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1. ÚVOD 

1.1      Informácie o projekte „STANDPLAST VET“ 

Názov projektu: Transfer of Qualifications and Learning Standards in Plastic Sector  
StandPlast VET 

Číslo projektu 2013-1-SK1-LEO05-06359 

Číslo zmluvy 13310 0362 

 

ZDÔVODNENIE RIEŠENIA PROJEKTU (UVEDENÉ V PROJEKTE V JANUÁRI 2013): 

Priemysel spracovania plastov je najrýchlejšie sa rozvíjajúci priemysel v celej EÚ, zakladanie dcérskych 

spoločností v SR, ale aj rozvoj slovenských spoločností tejto oblasti posúvajú plastikársky priemysel na 

Slovensku na popredné priečky v rámci národného hospodárstva. Podľa prieskumov v SR nie je 

spracovaný Národný systém povolaní pre povolania participujúce v plastikárskom sektore, zároveň nie je 

ani pripravený Národný systém kvalifikácií pre danú oblasť. Z tohto dôvodu neexistuje ani vhodná 

ponuka vzdelávacích aktivít pre dosiahnutie týchto čiastočných kvalifikácií. Príprava odborníkov v SR  sa 

realizuje predovšetkým v neformálnom vzdelávaní (nastavovači vstrekolisov, príprava technológov, 

zváranie plastov atď.) a vo formálnom vzdelávaní prípravou žiakov stredných škôl v odbore gumár – 

plastikár, chemik so zameraním na spracúvanie kaučuku a plastov a operátor gumárenskej 

a plastikárskej výroby. Ostatné vzdelávanie sa realizuje formou krátkodobých zaučení. Toto je 

nesystematické, s malým dopadom na rozvoj učiaceho sa.   

To má praktické dopady: 

- neschopnosť absorbovať nové poznatky z oblasti z iných krajín a zavádzať nové výrobné projekty 

v SR, 

- neschopnosť absolvovať firemnú prípravu v sídle materskej firmy v zahraničí,  

- nejednotnosť v pojmoch (štandardy pracovných pozícií a kompetencie), 

- nedostatok kvalifikovaných odborníkov v oblasti spracovania plastov v SR, 

- nepripravenosť učiteľov, trénerov a lektorov učiť v rámci odvetvia spracovania plastov (inovačné 

a aktualizačné vzdelávanie),  

- nezadefinovanie vzdelávacích výstupov a štandardov v tréningoch odborného vzdelávania (VET). 

CIEĽ 

Zvýšiť atraktivitu odborného vzdelávania, tréningov a mobility v priemysle spracovania plastov pre 

zamestnávateľov, účastníkov tréningov (zamestnancov) a jednotlivcov.  

Zvýšiť prehľadnosť a uznávanie kvalifikácií a kompetencií, vrátane ich získania prostredníctvom tvorby 

spoločného rámca odbornej prípravy a kvalifikácie v oblasti plastikárskeho priemyslu.  

AKTIVITY A VÝSTUPY 

V projekte realizovať:  

- Prieskum u zamestnávateľov v sektore spracovania plastov zameraný na zisťovanie pracovných 

pozícií, kvalifikácií, obsahu a výstupov vzdelávania atď. 
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- Pracovné skupiny a workshopy k Príručke pracovných pozícií, kvalifikácií a vzdelávacích štandardov 

v oblasti odvetvia spracovania plastov. 

- Prípravu a testovanie vzdelávacieho programu pre  “Trénerov, lektorov a učiteľov”.  

- WEB portál “members zone” zameraný na informálne vzdelávanie – články, analýzy, správy 

z aplikovaných výskumov  z oblasti  spracovania plastov. 

- Príprava a testovanie Elektronického odborného 3 jazyčného slovníka v oblasti spracovania plastov. 

DOPAD PROJEKTU 

Projekt má dopad na: 

- systém odborného vzdelávania profesií v odvetví spracovania plastov v SR (formálneho, 

neformálneho a informálneho); 

- kvalitu odbornej prípravy učiteľov, lektorov, trénerov pre oblasť plastikárskeho odvetvia; 

- zamestnávateľov a zamestnancov v SR ale aj v EU zaoberajúcimi sa spracovaním plastov. 

Partnerstvo:  je zložené zo 7 partnerov, ktorí pochádzajú z 3 krajín Rakúsko, Veľká Británia a 

Slovensko. Vedúcim partnerom projektu je Slovenský plastikársky klaster, zahraniční partneri - City of 

Wolverhampton College, Veľká Británia, Montanuniversität Leoben, Rakúsko,  Štátny inštitút odborného 

vzdelávania, Slovenská technická univerzita v Bratislave, firmy zo súkromného sektora A-OMEGA, s.r.o. a 

ICOSA, s.r.o. 

Trvanie projektu: 18 mesiacov (1.12.2013-31.5.2015). 

