,

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:







 vykonáva senzorickú analýzu vín,
 pracuje pri balení, skladovaní, expedícii
a predaji výrobkov,
 vedie prevádzkovú evidenciu.

fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
riešenie problémov
samostatné riešenie úloh
technické myslenie

 zdravotná spôsobilosť

Lokality najväčšej koncentrácie
potravinárstva na Slovensku.

Potravinárstvo
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Spracovateľ obilia (mlynár)
Spracovateľ obilia (mlynár) ovláda, kontroluje a nastavuje
stroje a zariadenia na čistenie obilia pred mlynským
spracovaním, zabezpečuje mletie obilia a výrobu
mlynských výrobkov.

Ak chceš chutný chlebík jesť,
musíš najprv múku mlieť.
Vieš, že mlynársky priemysel
patrí medzi najvyspelejšie
odvetvia potravinárskeho
priemyslu? Vieš, že
spracovanie obilia je dnes
plne mechanizované a hlavné
operácie boli postupne
automatizované?

Potravinárstvo
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Spracovateľ obilia (mlynár)

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Pracovná náplň

rast:

 široké uplatnenie v potravinárstve a súvisiacich
službách,
 práca v mlynských prevádzkach,
 možnosť pracovať ako samostatný podnikateľ
v mlynskej výrobe,
 práca v distribúcii a predaji mlynských výrobkov,
 možnosť pokračovať v štúdiu a získať úplné
stredoškolské odborné vzdelanie (maturitu).

povolania, základné

		povinnosti:
 prijíma, skladuje a pripravuje obilie na mlynské
spracovanie,
 pracuje na mlynskom spracovaní (mletí) obilia,
 vyrába mlynské výrobky,
 vykonáva obsluhu a údržbu strojov a zariadení,
 posudzuje kvalitu vstupných surovín a hotových
výrobkov,

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:

 vedie prevádzkovú evidenciu,
 podieľa sa na balení, skladovaní, expedícii
a predaji výrobkov.






fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
práca v sťažených pracovných
podmienkach
 technické myslenie
 zdravotná spôsobilosť

Lokality najväčšej koncentrácie
potravinárstva na Slovensku.

Potravinárstvo
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Technik kontroly
v potravinárskej výrobe
Kvalitné a bezpečné potraviny
sú veľmi dôležité pre naše
zdravie. Touto problematikou
sa zaoberá technik kontroly
v potravinárskej výrobe.
Zabezpečuje dodržiavanie
kvality vstupných surovín
do potravinárskej výroby, ako
aj kvality finálnych výrobkov.

Potravinárstvo
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Technik kontroly
v potravinárskej výrobe
Pracovná náplň
povolania, základné

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 široké uplatnenie v potravinárstve
a súvisiacich službách,
 práca v laboratórnych prevádzkach,
 možnosť pracovať v audítorských
spoločnostiach,
 uplatnenie vo verejnom sektore
zaoberajúcim sa kvalitou
a hygienou potravín.

		povinnosti:

Predpoklady
na výkon daného

 zabezpečuje a riadi požadovanú kvalitu
vstupov, procesov a výstupov výroby,
 zisťuje príčiny nekvality výrobkov a navrhuje
spôsoby ich odstránenia,
 navrhuje nápravné a preventívne opatrenia
pre dosiahnutie požadovanej kvality výrobkov
a znižovania strát z dôvodu ich nekvality,
 zabezpečuje školenia všetkých pracovníkov,
ktorí sa podieľajú na činnostiach
ovplyvňujúcich kvalitu a bezpečnosť potravín,
 vedie príslušnú evidenciu.

		povolania:








dodržiavanie pravidiel, disciplína
jemná motorika, presnosť
riešenie problémov
rozhodovanie
samostatné riešenie úloh
sebaprezentácia a komunikácia
zdravotná spôsobilosť

Lokality najväčšej koncentrácie
potravinárstva na Slovensku.

Potravinárstvo
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Výrobca mlieka (mliekar)
Mliekarenstvo má veľký význam a bohatú tradíciu aj na Slovensku.
Výrobca mlieka (mliekar) je odborník na spracovanie mlieka
a výrobu celého radu mliekarenských výrobkov.

Mlieko, maslo, jogurty a syry
posilňujú zdravie, dodávajú sily.
Sú nenahraditeľnou súčasťou
nášho jedálnička. Zaujíma ťa,
ako sa tieto mliečne výrobky
vyrábajú? Vieš o tom, že počiatky
spracovávania mlieka siahajú
až do čias starej ríše Sumerov,
Babylonu a Egypta?

Potravinárstvo
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Výrobca mlieka (mliekar)

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:

Pracovná náplň

 pracuje na príjme surového mlieka a ostatných surovín,

povolania,
základné

vykonáva základné
ošetrenie surového mlieka,

		povinnosti:

rast:

 uplatnenie v prevádzkach na spracovanie
mlieka a výrobu mliečnych výrobkov,
 možnosť pracovať v distribúcii a predaji
výrobkov z mlieka,
 práca v potravinárstve a súvisiacich službách,
 možnosť pracovať ako samostatný podnikateľ
v mliekarenskej výrobe,
 možnosť pokračovať v štúdiu a získať
úplné stredoškolské odborné
vzdelanie (maturitu).

 vykonáva základné technologické operácie spracovania
mlieka a výroby mliečnych výrobkov,
 vykonáva obsluhu a údržbu strojov a zariadení,
 vedie prevádzkovú evidenciu,
 pozná technológiu spracovania mlieka,
 pozná postupy pri výrobe mliečnych výrobkov (syrov, masla,
smotany, tvarohu, sušených mliečnych výrobkov),
 balí, skladuje, expeduje a predáva výrobky,

Predpoklady
na výkon daného

 kontroluje a vyhodnocuje technologické procesy,
 dodržiava hygienické predpisy, osobnú hygienu
a uplatňuje zásady bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci.

		povolania:






digitálna gramotnosť
fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
zdravotná spôsobilosť
Lokality najväčšej koncentrácie
potravinárstva na Slovensku.

Potravinárstvo
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Čalúnnik
Si zručný a máš rád pekne
zariadený interiér?
Páči sa ti zaujímavý, pekne
dizajnovo navrhnutý nábytok?
Chceš vedieť ako sa vyrába
komfortný čalúnený nábytok?
Staň sa čalúnnikom.

Spracúvanie dreva
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Čalúnnik

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

 práca v závodoch na výrobu čalúneného
nábytku, prvkov a doplnkov pri tvorbe
interiérov,
 uplatnenie v závodoch na výrobu
čalúnených autosedačiek a čalúnených
prvkov v automobilovom a leteckom
priemysle,
 možnosť samostatne podnikať vo
výrobe, v predaji čalúneného nábytku
a doplnkov a v tvorbe interiérov.

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:







estetické a umelecké cítenie
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
pružné prispôsobenie sa
rozhodovanie
samostatné riešenie úloh

rast:

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 strojovo i ručne strihá poťahové materiály,
 pripravuje a spracováva výplňové materiály
vrátane ich úprav,
 robí viazanie a vyväzovanie pružinových základov
čalúneného nábytku,
 strojovo i ručne šije poťahy,
 poťahuje nábytok zhotovenými poťahmi,
 odborné spracováva dekoratérske materiály,
 vykonáva úpravy interiérov, reprezentačných
miestností a výstav,
 zhotovuje javiskové dekorácie,
 opravuje čalúnenie vrátane
reštaurátorských prác.

Lokality najväčšej koncentrácie
spracúvania dreva na Slovensku.
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Kvalitár, kontrolór
výrobkov z dreva
Jeden z najdôležitejších článkov v drevospracujúcej výrobe je
kontrola kvality vyrobených výrobkov.

Staň sa kvalitárom, kontrolórom
výrobkov z dreva a budeš mať pod
dozorom drevovýrobu od začiatku
až po samotný koniec. Svojou
prácou budeš dávať výrobkom
z dreva punc kvality a aj ty veľkou
mierou prispeješ k úspešnosti
výrobku z dreva na trhu
a spokojnosti zákazníkov.
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Kvalitár, kontrolór
výrobkov z dreva

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

 vo veľkých a stredných
drevospracujúcich podnikov pri
výrobe drevných materiálov, nábytku
a ostatných drevárskych výrobkov
ako kontrolór vstupných materiálov
a výstupných výrobkov alebo ako
medzioperačný kontrolór – kvalitár,
 možnosť zvýšenia či rozšírenia
kvalifikácie.

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:
 digitálna gramotnosť
 dodržiavanie pravidiel, disciplína
 pružné prispôsobenie sa
 rozhodovanie
 samostatné riešenie úloh
 sebaprezentácia a komunikácia
 spolupráca
 technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:

 rozoznáva druhy a vlastnosti drevených materiálov
a polotovarov,
 ovláda technológie výroby drevárskych materiálov,
polotovarov a výrobkov,
 ovláda metódy a postupy kontroly v drevospracujúcej
výrobe,
 ovláda systémy a normy kvality v oblasti spracovania
dreva a výroby drevárskych polotovarov a výrobkov,
 má prehľad o technických skúškach v drevárskej
a nábytkárskej výrobe,
 zvláda vstupnú, výstupnú a medzioperačnú kontrolu
surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v drevárskej
výrobe,
 kontroluje dodržiavanie technologických postupov
a bezpečnostných predpisov v drevospracujúcej výrobe,
 vypracováva posudky a protokoly s výsledkov kontrol.

Lokality najväčšej koncentrácie
spracúvania dreva na Slovensku.

rast:
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Majster (supervízor)
v drevospracujúcej výrobe
Máš dobré organizačné
schopnosti, si zodpovedný
a rád vedieš ľudí?
Baví ťa práca s drevom?
Chcel by si byť pri tom, keď sa
zo stromu stane stolička, dvere,
skriňa alebo drevený plot? Staň
sa majstrom v drevospracujúcej
výrobe.
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Majster (supervízor)
v drevospracujúcej výrobe
Predpoklady
na výkon daného

		povolania:












digitálna gramotnosť
manuálna zručnosť
odolnosť voči záťaži
organizačné schopnosti
pružné prispôsobenie sa
rozhodovanie
samostatné riešenie úloh
sebaprezentácia a komunikácia
spolupráca
technické myslenie
vytváranie a udržiavanie vzťahov s inými ľuďmi

Lokality najväčšej koncentrácie
spracúvania dreva na Slovensku.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 uplatnenie v závodoch na spracovanie
dreva a výrobu materiálov z dreva,
na výrobu stavebno-stolárskych
výrobkov,
 možnosť samostatne podnikať v oblasti
spracovania dreva a stavebnostolárskych výrobkov,
 uplatnenie v oblasti obchodu s drevom,
drevnými materiálmi, polotovarmi,
stavebno-stolárskymi výrobkami,
 možnosť zvýšenia či rozšírenia
kvalifikácie.