1.2      Účel príručky 

 Táto príručka je spoločnou publikáciou partnerov projektu „STANDPLAST VET“ s cieľom využívať 

Národnú sústavu kvalifikácií ako nástroj štátnej politiky a pomôcť vytváraniu, sformulovaniu a šíreniu 

účinných nástrojov koncepcií kvalifikačného systému v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy 

a zamestnanosti v odvetví plastikárskeho priemyslu. V európskom kontexte predstavuje príručka reakciu 

na prebiehajúce zmeny v koncepciách pre vzdelávanie, odbornú prípravu a zamestnanosť, ktoré 

vyplynuli z cieľov Lisabonskej stratégie (2000), ktoré si stanovili vytvoriť z Európy do roku 2010 

najkonkurencieschopnejšiu ekonomiku a spoločenstvo na svete založené na vzdelaní a vyznačujúce sa 

sociálnou kohéziou. Pri vytváraní tejto politickej stratégie sa kvalifikačný systém dostal do stredu 

záujmu: vníma sa ako kľúčový element koncepcií celoživotného vzdelávania, aktívnej zamestnanosti, 

sociálnej rovnosti a stratégií pre dosiahnutie lisabonských cieľov. 

Formy celoživotného vzdelávania (ďalej len „CŽV“) sú stále rozmanitejšie a orientovať sa v nich je čím 

ďalej zložitejšie ako pre zamestnávateľov, tak aj pre občanov. Jediným spoločným prvkom, ktorý túto 

orientáciu umožňuje, sú vzdelávacie výstupy/výsledky vzdelávania (ďalej len „VV“). Popis kvalifikácií 

prostredníctvom VV by tak mal byť jednou zo základných podmienok pre to, aby občanom mohli byť 

uznávané ich skutočné odborné  vedomosti, zručnosti a kompetencie (ďalej len „VZK“) nezávisle na 

spôsobe ich získavania. Aby VV boli pre všetkých zrozumiteľné, je potrebné ich logicky usporiadať do 

prehľadnej a jednoznačne popísanej sústavy. Tento účel bude plniť Národná sústava kvalifikácií (ďalej 

len „NSK“).   

Príručka je určená pre projektových partnerov, pedagogických a odborných zamestnancov, zástupcov 

profesijných a stavovských organizácií, manažérov a zamestnancov personálnych oddelení,                   



 

 6 

zamestnávateľov a zamestnancov plastikárskeho sektoru, lektorov odborného vzdelávania a prípravy, 

ktorí budú užívateľmi Národnej sústavy kvalifikácií a vlastnou participáciou prispejú k lepšiemu 

porozumeniu a zvýšeniu podpory kvalifikácii v plastikárskom sektore. Príručku môžu využiť aj 

zamestnanci štátnej správy a samosprávy, úradov práce, rezortných ministerstiev, občania a pod.  

V príručke sú zakomponované informácie a skúseností zahraničných projektových partnerov.    

Účelom príručky je: 

informovať zamestnávateľov v oblasti priemyslu spracovania plastov a  gumy: 

- o základných pojmoch, s ktorými sa stretnú v spolupráci so školami vo formálnom systéme 

vzdelávania (ktoré by mali rešpektovať v rámci duálneho systému vzdelávania, a tiež by ich mali 

využívať v podnikovom – neformálnom vzdelávaní ľudských zdrojov),  

- o klasifikácii zamestnaní SK ISCO –08 v rámci sekcie spracovania plastov (gumy) 

- o názvosloví pracovných pozícií, ako aj o ich obsahu, a kompetenciách potrebných na ich kvalitné 

zabezpečovanie (porovnateľný s krajinami v EU) 

- o spoločných rámcoch a zadefinovaných štandardoch, ktoré pomôžu rozvoju ľudských zdrojov vo 

firmách a pomôžu firmám riešiť niektoré kľúčové problémy s kvalitou, ale zároveň ich posunú do inej 

dimenzie. Od výrobcov jednoduchých výrobkov z plastov a gumy k výrobcov zložitých výrobkov, na 

ktoré je potrebné využiť zložitejšie technológie, až po výrobky, kde je možné aplikovať a overiť 

niektoré výstupy základného výskumu.  

Workshopy, ktoré boli organizované pre prípravu tejto príručky, ako metodológia diskusie 

širokospektrálneho zastúpenia odborníkov z praxe, ale aj z inštitúcií a organizácií, majú možnosť 

usmerniť dianie v rámci národných alebo lokálnych dokumentov a:  

- spojiť zamestnávateľov v sekcii spracovania plastov a gumy pre špecifikáciu „povolania“ na ktoré 

sa budú pripravovať žiaci stredných škôl a študenti vysokých škôl v rámci formálneho vzdelávania 

tak, aby boli využiteľní pre súčasnú prax a dostatočne flexibilní pre rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie. 