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 riadi, organizuje a kontroluje drevársku
výrobu,
 rieši organizačné a prevádzkové
problémy vo výrobe,
 ovláda technológiu a technologické
postupy,
 vyberá materiál, technologické postupy,
nástroje, stroje a zariadenia vo výrobe,
 orientuje sa v normách kvality v oblasti
spracovania dreva a výroby výrobkov,
 vykonáva výstupnú kontrolu výrobkov,
 riadi pracovný tím.
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Montážny pracovník
drevených konštrukcií
Rád staviaš, buduješ, tvoríš,
rád pracuješ s drevom?
Si remeselne zručný, fyzicky
zdatný a nebojíš sa výšok?
Máš možnosť pracovať
ako montážny pracovník
drevených konštrukcií.

Spracúvanie dreva
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Montážny pracovník
drevených konštrukcií
Predpoklady
na výkon daného

		povolania:
 fyzická zdatnosť
 manuálna zručnosť
 práca v sťažených pracovných
podmienkach
 samostatné riešenie úloh
 technické myslenie

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 uplatnenie vo veľkých, stredných a malých
podnikoch pri výrobe drevených domov,
 možnosť pracovať v stavebných
dodávateľských firmách pri realizácii
a obnove bytových, občianskych,
priemyselných a poľnohospodárskych
stavieb,
 možnosť pracovať pri rekonštrukciách
a obnove starých a historických stavieb,
 možnosť založenia živnosti,
 možnosť zvýšenia či rozšírenia kvalifikácie.

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 volí technologické postupy prác na stavbe,
 vykonáva odborné tesárske práce,
 ručne i strojovo opracováva drevo, kovy,
plasty a sadrokartón,
 montuje nosné a strešné konštrukcie,
 vykonáva latovanie striech a pripevňuje
strešnú krytinu,
 zhotovuje a rozoberá lešenie, debnenie
a iné tesárske konštrukcie,
 vyrába jednoduché konštrukcie z dreva,
napr. zárubne, rebríky, rámy ap.

Lokality najväčšej koncentrácie
spracúvania dreva na Slovensku.
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Montážny pracovník
vo výrobe nábytku
Hral si sa s legom, kockami
či rozoberal a následne lepil
autíčka alebo iné hračky? Staň
sa montážnym pracovníkom vo
výrobe nábytku a budeš skladať
nábytok alebo iné pekné veci
pre skrášlenie bývania, interiérov
a znovu budeš mať prsty
„od lepidla“.
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Montážny pracovník
vo výrobe nábytku
Predpoklady
na výkon daného

		povolania:







fyzická zdatnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
priestorová predstavivosť
spolupráca
technické myslenie

uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 vo veľkých, stredných i malých
podnikov pri výrobe nábytku
a ostatných drevárskych výrobkov,
 uplatnenie ako pracovník v sériovej
alebo individuálnej výrobe,
 možnosť vlastnej podnikateľskej
činnosti vo výrobe nábytku,
a ostatných drevárskych výrobkov,
 možnosť zvýšenia či rozšírenia
kvalifikácie.

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 pozná vlastnosti dreva a drevných
materiálov,
 ovláda konštrukčné spoje dreva
a ich správnu aplikáciu,
 orientuje sa v montážnej
dokumentácii,
 správne volí montážne postupy
pri spájaní dielcov do hotového
výrobku,
 montuje, balí, robí výstupnú
kontrolu a expeduje výrobky.

Lokality najväčšej koncentrácie
spracúvania dreva na Slovensku.

Úžitok, možnosti
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Nastavovač a operátor
drevoobrábacieho stroja
Ak máš vzťah k drevu
a technike a nezľakneš sa
ani veľkých strojov, môžeš
to zažiť ako nastavovač
a operátor drevoobrábacieho
stroja.Uvidíš, ako stroje pod
tvojimi rukami premenia drevo
na výrobok.
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Nastavovač a operátor
drevoobrábacieho stroja
Predpoklady
na výkon daného

		povolania:






digitálna gramotnosť
fyzická zdatnosť
manuálna zručnosť
spolupráca
technické myslenie

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 uplatnenie v závodoch, firmách na výrobu
materiálov na báze dreva,
 možnosť pracovať vo veľkých a malých
firmách na výrobu stavebno-stolárskych
výrobkov a nábytku,
 možnosť samostatného podnikania vo
výrobe stavebno-stolárskych výrobkov
a nábytku,
 možnosť pracovať v oblasti obchodu
s drevom, rezivom, drevnými materiálmi,
so stavebno-stolárskymi výrobkami alebo
s nábytkom,
 možnosť zvýšenia či rozšírenia
kvalifikácie.

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 pozná technológiu
a technologické postupy vo
výrobe drevárskych materiálov,
výrobkov a nábytku,
 obsluhuje a nastavuje stroje
a zariadenia (linky),
 pozná postupy povrchovej
úpravy výrobkov.

Lokality najväčšej koncentrácie
spracúvania dreva na Slovensku.
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Operátor stroja na
rezanie dreva a guľatiny
Píla je nástroj z oceľového plechu na jednej strane s ostrými zúbkami, slúžiaci na pílenie
a rezanie. Základnou časťou píly je pohyblivý ozubený pílový list, ktorého zuby pri
pohybe píly narušujú rezaný materiál. Každý pílový list musí mať zuby striedavo vychýlené
vpravo a vľavo tak, aby píla mohla z rezu odoberať triesky.

Priamočiara píla, ktorá má rovný list
nahradený rotujúcim kotúčom, sa
nazýva cirkulárka alebo okružná píla.
Píla môže byť aj pásová alebo reťazová.
Ručná reťazová píla poháňaná motorom
sa zvyčajne nazýva motorová píla.
Motorová píla sa v praxi často používa
pri ťažbe dreva, resp. v modernom
drevorubačstve. Je najčastejšie
používaným pracovným nástrojom
operátora rezania
guľatiny a reziva.

Spracúvanie dreva
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Operátor stroja na
rezania dreva a guľatiny
Predpoklady
na výkon daného

		povolania:






fyzická zdatnosť
manuálna zručnosť
rozhodovanie
samostatné riešenie úloh
technické myslenie

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 práca vo veľkokapacitných
a malokapacitných piliarskych
závodoch (pílach),
 možnosť samostatného podnikania
pri spracovaní guľatiny na rezivo,
 uplatnenie v obchode s drevom
a rezivom,
 možnosť zvýšenia či rozšírenia
kvalifikácie.

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 rozoznáva jednotlivé druhy dreva
a ich vlastnosti,
 reže guľatinu na požadované výrobky
(dosky, fošne, hranoly),
 obsluhuje stroje na rezanie guľatiny
a reziva,
 pozná normy z klasifikácie triedenia
výrobkov,
 vykonáva triedenie reziva podľa
noriem alebo požiadaviek
zákazníka.

Lokality najväčšej koncentrácie
spracúvania dreva na Slovensku.
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Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
Ak máš vzťah k drevu a prírodným materiálom, staň sa stolárom. Svojimi rukami odhalíš
poéziu ukrytú v dreve. Ak si tvorivý a zručný, dokážeš premeniť drevo na nádherný výrobok,
ktorý pohladí dušu človeka.

Pracovným stolom stolára
je ponk. Každodenným
pracovným náradím
stolára je brúska, fréza,
vŕtačka, hoblík, pílka,
dláto, meter a svorky.
Spracúvanie dreva
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Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
Predpoklady
na výkon daného

		povolania:






digitálna gramotnosť
fyzická zdatnosť
manuálna zručnosť
samostatné riešenie úloh
technické myslenie

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 uplatnenie ako pracovník pre veľké
aj malé firmy na výrobu stavebnostolárskych výrobkov, nábytku a ostatných
drevárskych výrobkov,
 uplatnenie ako pracovník v sériovej alebo
individuálnej výrobe,
 možnosť vlastnej podnikateľskej činnosti
vo výrobe stavebno-stolárskych výrobkov,
nábytku a ostatných drevárskych
výrobkov,
 možnosť zvýšenia či rozšírenia
kvalifikácie.

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:

 vykonáva obsluhu, údržbu a nastavovanie
ručných strojov, drevárskych strojov
a zariadení,
 rozmeriava, robí výpočty a rozkresľuje
drevárske výrobky, nábytok, interiérové
prvky a konštrukcie,
 vyberá materiál, technologické postupy,
nástroje a stroje,
 vyrába drevárske výrobky a nábytok,
 organizuje práce pri zhotovovaní
drevárskych výrobkov a nábytku,
 montuje, balí, robí výstupnú kontrolu
a expeduje výrobky.

Lokality najväčšej koncentrácie
spracúvania dreva na Slovensku.
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Stolár, výrobca
stavebných konštrukcií
Prihlás sa k nám a naučíme ťa všetko o dreve, o jeho spracovaní a výrobe stavebných
konštrukcií ako napríklad o stavbe domu z dreva.

Drevostavba je budova,
na stavbu ktorej bolo z veľkej
časti použité drevo. Väčšinou
sa používa smrekové a jedľové
drevo. Medzi najčastejšie
stavané drevostavby patria
napríklad zruby.
Stavba dreveného domu je
ako skladačka z lega, ale pre
veľkých chlapov.
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Stolár, výrobca
stavebných konštrukcií
Predpoklady
na výkon daného

		povolania:









fyzická zdatnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
rozhodovanie
riešenie problémov
samostatné riešenie úloh
spolupráca
technické myslenie

Lokality najväčšej koncentrácie
spracúvania dreva na Slovensku.

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 uplatnenie ako pracovník v štátnych
a súkromných firmách so zameraním na výrobu
a montáž drevostavieb,
 samostatné podnikanie pri výrobe a realizácii
drevených stavieb,
 po zaškolení a získaní praxe ako samostatný
projektový manažér, majster v predvýrobnej
príprave výroby, projekcii, výroby aj
v zabezpečení realizácie zákaziek drevostavieb
z pohľadu logistiky,
 možnosť zvýšenia či rozšírenia kvalifikácie.

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:

 vykonáva obsluhu drevárskych strojov a zariadení,
 vyberá materiál, technologické postupy, nástroje
a stroje,
 riadi a kontroluje pridelený úsek vo výrobe a na stavbe
 rieši technické a výrobné problémy zamerané
na základné drevárske činnosti v prepojení so
základnými stavebnými činnosťami,
 ovláda technológie a technologické postupy vo
výrobe komponentov pre drevené stavby a pri stavaní
drevených domov,
 ovláda normy kvality z oblasti drevných a nedrevných
materiálov ako aj stavebno-stolárskych výrobkov
a drevostavieb,
 vykonáva činnosti spojené s predvýrobnou
a projektovou prípravou drevostavieb.
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Výrobca a opravár
hudobných nástrojov
Hudobné nástroje ako husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, elektrická
gitara, bendžo, lutna, mandolína, fagot a mnohé iné sú vyrobené z väčšej
časti z dreva. Na výrobu hudobných nástrojov sa používa len kvalitné drevo
s potrebnými vhodnými fyzikálnymi vlastnosťami, ako je napríklad akustika,
modul pružnosti dreva, hustota dreva ap.

Výroba drevených
hudobných nástrojov je
veľká veda. Zaujíma ťa, ako
sa zo stromu stanú husle
alebo gitara?
Spracúvanie dreva
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Výrobca a opravár
hudobných nástrojov
Predpoklady
na výkon daného

		povolania:






citlivosť na zvuky, dobrý sluch
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
samostatné riešenie úloh
technické myslenie

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 možnosť pracovať v oblasti výroby a opráv
hudobných nástrojov,
 uplatnenie ako konštruktér hudobných
nástrojov,
 uplatnenie ako mechanik hudobných
nástrojov,
 možnosť samostatného podnikania vo
výrobe hudobných nástrojov,
 práca v obchode s hudobnými nástrojmi,
 možnosť zvýšenia či rozšírenia
kvalifikácie.

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 vyrába hudobné nástroje a ich jednotlivé
časti z materiálov ako drevo, koža alebo
kov,
 tvaruje nástroje,
 montuje a demontuje jednotlivé súčasti
hudobných nástrojov,
 vykonáva servis, bežnú údržbu a opravy
hudobných nástrojov,
 upravuje, nastavuje a ladí hudobné
nástroje.

Lokality najväčšej koncentrácie
spracúvania dreva na Slovensku.
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Dláždič
Dlažby z rôznych hornín sa používali už pred tisíckami rokov. Materiál na dláždenie sa získaval dolovaním. V dnešnej
dobe sa používajú dlažby kamenné, betónové, ale aj z rôznych umelých materiálov. Povolanie dláždiča muselo teda
existovať už v dávnych dobách, ale náplň práce bola pravdepodobne odlišná od tej dnešnej. V súčasnosti je dláždič
kvalifikovaný pracovník, ktorého prácou je zhotovovanie a oprava chodníkových a cestných dlažieb, vonkajších
dlažieb, schodov, parkovísk ap.

Pracovným náradím dláždiča
sú najčastejšie sekáče,
kladivá, stierky, drevené
hladidlá, ručný drevený valec,
lopaty, kefy, metly, údržbárske
vozidlo a pojazdný kompresor.

STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA
A KARTOGRAFIA
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Dláždič

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

 možnosť pracovať v malých a stredných
podnikoch,
 uplatnenie v údržbárskych strediskách
pre cestnú dopravu,
 uplatnenie v spoločnostiach,
ktoré realizujú a udržujú miestne
komunikácie, verejné priestranstvá,
rýchlostné cesty a diaľnice
 možnosť založenia živnosti.

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:







fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
priestorová predstavivosť
technické myslenie

rast:

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 posudzuje stav a pripravenosť pracoviska,
volí pracovné postupy na prípravné práce,
 vymeriava a vytyčuje plochu určenú
na dláždenie,
 zhotovuje a pokladá vonkajšie dlažby
všetkých druhov,
 vyhotovuje dlažby z dlaždíc rôzneho
materiálu do asfaltocementovej malty,
 navrhuje spôsob opravy poškodených
dlažieb.

Lokality najväčšej koncentrácie
stavebníctva, geodézie a kartografie na Slovensku.
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Inštalatér
Vieš, že „črevami“ budovy sú vodovodné, kanalizačné, plynovodné potrubia a potrubia ústredného kúrenia?
Inštalatér dokáže celý tento rozvodový systém zhotovovať, opravovať a údržbovo spravovať.

Si prakticky a technicky
zdatný, precízny
a manuálne zručný?
Porozmýšľaj nad povolaním
inštalatéra.
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Inštalatér

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:







fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
priestorová predstavivosť
technické myslenie

Lokality najväčšej koncentrácie
stavebníctva, geodézie a kartografie na Slovensku.

Pracovná náplň

rast:

 možnosť pracovať v malých a stredných
podnikoch ako inštalatér,
 uplatnenie v údržbárskych strediskách
pre správu bytových domov,
 možnosť pracovať v spoločnostiach,
ktoré realizujú a udržujú vodovody,
kanalizácie, plynovody a rôzne systémy
vykurovania objektov,
 možnosť založenia živnosti.

povolania, základné

Pracovná
náplň
		
povinnosti:

základné
povolania,
montuje a opravuje
vodovodné, plynovodné
a kanalizačné potrubia,
 kontroluje a skúša funkčnosť jednotlivých zariadení,
ako
sú batérie, ventily, drezy, toalety a potrubia,
 montuje a inštaluje bežné zariadenia, ako sú
radiátory, vodovodné potrubia, bojlery, spojovacie
rúry, plynové vedenia a prípojky spotrebičov,
 montuje, demontuje a vykonáva údržbu
vodovodných, odpadových, plynovodných
a vykurovacích rozvodov a zariadení,
 opracováva rúrky rezaním, ohýbaním, zváraním
a vyrezávaním závitov,
 vykonáva záťažové testy, testy tlaku a tesnosti
jednotlivých zariadení podľa platných noriem,
 vysekáva otvory do stien pre plynovodné,
vodovodné a odpadové rúrky.

		povinnosti:
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Maliar
Farby tvoria dôležitú súčasť nášho života a vnímame ich všade vôkol nás. Ovplyvňujú našu náladu, pocity a energiu.
Aj maliar dokáže vytvárať svojou prácou príjemné prostredie, a to voľbou a použitím vhodných farieb bez ohľadu
na to, čo a kde maľuje. Najčastejším pracovným náradím maliara sú štetce,
valcové súpravy, brúska, orezávač, linkovač, maliarska
špachtľa, škrabka, rebrík a vedro.

Čo robí maliar?
Maliar vykonáva činnosti
pozostávajúce z povrchovej
úpravy vnútorných
a vonkajších častí budov,
objektov a konštrukcií
aplikáciou rôznych druhov
malieb a náterov.
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Maliar

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

 možnosť pracovať v malých a stredných
podnikoch,
 uplatnenie v údržbárskych strediskách
pre spravovanie budov,
 možnosť pracovať v spoločnostiach, ktoré
realizujú a udržujú budovy a stavby,
 možnosť založenia živnosti.

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:







cit pre farbu, farebné videnie
fyzická zdatnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
priestorová predstavivosť
technické myslenie

rast:

Pracovná náplň
povolania, základné

		
povinnosti:
Pracovná
náplň
povolania,
základné
 maľuje,
vykonáva údržbu
a opravy maľoviek v budovách,

		povinnosti:

 pracuje v exteriéri a interiéri (miestnosti a fasády),
 lakuje okná, dvere a zárubne,
 tapetuje,
 vykonáva prípravné práce – brúsi podklad, tmelí nerovnosti,
stierkuje,
 pripravuje povrchy na náter,
 odstraňuje poškodené nátery, koróziu a znečistenie povrchov,
 opravuje praskliny, nanáša podkladové tmely, nátery a lepidlá,
 pripravuje nátery a lepidlá, mieša farbu do stanoveného odtieňa
a potrebnej konzistencie,
 volí maliarsku techniku, druh náteru a náradie,
-

Lokality najväčšej koncentrácie
stavebníctva, geodézie a kartografie na Slovensku.

mieša farby, nanáša podklad a lakuje.
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Montér suchých stavieb,
sadrokartonista
V dnešnom zrýchlenom svete je potrebné robiť mnohé veci rýchlejšie. Stavba budov, napríklad
aj veľkých obchodných či obytných komplexov, trvá len pár mesiacov. Napomáhajú tomu aj suché
procesy pri zhotovovaní stavieb.

Čo je hlavnou činnosťou
montéra suchých stavieb,
sadrokartonistu?
Vykonáva práce zo
sadrokartónu a lisovaných
minerálnych dosiek
na stavebných konštrukciách
a pri úpravách povrchov.
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Montér suchých stavieb,
sadrokartonista
na výkon daného

		povolania:
fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
priestorová predstavivosť
technické myslenie

uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 uplatnenie na pracovnom trhu doma aj
v zahraničí,
 možnosť pracovať v malých a stredných
podnikoch,
 možnosť zamestnania v údržbárskych
strediskách pre spravovanie bytových domov,
 uplatnenie v spoločnostiach, ktoré realizujú
a udržujú stavby, budovy,

Predpoklady








Úžitok, možnosti

 možnosť založenia živnosti.

Pracovná náplň
povolania, základné

		
povinnosti:
Pracovná
náplň
povolania,
základné
 orientuje
sa v stavebných
výkresoch a technickej dokumentácii,

		povinnosti:

 vie rozpoznať vlastnosti stavebných materiálov,
 volí správne technologické postupy,

 vykonáva murárske práce, zhotovuje nosné konštrukcie z dreva
a kovových profilov,
 pracuje so sadrokartónovými doskami,
 montuje stropné konštrukcie, priečkové steny s následným
vyplnením izolácie,
 reže, skrutkuje, skracuje a predlžuje CD profily,
 robí spoje a rohy medzi sadrokartónovými doskami pomocou
pásky a zahladzuje ich,
 vykonáva dokončovacie práce ako zahladzovanie,
odstraňovanie chýb, brúsenie ap.

Lokality najväčšej koncentrácie
stavebníctva, geodézie a kartografie na Slovensku.
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Murár
Čo všetko robí murár?
Murár vykonáva murárske práce a opravy muriva, vyhotovuje základy a steny budov predovšetkým s použitím
tehál, tvárnic, dosiek, umelého a prírodného kameňa. Medzi najpoužívanejšie pracovné náradie murára
patria hladidlá, murárske lyžice, špachtle, sekáče, murárske stierky, škrabáky, kladivo, meter, olovnica ap.

Si zručný, šikovný, máš
predstavivosť? Páčia sa
ti pekné stavby? Chceš
byť tvorcom krásnych
stavieb? Môžeš ich stavať
ako murár.
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Murár

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:







fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
priestorová predstavivosť
technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:

rast:

 možnosť pracovať v malých a stredných
stavebných podnikoch,
 možnosť zamestnania v údržbárskych
strediskách pre spravovanie bytového
fondu,
 uplatnenie v spoločnostiach, ktoré
realizujú
a udržujú všetky druhy stavieb,
 možnosť založenia živnosti.

 muruje nosné a výplňové murivo, priečky a komíny,

Pracovná náplň

 zhotovuje vnútorné a vonkajšie omietky,

 vykonáva
betonárske práce,
povolania,
základné

		povinnosti:

 robí murárske práce zamerané na realizáciu múrov, klenieb z rôznych
materiálov,
 muruje kanalizačné stoky a nadväzujúce kanalizačné a vodárenské
objekty,
 zhotovuje obklady a dlažby, osadzuje preklady a výrobky pridruženej
stavebnej výroby,
 zhotovuje izolácie proti zemnej vlhkosti, tepelné a zvukové izolácie,
 vykonáva údržbu, opravy, adaptačné a rekonštrukčné práce,
 robí úpravy interiérov a montáž ľahkých stavebných konštrukcií
bytových, občianskych a priemyselných objektov,
 zhotovuje zatepľovací systém fasád budov, vrátane povrchovej
úpravy, vyrába špeciálne dlažby, ako je benátska dlažba
či kamenné dosky.

Lokality najväčšej koncentrácie
stavebníctva, geodézie a kartografie na Slovensku.
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Operátor strojov a zariadení
na výrobu betónu
Obdivoval si už ako malý chlapec veľké stavebné stroje ako buldozér, bager, žeriav, nakladač,
ťahač, miešačka, domiešavač alebo rôzne zdvíhacie mechanizmy? Používanie týchto stavebných
strojov výrazne skracuje výrobu betónu.

Chcel by si ich vedieť riadiť,
obsluhovať a aj opravovať?
Vyber si povolanie operátor strojov
a zariadení na výrobu betónu.
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Operátor strojov a zariadení
na výrobu betónu
na výkon daného

		povolania:
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
rozhodovanie
samostatné riešenie úloh
technické myslenie

uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 možnosť pracovať v malých a stredných
stavebných podnikoch,
 uplatnenie v údržbárskych strediskách
pre cestnú dopravu,
 uplatnenie v spoločnostiach, ktoré
realizujú všetky druhy stavieb,
 možnosť práce na centrálnych
betonárkach,
 možnosť založenia živnosti.

Predpoklady








Úžitok, možnosti

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 riadi a obsluhuje stavebné stroje a mechanizmy,
 vykonáva bežnú údržbu stavebných strojov,
 vedie bežné záznamy o prevádzke stavebných
strojov, ako sú buldozéry, ťahače, betonárky,
miešačky, domiešavače ap.,
 vykonáva stavebné práce podľa pokynov
stavebného majstra na betonárke,
 kontroluje technický stav zverených stavebných
strojov a mechanizmov,
 vykonáva jednoduché opravy a údržbu
zverených stavebných strojov a mechanizmov,
 zodpovedá za strojné vybavenia pracoviska,
staveniska.

Lokality najväčšej koncentrácie
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Podlahár
Vieš čo robí vo svojom zamestnaní podlahár?
Je to remeselník špecialista, ktorý pracuje s rôznymi druhmi podláh. Jeho úlohou je ukladať, lepiť
a povrchovo upravovať rôzne druhy drevených, laminátových a iných krytín.

Si precízny, trpezlivý,
manuálne zručný a máš
dobrú predstavivosť?
Máš predpoklady na toto
povolanie.
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Podlahár

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

 možnosť pracovať v malých a stredných
stavebných podnikoch,
 uplatnenie v údržbárskych strediskách
pre správu bytového fondu,
 uplatnenie v spoločnostiach, ktoré
realizujú všetky druhy stavieb,
 možnosť založenia živnosti.

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:







fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
priestorová predstavivosť
technické myslenie

rast:

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 kladie a opravuje podlahy rôzneho druhu, napr.
parketové, palubovkové, mozaikové, liate ap.
na drevenom, betónovom, škvarobetónovom alebo
izolačnom podklade,
 kladie, lepí a zvára podlahové povlaky,
 vytvára izolačné a vyrovnávajúce vrstvy,
 robí poter, brúsi, leští a napúšťa povrch
upevňovacích krycích líšt a dosiek,
 zhotovuje podlahy z dyhovaných dosiek,
 ukladá podlahy z rôznych druhov materiálov,
napr. laminátových, drevených ap.

Lokality najväčšej koncentrácie
stavebníctva, geodézie a kartografie na Slovensku.
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Pokrývač
„Klobúkom“ každej budovy je kvalitne zhotovená a zakrytá strecha.
Tvorcom takejto krytiny na streche je špecialista - pokrývač.
Pokrývač zhotovuje, ukladá a opravuje krytiny striech, ukladá škridly na krov a strešné
konštrukcie.

Ak máš rád výšky
a nerobí ti problém vo
výškach pracovať, toto
povolanie je vhodné
práve pre teba.
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Pokrývač

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

 možnosť pracovať v malých a stredných
podnikoch,
 uplatnenie v údržbárskych strediskách
pre opravu a údržbu bytového fondu,
 uplatnenie v spoločnostiach spravujúcich
bytové domy,
 možnosť práce v spoločnostiach, ktoré
realizujú všetky druhy stavieb,
 možnosť založenia živnosti.

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:






fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
práca v sťažených pracovných
podmienkach
 technické myslenie

rast:

Pracovná náplň
Pracovná náplň
povolania, základné
povolania, základné
		
povinnosti:
		povinnosti
povinnosti:
 zhotovuje a opravuje mäkké a tvrdé krytiny
striech a strešných konštrukcií zo všetkých
druhov materiálov, napr. z lepenky, cementových,
keramických pálených materiálov, bridlíc, laminátov
a kombinovaných izolačných materiálov,
 upravuje krytiny, opravuje poškodené krytiny,
osadzuje atypické kovové doplnky, ako hroty, kríže,
zámočnícke výrobky,
 vytvára izolácie plochých striech, zhotovuje asfaltové
nátery a lepí pásy do asfaltu,
 zhotovuje a osadzuje atypické zostavy krytín
podľa historických vzorov pri obnove
historických pamiatok.

Lokality najväčšej koncentrácie
stavebníctva, geodézie a kartografie na Slovensku.
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Tesár
Tesár je odborník, ktorý tesaním spracúva drevo pre stavby, zhotovuje, montuje, demontuje
a udržuje drevené konštrukcie, prvky a debnenie.
Pri svojej práci najčastejšie používa tesárske kladivo, dláto, tesársku reťazovú pílu, hoblíky,
želiezka, zvierky ap.

Tesárske remeslo má na Slovensku
dlhú a bohatú tradíciu. Súviselo
predovšetkým s ťažbou dreva
a s drevorubačstvom.
Baví a zaujíma ťa práca s drevom?
Si zručný, precízny a máš estetické
cítenie? Staň sa tesárom.
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Tesár

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:







fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
priestorová predstavivosť
technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:

rast:

 uplatnenie na pracovnom trhu doma aj
v zahraničí,
 možnosť pracovať v malých a stredných
podnikoch,
 uplatnenie v údržbárskych strediskách
pre správu bytových domov,
 možnosť pracovať v spoločnostiach,
ktoré realizujú všetky druhy stavieb,
 možnosť založenia živnosti.

 ručne a strojovo pripravuje drevo a následne vykonáva všetky potrebné
tesárske úkony (spoje, detaily, výrobky) a osadzuje ich podľa výkresov
debnení,

Pracovná náplň

 zhotovuje krovy, debniace prvky,

základné
 vyrábapovolania,
a montuje drevené konštrukcie,
altánky, pergoly, drevené schody,
stropy, okenice, zábradlia, okná, dvere a zárubne,

		povinnosti:

 kladie tesárske (palubovkové) podlahy z hobľovaných materiálov a plávajúce
podlahy,
 zhotovuje podklady pre strešné krytiny,
 stavia a opravuje montovateľné debnenia, základy, preklady, piliere a stropy,
 meria, konštruuje, upravuje rozmery dreva podľa potrebných parametrov,
 montuje rôzne tesárske výrobky, ako strešné konštrukcie, stoly, dvere,
rôzne zložité drevené konštrukcie ap.,
 ošetruje, udržiava a kontroluje technický stav tesárskych výrobkov
a konštrukcií,
 spolupracuje na zakladaní stavieb, plní úlohy spojené so
zakladaním stavieb.

Lokality najväčšej koncentrácie
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Železiar v stavebníctve
Železobetón je betón vystužený oceľovými prútmi, pletivom, oceľovými profilmi alebo oceľovými lanami.
K veľkému rozmachu železobetónových stavieb došlo najmä po svetovej výstave v Paríži v roku 1900.
Železobetónové konštrukcie boli v porovnaní s dovtedy budovanými oceľovými stavbami únosnejšie,
bezpečnejšie pri požiari, lacnejšie a taktiež menej citlivé pri otrasoch.

Kto je vlastne železiar v stavebníctve?
Je to odborník na prípravu a stavbu
železobetónových konštrukcií. Pripravuje,
spracováva a zhotovuje výstuž alebo jej
časti strihaním a ohýbaním betonárskej
ocele alebo rohoží, a to ručne i strojovo.
Strihá, ukladá a tvaruje výstuže zo
zváraných sietí do konštrukčných prvkov.
Pri svojej práci používa najmä armovacie
(vystužovacie) kliešte, prístroj na viazanie
výstuže, vrtáky ap.
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Železiar v stavebníctve

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

 možnosť pracovať v malých
a stredných podnikoch,
 uplatnenie v údržbárskych
strediskách pre cestnú dopravu,
 uplatnenie v spoločnostiach, ktoré
realizujú všetky druhy stavieb,
 uplatnenie vo firmách, ktoré realizujú
mosty, tunely, nadjazdy,
 možnosť založenia živnosti.

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:






fyzická zdatnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
technické myslenie

rast:

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:












Lokality najväčšej koncentrácie
stavebníctva, geodézie a kartografie na Slovensku.

vykonáva montáž betonárskej výstuže,
číta stavebné statické výkresy,
kompletne vyrába železobetónové dielce,
šaluje (robí debnenie) podľa technických výkresov,
betónuje,
strihá, zostavuje a ukladá výstuž,
zvára výstuž alebo výstužné diely s požiadavkami
na pevnosť podľa platných stavebných noriem,
zhotovuje betónový povrch z rôznych zmesí,
betónuje rôzne pomocné konštrukcie,
zhotovuje staticky náročné stavebné dielce
zo železobetónu, napr. mostné nosníky,
opravuje poškodené časti betónových stavieb,
opravuje, dopĺňa a vymieňa rôzne časti
výstuže konštrukcií

STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA
A KARTOGRAFIA
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Farmár samozásobovateľ
v zmiešanom hospodárstve

Chceš mať vlastnú farmu a riadiť
svoj život? Máš podnikateľského
ducha? Chceš byť sám sebe
pánom? Chceš žiť na vidieku,
v súlade s prírodou? Snívaš
o vlastnej farme, chove dobytka,
pestovaní zeleniny? Vyštuduj
profesiu farmár a splň si svoj
sen.

POĽNOHOSPODÁRSTVO
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Farmár samozásobovateľ
v zmiešanom hospodárstve

uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 uplatnenie ako farmár samozásobovateľ
v rastlinnej alebo živočíšnej výrobe,
 uplatnenie ako farmár samozásobovateľ
v zmiešanom hospodárstve,
 príležitosť podnikania v oblasti
rastlinnej a živočíšnej výroby – predaj
nadprodukcie, zvierat a úrody,
 uplatnenie ako podnikateľ v agroturistike,
 možnosť pokračovať v štúdiu.

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:
 doťahovanie vecí do konca,
 pozitívny vzťah k prírode a zvieratám,
 enviromentálne cítenie, empatia
 fyzická zdatnosť
 rozhodovanie
 samostatné riešenie úloh
 sebaprezentácia a komunikácia
 spolupráca

Úžitok, možnosti

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 samostatne zabezpečuje chov a starostlivosť o hospodárske
zvieratá,
 obhospodaruje pôdu, pestuje rôzne plodiny, ako obilniny,
okopaniny, olejniny, ovocie, zeleninu, liečivé rastliny a iné
 robí zber, uskladňuje, prípadne spracováva plodiny
a predáva ich,
 dojí, kŕmi, ošetruje zvieratá, pripúšťa a odchováva mláďatá,
 vykonáva prvotné uskladnenie rastlinných a živočíšnych
komodít,
 vykonáva kontrolu, údržbu a opravy budov, stajní
a ďalších zariadení farmy,
 obsluhuje a vykonáva základnú opravu a údržbu
poľnohospodárskych strojov a zariadení,
 zabezpečuje doplnkové činnosti farmy,
napr. agroturistiku, spracovanie poľnohospodárskych
produktov, propaguje svoje činnosti ap.

Lokality najväčšej koncentrácie poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva a rozvoja vidieka na Slovensku.
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Chovateľ a cvičiteľ psov
Pes je najstarším zdomácneným zvieraťom.

Máš rád psy? Rozumieš
im? Rád by si sa o nich
dozvedel viac? Chceš
sa chovu a výcviku psov
venovať profesionálne?
Staň sa chovateľom
a cvičiteľom psov.
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Chovateľ a cvičiteľ psov


Úžitok, možnosti
uplatnenia,
príležitosti
Úžitok,
možnosti
rast:
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny
profesionálny
rast:
možnosť a
uplatnenia
pri príprave, technickom, technologickom

a ekonomickom zabezpečovaní a riadení kynologických zariadení,
 uplatnenie pri vykonávaní odborných prác v chove psov,
 možnosť pracovať pri špecializovanom cvičení psov - vodiacich,
služobných, záchranárskych, policajných a psov využívaných
v kanisterapii,

Predpoklady

 uplatnenie ako profesionálny kynológ v poľovníckych združeniach,

na výkon daného

 možnosť práce v službách odchytu túlavých zvierat v mestách,

		povolania:








doťahovanie vecí dokonca
enviromentálne cítenie, empatia
fyzická zdatnosť
praktické myslenie
pružné prispôsobenie sa
rozhodovanie
samostatné riešenie úloh

 zamestnanie v kozmetických salónoch pre psy,
 uplatnenie vo výrobe, distribúcii a predaji krmív a doplnkov pre psov,
 možnosť doplniť si kvalifikáciu a pracovať ako rozhodca pre exteriér
a výkon psov,
 možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:










pripravuje krmivo a kŕmi psa,
stará sa o jednotlivé časti tela a hygienu psa,
sleduje zdravotný stav a telesný vývoj psa,
stará sa o chorého psa podľa pokynov
veterinára,
čistí a dezinfikuje priestory pre psa,
realizuje výcvik a výchovu psa,
robí výcvikové poradenstvo pre jednotlivcov
aj organizácie,
dáva inštrukcie chovateľom psov, ako
postupovať v starostlivosti o psa,
vedie evidenciu o jednotlivých chovoch
a kategóriách zvierat.

Lokality najväčšej koncentrácie poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva a rozvoja vidieka na Slovensku.
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Chovateľ cudzokrajných
zvierat

Máš rád zvieratá? Chceš
sa naučiť, ako sa správne
starať o rôzne atraktívne
druhy cudzokrajných
zvierat? Chceš sa dozvedieť
viac o ich živote? Staň sa
chovateľom cudzokrajných
zvierat.
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Chovateľ cudzokrajných
zvierat
na výkon daného

		povolania:
enviromentálne cítenie, empatia
fyzická zdatnosť
praktické myslenie
pružné prispôsobenie sa
rozhodovanie
samostatné riešenie úloh

uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 možnosť uplatnenia v predaji a v chove
cudzokrajných zvierat,
 zamestnanie v chovných staniciach,
 uplatnenie pri zakladaní a organizovaní
práce v útulkoch zvierat,
 možnosť uplatnenia v predaji a distribúcii
krmív, pomôcok, obydlí ap.
 možnosť pokračovať v štúdiu, získanie
maturity, štúdium na vysokej škole.

Predpoklady








Úžitok, možnosti

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 vykonáva odborné práce pri chove
a ošetrovaní cudzokrajných zvierat,
 stará sa o výživu a kŕmenie
cudzokrajných zvierat,
 stará sa o zdravie cudzokrajných
zvierat,
 vytvára vhodné životné podmienky
pre cudzokrajné zvieratá (klietky,
výbehy, teráriá).

Lokality najväčšej koncentrácie poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva a rozvoja vidieka na Slovensku.
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Chovateľ hovädzieho
dobytka, oviec, kôz
Hovädzí dobytok, ovce a kozy patria medzi hospodárske zvieratá, ktoré
človek chová pre svoj úžitok. Existencia človeka je od nepamäti spojená
s jeho spolužitím so zvieratami a ich chovom.

Staň sa aj ty chovateľom,
ktorý sa stará o zvieratá,
získava z nich produkty
a zároveň sa stará
o ochranu životného
prostredia.
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Chovateľ hovädzieho
dobytka, oviec, kôz
na výkon daného

		povolania:
enviromentálne cítenie, empatia
fyzická zdatnosť
praktické myslenie
pružné prispôsobenie sa
rozhodovanie
samostatné riešenie úloh

uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 možnosť uplatnenia v chovoch
hospodárskych zvierat,
 uplatnenie v špecializovaných chovoch
hospodárskych zvierat,
 príležitosť samostatného podnikania v chove
zvierat,
 uplatnenie v plemenárskych organizáciách,
v chovateľských zväzoch, záujmových
združeniach zameraných na chov
hospodárskych zvierat,

Predpoklady







Úžitok, možnosti

 možnosť pokračovať v štúdiu.

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
povinnosti
 stará sa o zvieratá, sleduje zdravotný stav a telesný
vývin zvierat,
 pripravuje a dávkuje krmivo, napája a kŕmi zvieratá,
odstavuje, odchováva a vykrmuje zvieratá,
 zabezpečuje reprodukciu zvierat,
 ustajňuje a pasie zvieratá,
 upratuje, dezinfikuje, čistí a podstiela, vykonáva
údržbu výbehu a pastvín,
 dojí a ošetruje nadojené mlieko,
 strihá vlnu a získava ďalšie produkty,
 vykonáva obsluhu a údržbu základných strojov
a zariadení,
 vykonáva označovanie zvierat a vedie evidenciu
hospodárskych zvierat.

Lokality najväčšej koncentrácie poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva a rozvoja vidieka na Slovensku.
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Chovateľ hydiny
Hydina je skupina malých pernatých hospodárskych zvierat, ktoré
poskytujú človeku najmä vysokokvalitné hydinové mäso, vajcia a perie.

Zaujíma ťa chov hydiny?
Rád by si sa staral
o hydinu na farmách
podľa zásad welfare?
Staň sa chovateľom
hydiny.
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Chovateľ hydiny

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

 uplatnenie vo veľkochove hydiny,
 možnosť samostatného podnikania v oblasti
chovu hydiny a predaja hydinového mäsa,
výrobkov z hydinového mäsa, vajec a peria,
 príležitosť samostatne podnikať
v agroturistike,
 možnosť pokračovať v štúdiu, po získaní
maturity možnosť študovať na vysokej škole.

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:







enviromentálne cítenie, empatia
fyzická zdatnosť
praktické myslenie
pružné prispôsobenie sa
rozhodovanie
samostatné riešenie úloh

rast:

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 vytvára a udržiava vhodné podmienky na chov hydiny,
 stará sa o hydinu – kŕmi, napája, zbiera vajcia, udržiava
dobrý zdravotný stav hydiny,
 obsluhuje stroje a zariadenia používané v chove hydiny
podľa druhu chovanej hydiny (kačky, husi, morky, sliepky,
perličky, japonské prepelice, holuby, bažanty, pštrosy),
 obsluhuje stroje a zariadenia používané v chove hydiny
podľa účelu chovu (mäso, vajcia, perie),
 obsluhuje stroje a zariadenia používané v chove hydiny
podľa typu chovu (rozmnožovací chov, výkrm brojlerov,
chov nosníc, zmiešaný chov),
 vedie evidenciu o chove hydiny.

Lokality najväčšej koncentrácie poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva a rozvoja vidieka na Slovensku.
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Chovateľ koní
Kôň je živá, neustále pulzujúca duša, ktorá k svojmu bytiu
nepotrebuje uspokojiť len základné životné potreby, ale oveľa
dôležitejšia je pre ňu voľnosť, láska a porozumenie.

Obdivuješ tieto krásne
zvieratá a rád by si sa im
venoval? Staň sa chovateľom
koní, ktorý sa stará o ich
správny vývoj a zabezpečuje
všetky činnosti spojené s ich
chovom.
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A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
A ROZVOJ VIDIEKA

195

Chovateľ koní

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 uplatnenie v oblasti chovu a ošetrovania koní,
 možnosť uplatnenia v jazdeckom športe,
 možnosť pracovať v agroturistike,

Predpoklady

 uplatnenie v poľnohospodárskej výrobe,
 možnosť uplatnenia pri prácach v lesnom
hospodárstve v nedostupných terénoch,

na výkon daného

		povolania:







enviromentálne cítenie, empatia
fyzická zdatnosť
praktické myslenie
pružné prispôsobenie sa
rozhodovanie
samostatné riešenie úloh

 zamestnanie v oblasti poradenstva v chove koní,
 možnosť samostatne podnikať v oblasti chovu
a starostlivosti o kone,
 možnosť pokračovať v štúdiu.

Pracovná náplň
povolania,
základné
Pracovná
náplň
		povinnosti:
povolania,
základné
		
povinnosti:

zabezpečuje chov
všetkých plemien koní,
 ošetruje kone, stará sa o ich hygienu a o ich kopytá,
 vyberá, pripravuje a dávkuje krmivo,
 upratuje a čistí ustajňovacie priestory, výbeh a ohradu,
 venuje sa plemenitbe koní, ošetrovaniu plemenných žrebcov
a pripúšťaniu kobýl,
 stará sa o choré zvieratá podľa veterinárnych zásad a pokynov
veterinárneho lekára,
 venuje sa koňom po práci,
 stará sa o zdravie koní a ich ochranu,
 odchováva, odstavuje žriebätá a stará sa o ne,
 predvádza kone,
 venuje sa výcviku jazdeckých koní (lonžovanie koní),
 prepravuje kone,
 vedie evidenciu koní.

Lokality najväčšej koncentrácie poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva a rozvoja vidieka na Slovensku.
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Mechanik, opravár
poľnohospodárskych
strojov a zariadení
Staň sa mechanikom, opravárom poľnohospodárskych
strojov a zariadení a zabezpečuj prevádzku, opravu a údržbu
poľnohospodárskej techniky.

Zaujímajú ťa stroje, máš
rád zvuk motora? Rád
sa „vŕtaš“ v mechanike,
motoroch či v iných
mechanizmoch? Máš
vzťah k prírode?

POĽNOHOSPODÁRSTVO
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Mechanik, opravár
poľnohospodárskych
strojov a zariadení
Predpoklady
na výkon daného

		povolania:







doťahovanie vecí dokonca
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
riešenie problémov
technické myslenie

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 možnosť uplatnenia
v poľnohospodárskych podnikoch,
 možnosť pracovať ako predajca strojov
a zariadení,
 príležitosť vykonávať samostatnú
podnikateľskú činnosť v oblasti
agromechanizácie,
 možnosť pokračovať v štúdiu, získať
maturitu a študovať na vysokej škole.

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 sleduje a vyhodnocuje technický stav
strojov a zariadení a zabezpečuje ich
prevádzkyschopnosť v súlade s platnými
predpismi,
 vykonáva údržbu strojov,
 opravuje stroje a zariadenia,
 zabezpečuje dopravu a manipuláciu
s materiálom,
 sleduje a vyhodnocuje využitie strojov
a ekonomiku ich prevádzky.

Lokality najväčšej koncentrácie poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva a rozvoja vidieka na Slovensku.
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Operátor poľnohospodárskeho
stroja a zariadenia

Fascinujú ťa veľké
poľnohospodárske stroje?
Chceš spoznať princíp fungovania
poľnohospodárskych mechanizmov,
ich údržbu či opravu?
Staň sa operátorom
poľnohospodárskeho stroja
a zariadenia, ktorý tieto veľké
mechanizmy ovláda.
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Operátor poľnohospodárskeho Úžitok,
stroja a zariadenia
profesionálny rast:
možnosti
uplatnenia, príležitosti
a

 uplatnenie v poľnohospodárskom
podniku, napr. ako traktorista,
kombajnista či mechanizátor,
 možnosť zamestnania v predaji strojov
a zariadení a v zabezpečovaní ich
servisu,
 možnosť založenia živnosti,
 možnosť pokračovať v štúdiu.

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:







digitálna gramotnosť
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
praktické myslenie
rozhodovanie
technické myslenie

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 obsluhuje poľnohospodárske stroje, linky
a špeciálne zariadenia,
 vykonáva základnú opravu a údržbu
poľnohospodárskych strojov, liniek
a špeciálnych zariadení,
 riadi poľnohospodárske stroje, linky
a zariadenia, manipuluje s nimi,
 robí plánovanie údržby, vykonáva opravu
a diagnostiku strojov,
 pracuje s poľnohospodárskou technikou,
ktorá slúži na práce v rastlinnej a živočíšnej
výrobe.

Lokality najväčšej koncentrácie poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva a rozvoja vidieka na Slovensku.
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Ovocinár

Plody ovocných rastlín nazývame ovocie. Ovocie je dôležitou súčasťou zdravej výživy
každého človeka, pretože je zdrojom mnohých vitamínov a dôležitých anorganických látok.
Ovocinárstvo je nádherná práca, pri ktorej môže človek sám zasahovať do rastu a vývoja
rastlín a prispôsobovať si ich podľa svojich predstáv. Ovocinár má z nich aj úžitok
v podobe chutného a zdravého ovocia.

Chcel by si sa venovať
pestovaniu ovocných stromov
tradičným či moderným
spôsobom?
Chceš vedieť, ako dopestovať
rôzne druhy ovocia?
Vyber si povolanie ovocinára,
pri ktorom vykonaná práca
prináša ovocie, a to aj doslova.
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Ovocinár

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

 uplatnenie v poľnohospodárskom podniku
zameranom na ovocinárstvo,
 možnosť pracovať v ovocných škôlkach,
 príležitosť samostatne podnikať v oblasti
pestovania ovocia, jeho spracovania
a predaja,
 možnosť uplatnenia v šľachtiteľskej stanici,
 zamestnanie v oblasti poradenstva
v ovocinárskej výrobe,

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:
 doťahovanie vecí dokonca
 enviromentálne cítenie,
empatia
 jemná motorika, presnosť
 praktické myslenie
 pružné prispôsobenie sa
 spolupráca

rast:

 možnosť pokračovať v štúdiu.

Pracovná náplň
povolania,
základné
Pracovná
náplň
		povinnosti:
povolania,
základné
povinnosti:
povinnosti
		
pripravuje pôdu na
výsadbu a pestovanie ovocných rastlín,
 vysádza ovocné rastliny (ovocné dreviny, kry a byliny)
a ošetruje ich,
 reže a tvaruje ovocné dreviny,
 preberá plody,
 aplikuje prípravky na ochranu rastlín,
 obsluhuje stroje a zariadenia pri pestovaní, ošetrovaní
a zbere ovocia,
 vykonáva zber, triedenie, skladovanie a expedíciu ovocia
určeného na predaj,
 stará sa o technické zabezpečenie ovocného sadu
(oplotenie, oporná konštrukcia, závlahové systémy,
mrazuvzdorná ochrana, ochrana proti krúpom
a nadmerným zrážkam),
 ošetruje uličky v ovocnom sade.

Lokality najväčšej koncentrácie poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva a rozvoja vidieka na Slovensku.

POĽNOHOSPODÁRSTVO
A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
A ROZVOJ VIDIEKA

202

Pestovateľ poľných plodín
a zeleniny
Staň sa pestovateľom poľných plodín a zeleniny. Táto práca prináša radosť aj tým, že jej
výsledky sú rýchlo viditeľné. Na druhej strane však do veľkej miery závisí od schopnosti
využívať teoretické vedomosti v praxi a od počasia.

Máš vzťah k prírode
a k rastlinám? Máš rád
prácu na poli? Pestovateľ
poľných plodín pestuje
obilniny, zemiaky,
strukoviny, olejniny, liečivé
rastliny, chmeľ
a poľnú zeleninu.
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Pestovateľ poľných plodín
a zeleniny
na výkon daného

		povolania:
doťahovanie vecí dokonca
enviromentálne cítenie, empatia
pružné prispôsobenie sa
riešenie problémov
rozhodovanie
spolupráca

uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 uplatnenie v poľnohospodárskej prvovýrobe,
 uplatnenie v záhradníckej výrobe,
 možnosť pracovať v skleníkovom
hospodárstve,
 zamestnanie v predaji a distribúcii osív,
 uplatnenie v šľachtiteľských staniciach
a v osivárskych firmách,
 príležitosť samostatne podnikať
v záhradníctve a pestovaní poľných plodín,
 možnosť pokračovať v štúdiu.

Predpoklady








Úžitok, možnosti

Pracovná náplň
povolania,
základné
Pracovná
náplň
		základné
povinnosti:
povolania,
povinnosti:
		
obsluhuje poľnohospodárske
stroje a zariadenia
pri sejbe, pestovaní, ošetrovaní, zbere a distribúcii plodín,
 pripravuje osevný postup,
 ošetruje plodiny,
 zbiera a uskladňuje úrodu,
 ošetruje úrodu a predáva ju,
 vykonáva základnú údržbu poľnohospodárskych strojov
a zariadení,
 nastavuje poľnohospodárske stroje a zariadenia,
 vykonáva jednoduché opravy strojov a zariadení,
 pripravuje produkty na ďalšie spracovanie a predaj.

Lokality najväčšej koncentrácie poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva a rozvoja vidieka na Slovensku.
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Pracovník v poľovníctve
História poľovníctva na Slovensku je veľmi stará. Vďaka pestrým prírodným podmienkam sa
najväčšie a najbohatšie revíry uhorských panovníkov nachádzali na území Slovenska. Boli to
hlavne oblasti Spiša, Gemera, Liptova či okolia Zvolena. Poľovníctvo je odbor zaoberajúci sa
chovom, ochranou, zušľachťovaním a lovom zveri a hospodárskym zhodnocovaním úlovkov.
Zaraďuje sa do poľnohospodárskej výroby i do lesníctva. Má však aj rekreačný význam.

Pracovník v poľovníctve
zabezpečuje poľovnícke
hospodárenie
v poľovnom revíre,
vo zvernici alebo
v bažantnici.
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Pracovník v poľovníctve

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny



Predpoklady




na výkon daného

		povolania:









enviromentálne cítenie, empatia
fyzická zdatnosť
pružné prispôsobenie sa
riešenie problémov
rozhodovanie
samostatné riešenie úloh
sebaprezentácia a komunikácia
spolupráca



rast:

uplatnenie v štátnych inštitúciách lesného
hospodárstva a ochrany prírody,
možnosť pracovať v súkromných
inštitúciách lesného hospodárstva,
uplatnenie v lesníckom výskume,
príležitosť pracovať ako samostatný
podnikateľ
v lesnom hospodárstve a ochrane prírody,
možnosť pokračovať v štúdiu
na vysokej škole.

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 zabezpečuje starostlivosť o chovanú zver,
 realizuje lov alebo odchyt zveri,
 zabezpečuje nákup, predaj a odchov živej zveri,
 sleduje zdravotný stav zvierat a zabezpečuje
veterinárny dozor,
 vykonáva priebežný odstrel chovanej zveri,
 ošetruje, skladuje, expeduje a predáva ulovenú zver,
 ochraňuje les pred škodami spôsobenými zverou,
 zakladá a obhospodaruje políčka za účelom
zvyšovania výživnosti zveri,
 stavia a opravuje poľovnícke a kŕmne
zariadenia.

Lokality najväčšej koncentrácie poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva a rozvoja vidieka na Slovensku.
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Pracovník v rybárstve
vo vnútrozemných vodách
Stará múdrosť hovorí: Daruješ človeku rybu, nakŕmiš ho na jeden deň, naučíš ho
loviť, dáš mu potravu na celý život. História rybárstva je stará ako samotná história
ľudstva. Aj na Slovensku má rybárstvo dlhú tradíciu. Rybolov patril v minulosti
k hlavným zdrojom obživy a ryby sú obľúbeným a zdravým pokrmom ľudí dodnes.

Zaujíma ťa život vodných
živočíchov? Si trpezlivý,
máš rád vodu a prírodu?
Staň sa rybárom. Pracovník
v rybárstve vo vnútrozemných
vodách zabezpečuje všetky
činnosti súvisiace s chovom,
kŕmením, ošetrovaním
a lovom rýb.
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Pracovník v rybárstve
vo vnútrozemných vodách

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 možnosť uplatnenia v rybárstve a súvisiacich
službách,
 zamestnanie vo vodohospodárstve,

Predpoklady

 uplatnenie v ochranárskych organizáciách,
 možnosť uplatnenia v chove akvárijných
a okrasných rýb,

na výkon daného

		povolania:







enviromentálne cítenie, empatia
fyzická zdatnosť
praktické myslenie
pružné prispôsobenie sa
rozhodovanie
samostatné riešenie úloh

 príležitosť pracovať ako samostatný podnikateľ
v rybárstve,
 uplatnenie v agroturistike,
 možnosť pokračovať v štúdiu a získať úplné
stredoškolské odborné vzdelanie (maturitu).

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 pripravuje optimálne prostredie pre chov rýb,
 pripravuje krmivá a prikrmuje ryby a vodnú hydinu,
 odchováva násady a ryby,
 obsluhuje rybie liahne a ich zariadenia,
 stráži rybníky,
 pripravuje rybníky na výlov a organizuje výlov,
 zabezpečuje ošetrovanie a prevádzku rybníkov,
 obsluhuje stroje a zariadenia v rybárskej prevádzke,
 spracováva ryby,
 nakupuje a predáva ryby.

Lokality najväčšej koncentrácie poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva a rozvoja vidieka na Slovensku.
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Technik pre pestovateľskú
činnosť v lesníctve
Na začiatku je malé semienko šišky vysiate v lesnej škôlke. Neskôr z neho vyrastie sadenica.
Potom nasleduje príprava pôdy pred zalesňovaním, výsadba sadeníc a ochrana mladých
lesných porastov pred zverou a inými škodcami.

Technik pre pestovateľskú
činnosť v lesníctve organizuje
prácu v pestovateľskej činnosti
na vymedzenom lesnícky
obhospodarovanom úseku.
K jeho hlavným úlohám patria
aktivity spojené s ochranou
lesa, pôdy a zalesňovaním.
Výsledkom jeho práce je
zdravý les.
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Technik pre pestovateľskú
činnosť v lesníctve

uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 uplatnenie v štátnych inštitúciách lesného
hospodárstva a ochrany prírody,
 možnosť pracovať v súkromných
inštitúciách lesného hospodárstva,
 pracovné uplatnenie v lesníckom
výskume,
 možnosť založenia živnosti,
 možnosť pokračovať v štúdiu na
vysokej škole.

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:
 enviromentálne cítenie,
empatia
 samostatné riešenie úloh
 spolupráca
 riešenie problémov
 rozhodovanie

Úžitok, možnosti

Pracovná náplň
náplň
Pracovná

povolania,
povolania, základné
základné

		
		povinnosti:
povinnosti:
povinnosti
 plní úlohy programu starostlivosti o les,
 optimalizuje pestovateľské práce na zverenom úseku
hospodárenia,
 riadi a realizuje program zachovania a záchrany genofondu
lesných drevín,
 usmerňuje výrobu a distribúciu vhodného semenného materiálu
a sadeníc pre lesné porasty na zverenom úseku hospodárenia,
 metodicky usmerňuje šľachtiteľskú činnosť a rekonštrukciu
lesov,
 tvorí, uplatňuje a zavádza nové technológie a postupy
v pestovateľskej činnosti,
 monitoruje škodcov v lese a navrhuje ich odstraňovanie,
 vytvára projekty na obnovu lesa a projekty
ozdravných opatrení.

Lokality najväčšej koncentrácie poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva a rozvoja vidieka na Slovensku.
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Technik pre ťažbovú
činnosť v lesníctve
Ťažba dreva je proces získavania drevnej hmoty stromov ich porazením. Ťažba sa môže
vykonávať sekerou, pílou, motorovou pílou alebo samohybným strojom zvaným harvestor,
vybaveným rezacou hlavou, ktorej súčasťou sú nože alebo píla.

Vieš o tom, že prvé lesné
harvestory boli vyvinuté
v najlesnatejších krajinách
Európy vo Švédsku a Fínsku?

Technik pre ťažbovú činnosť
v lesníctve usmerňuje
a organizuje ťažbovú
činnosť na zverenom úseku
hospodárenia.
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Technik pre ťažbovú
činnosť v lesníctve
na výkon daného

		povolania:
enviromentálne cítenie, empatia
fyzická zdatnosť
riešenie problémov
rozhodovanie
samostatné riešenie úloh
spolupráca

uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 uplatnenie v štátnych inštitúciách
lesného hospodárstva a ochrany
prírody,
 možnosť pracovať v súkromných
inštitúciách lesného hospodárstva,
 uplatnenie v lesníckom výskume,
 možnosť založenia živnosti,
 možnosť pokračovať v štúdiu
na vysokej škole

Predpoklady








Úžitok, možnosti

.

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 zodpovedá za používanie vhodných
technológií spracovania dreva,
 vytvára projekty ťažbovej činnosti,
 vedie lesnú hospodársku evidenciu,
 zodpovedá za stav drevných zásob vo
výrobných lokalitách,
 zodpovedá za sortimentáciu (triedenie,
rozdeľovanie) vyznačenej ťažby,
 tvorí program starostlivosti o les.

Lokality najväčšej koncentrácie poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva a rozvoja vidieka na Slovensku.
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Včelár
Včely medonosné patria v zoologickom systéme do triedy hmyzu a do radu
blanokrídlovcov. Včelári sa starajú o včely s cieľom zberať med a včelí vosk,
s cieľom opeľovať plodiny a taktiež kvôli odchovu včiel pre ďalších včelárov.
Schopnosť včiel opeľovať rastliny má pre ľudstvo obrovský význam. Med,
najznámejší včelí produkt, má mnoho zaujímavých prívlastkov, ako napr.
tekuté zlato, elixír života či hojivý zázrak.

Včelárenie má
na Slovensku dlhú
históriu a vďaka
priaznivým prírodným
podmienkam majú naše
včelie produkty svetovú
úroveň.
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Včelár

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny



Predpoklady



na výkon daného

		povolania:







enviromentálne cítenie, empatia
fyzická zdatnosť
praktické myslenie
pružné prispôsobenie sa
rozhodovanie
samostatné riešenie úloh





rast:

príležitosť pracovať ako samostatný podnikateľ
vo včelárstve,
možnosť uplatnenia v spracovaní včelárskych
produktov,
uplatnenie v distribúcii a predaji včelárskych
produktov a výrobkov z nich,
zamestnanie vo výrobe včelárskych potrieb,
uplatnenie v agroturistike,
možnosť pokračovať v štúdiu, po maturite
možnosť študovať na vysokej škole.

Pracovná náplň
náplň
Pracovná

povolania,
povolania, základné
základné

		
		povinnosti:
povinnosti:
 stará sa o včelstvá v priebehu celého roka,


udržiava dobrý zdravotný stav včelstiev,



chová včelie matky, značí ich a vymieňa,



presúva včelstvá na vhodné lokality,



vykonáva kontrolu, údržbu a drobné opravy včelárskych
pomôcok, zariadení a vybavenia,

 vedie evidenciu chovu včiel,
 pestuje a ošetruje významné rastliny z hľadiska
včelárenia,
 získava, upravuje a skladuje včelie produkty,


balí, expeduje a predáva včelie produkty.

Lokality najväčšej koncentrácie poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva a rozvoja vidieka na Slovensku.
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Vedúci lesného obvodu
Zo sadeníc vypestovaných v lesnej škôlke vyrastie mladý les. Lesníci svojou činnosťou
a starostlivosťou o les vypestujú dospelé stromy, ktoré po vyťažení a spracovaní tvoria
dosku vášho stola či teplo vášho krbu. Tento kolobeh sa neustále opakuje.
Drevo je surovina, ktorá je obnoviteľná. Uhlie a ropa sú suroviny, ktorých zásoby
sú obmedzené a nedopĺňajú sa. Les sa však za pomoci lesníka
neustále obnovuje, a preto lesnícke povolanie bude vždy žiadané.

Vedúci lesného obvodu
riadi, usmerňuje
a koordinuje prácu
určeného lesného obvodu
a realizuje opatrenia
na udržanie a zlepšovanie
zdravotného stavu lesa.
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Vedúci lesného obvodu

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

 uplatnenie v štátnych inštitúciách lesného
hospodárstva a ochrany prírody,
 možnosť pracovať v súkromných inštitúciách
lesného hospodárstva,
 uplatnenie v lesníckom výskume,
 príležitosť pracovať ako samostatný
podnikateľ
v lesnom hospodárstve a ochrane prírody,
 možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej
škole.

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:
 enviromentálne cítenie,
empatia
 samostatné riešenie úloh
 spolupráca
 riešenie problémov
 rozhodovanie

rast:

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 plánuje a realizuje lesnícku činnosť
na zverenom úseku lesa,
 organizuje, riadi a kontroluje ťažbovú činnosť,
 preberá vyťažené drevo,
 riadi práce pestovateľských činností v lesnom
obvode,
 rozhoduje o opatreniach proti lesným
škodcom,
 sleduje vývoj stavu lesa a navrhuje úpravu
programu starostlivosti o les,
 vedie lesnú hospodársku evidenciu za
lesný obvod.

Lokality najväčšej koncentrácie poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva a rozvoja vidieka na Slovensku.
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Vedúci strediska
v poľnohospodárstve
Agroturistika je špecifický spôsob trávenia voľného času. Ide o turistiku vo vidieckych
podmienkach, niekedy spojenú s dobrovoľnou prácou v poľnohospodárstve alebo
s výkonom tradičných vidieckych prác a zvykov.

Snívaš o vedení penziónu,
chove zvierat a získavaní
zdravých potravín?
Staň sa vedúcim strediska
v poľnohospodárstve.
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Vedúci strediska
v poľnohospodárstve
na výkon daného

		povolania:

doťahovanie vecí dokonca
pozitívny vzťah ku zvieratám a prírode
enviromentálne cítenie, empatia
sebaprezentácia a komunikácia
odolnosť voči záťaži
riešenie problémov
rozhodovanie
samostatné riešenie úloh
spolupráca
vytváranie a udržiavanie vzťahov s inými ľuďmi

uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 uplatnenie v agroturistike, v cestovnom
ruchu
 uplatnenie v poľnohospodárskej
prvovýrobe zameranej na rastlinnú
výrobu,
 uplatnenie v poľnohospodárskej výrobe
zameranej na živočíšnu výrobu,
 možnosť podnikať v oblasti spracovania
produkcie z rastlinnej a živočíšnej
výroby a ich predaja,
 možnosť pokračovať v štúdiu.

Predpoklady











Úžitok, možnosti

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 chová rôzne druhy zvierat podľa
vhodných prírodných podmienok,
 pestuje rôzne druhy
poľnohospodárskych plodín, ovocie,
zeleninu, kvety, liečivé rastliny a iné
 pestuje krmoviny pre zvieratá,
 spracováva suroviny zo svojej farmy,
 zabezpečuje ubytovacie a stravovacie
služby,
 organizuje kultúrne, športové a iné
podujatia pre turistov,
 predáva vlastné výrobky z farmy.

Lokality najväčšej koncentrácie poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva a rozvoja vidieka na Slovensku.
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Vinohradník
Vinič je ovocím slnka a radosti. Jeho kvasením sa vyrába víno. Slovensko má
dlhoročnú tradíciu v pestovaní viniča a vo výrobe vína. Napriek tomu, že sa
nachádza na severe pestovateľskej oblasti viniča v Európe, svojimi kvalitnými
vínami je známe takmer všade na svete.

Máš vzťah k práci vo
vinohrade? Staň sa
vinohradníkom, poteš sa
z každej úrody a o radosť
sa podeľ s ostatnými.
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Vinohradník

Úžitok, možnosti
uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

 uplatnenie v poľnohospodárskom
podniku zameranom na vinohradníctvo,
 možnosť pracovať vo výrobe vína,
 zamestnanie v šľachtiteľských
staniciach,
 príležitosť samostatne podnikať v oblasti
vinohradníctva a vinárstva,
 možnosť založenia živnosti,
 možnosť pokračovať v štúdiu.

Predpoklady
na výkon daného

		povolania:







doťahovanie vecí dokonca
enviromentálne cítenie, empatia
fyzická zdatnosť
pružné prispôsobenie sa
samostatné riešenie úloh
riešenie problémov

 rozhodovanie

rast:

Pracovná náplň
náplň
Pracovná

povolania,
povolania, základné
základné

		
		povinnosti:
povinnosti:
 pripravuje pôdu na výsadbu viniča,
 vysádza vinič
 stará sa o vinič - hnojí, reže, kyprí, rozmnožuje
a ochraňuje ho,
 ošetruje vinice v priebehu vegetácie a v čase
vegetačného pokoja,
 vykonáva zber úrody,
 spracováva úrodu - melie, lisuje, kontroluje kvasný
proces a stáča,
 ošetruje víno v procese zrenia,
 vykonáva obsluhu a údržbu strojov a zariadení,
 vedie evidenciu o pracovných postupoch vo
vinohradníctve a vinárstve.

Lokality najväčšej koncentrácie poľnohospodárstva
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Záhradník a pestovateľ
kvetov, florista
Záhradník a pestovateľ kvetov, florista dokáže emócie, nálady, pocity transformovať
aranžovaním kvetov a iných prírodných materiálov do kytíc, vencov a rôznych
kvetinových dekorácií.

Krásna kytica kvetov dokáže
veľa, vie pohladiť, poďakovať
aj zlepšiť náladu.
Rád sa staráš o kvety?
Chceš vedieť vyjadriť city
krásnou kyticou kvetov?
Chceš robiť radosť iným
a zdokonaliť sa vo viazaní
kytíc?
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Záhradník a pestovateľ
kvetov, florista
na výkon daného

		povolania:
cit pre farbu, farebné videnie
estetické a umelecké cítenie
jemná motorika, presnosť
manuálna zručnosť
priestorová predstavivosť
samostatné riešenie úloh

uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 uplatnenie v oblasti záhradníckej
výroby pri pestovaní kvetov,
 možnosť pracovať v kvetinových
predajniach a záhradníctvach,
 uplatnenie v aranžovaní kvetov,
 možnosť samostatne podnikať
v záhradníctve,
 možnosť pokračovať v štúdiu.

Predpoklady








Úžitok, možnosti

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 vysádza, pestuje, ošetruje kvety a iné rastliny,
 ošetruje a pripravuje aranžérsky materiál,
 viaže a aranžuje kvety a záhradnícke výpestky,
 aranžuje v interiéroch, exteriéroch a pri
slávnostných príležitostiach,
 predáva floristické výrobky a doplnkový
záhradnícky materiál,
 vykonáva drobné opravy a údržbu náradia.
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Záhradník a pestovateľ
sadbového materiálu

Chcel by si zmeniť svoje
prostredie doma, v meste
či na vidieku? Páči sa ti
upravená záhrada a park?
Máš nápady, ako by sa dali
záhrady a parky vylepšiť
a skrášliť?
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Záhradník a pestovateľ
sadbového materiálu
na výkon daného

		povolania:
doťahovanie vecí dokonca
estetické a umelecké cítenie
fyzická zdatnosť
priestorová predstavivosť
pružné prispôsobenie sa
spolupráca

uplatnenia, príležitosti
a profesionálny

rast:

 možnosť uplatnenia v oblasti
záhradníckej výroby,
 uplatnenie v oblasti sadovníckych
a krajinárskych úprav,
 práca v oblasti pestovania a predaja
sadbového materiálu,
 možnosť samostatne podnikať
v záhradníctve,
 možnosť pokračovať v štúdiu.

Predpoklady








Úžitok, možnosti

Pracovná náplň
povolania, základné

		povinnosti:
 pripravuje projekty sadovníckych úprav,
 realizuje sadovnícke úpravy a vykonáva ich údržbu,
 vysádza a ošetruje rastliny používané pri sadových
úpravách,
 tvaruje okrasné rastliny,
 zakladá a ošetruje trávniky,
 rozmnožuje okrasné rastliny,
 obsluhuje stroje a zariadenia,
 balí, expeduje a predáva sadbový materiál.

Lokality najväčšej koncentrácie poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva a rozvoja vidieka na Slovensku.
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