Presná špecifikácia povolania v oblasti spracovania plastov je kľúčová pre dobrý nábor mladých ľudí 

a pre ich orientáciu „byť niekým“ v pracovnom živote, 

- spoločne vytvoriť  kvalifikačné štandardy pre „čiastočné kvalifikácie“, ktoré by bolo možné 

dosiahnuť prostredníctvom „neformálneho vzdelávania“ a tak vytvoriť možnosť stáleho 

aktualizovania, inovácie a rozširovania už získaného formálneho vzdelania, 

- spoločne vytvoriť jednotný slovník a jednotné chápanie pojmov „povolania“, „zamestnaní“, 

„pracovných pozícií“ v rámci sekcie spracovania plastov v chemickom priemysle, zabezpečiť tak 

mobilitu zamestnancov (v rámci SR ale aj mimo SR). Pri rovnakých požiadavkách na  požadované 

kompetencie v rámci zamestnaní a pracovných pozícií zabezpečiť rovnaký obsah aj úroveň  

vedomosti  a zručnosti personálu, 

- všetko, čo pracovné skupiny zostavili v tejto príručke neponímať izolovane, ale v súlade s dianím 

v EU, predovšetkým v krajinách partnerov, a to v Rakúsku a Anglicku. Uvedené krajiny nie len že 

majú stabilizované postavenie v priemysle spracovania plastov, ale majú predovšetkým rozdielne 

vzdelávacie systémy. Takýmto spôsobom podporiť aj mobilitu zamestnancov a jednotlivcov v rámci 

EU a podporiť tak uznávanie kvalifikácií v praxi.  
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Zmysluplnosť tejto Príručky je podporená aj nasledujúcimi štatistickými údajmi 
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Štruktúra plastikárskych firiem podľa počtu zamestnancov

 

Až 47 % z celkového počtu sledovaných firiem v databáze 256 firiem, ktoré Slovenský plastikársky klaster 

spravuje, tvoria firmy, ktoré zamestnávajú od 20 do 50 zamestnancov a iba 5,7% tvoria firmy, ktoré 

zamestnávajú viac ako 500 zamestnancov. 

Plasty hlavne súvisia s ostatnými priemyselnými odvetviami, ako napr. NACE: C10_11 Výroba 

potravín a nápojov, C20 Chemický priemysel (mimo farmácie), C26_27 Elektrotechnický priemysel, C291 

Automobilový priemysel, F Stavebníctvo. Z uvedeného dôvodu sa spracovatelia plastov zaradzujú nie len 

na Slovensku, ale aj v zahraničí do uvedených NACE kódov. V rámci SK NACE je obvyklé, že sa 

spracovatelia plastov zaradzujú do divízií SK NACE 29, 26 a 27. Vzhľadom na to, že sa jedná o prevažne 

veľké spoločnosti, štatistické údaje v divízii SK NACE 22 sú tak nepresné.  

Graf č.2 

Prehľad počtu podnikov podľa hlavnej činnosti k 28.2.2015
nezávisle od počtu zamestnancov /zdroj ŠÚ SR

899

342

Divízia SK NACE 22 Guma a plasty Divízie SK NACE 20-21 Chémia a farmácia
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TAB.1 PREHĽAD POČTU PODNIKOV (ziskovo + neziskovo orientované jednotky) SK NACE 22 

 

SK NACE Názov divízie počet 

22110 Výroba gumených pneumatík a duší; protektorovanie a oprava pneumatík 42 

22190 Výroba ostatných výrobkov z gumy 70 

22210 Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov 74 

22220 Výroba plastových obalov 75 

22230 Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo 289 

22290 Výroba ostatných plastových výrobkov 349 

SPOLU 899 
Zdroj: ŠÚ SR, databáza "Register ekonomických subjektov SR", aktívne subjekty, stav k 28.2.2015, bez obmedzenia počtu 
zamestnancov 

TAB.2 FIRMY A ZAMESTNANOSŤ 2013 V CHEMICKOM PRIEMYSLE 

NACE 
sekcia 

Sektor počet firiem 
priemerný počet 

zamestnancov 

priemerná 
mesačná 

mzda (EUR) 

19 
Výroba koksu a rafinovaných ropných 

produktov 
5 2 617 1 874 

20 výroba chemikálií a chemických výrobkov 45 9 008 995 

21 
výroba základných farmaceutických 

výrobkov, prípravkov a liečiv 
12 2 170 1 152 

22 výroba výrobkov z gumy a  z plastov 282 45 349 887 

19-22 Chemický priemysel spolu 344 59 144 1 227 
Zdroj: Štatistický úrad SR/Dáta za spoločnosti s 20 a viac zamestnancami (publikované in Overview of Slovak 
Chemical and Pharmaceutical Industries, SARIO 2014) 

Vychádzajúc z tabuľky č.2 môžeme konštatovať, že až 282 firiem s viac ako 20 zamestnancami z 344 

firiem zaradených do chemického priemyslu sú firmy vyrábajúce výrobky z gumy a plastov, čo tvorí 

81,97 % z celkového počtu firiem evidovaných Štatistickým úradom SR v chemickom priemysle. 

V grafe č.2 je zrejmý pomer v počte podnikov medzi SK NACE 20-21 a SK NACE 22 (bez obmedzenia 

počtu zamestnancov). V tabuľke č. 1 je uvedená štruktúra počtu podnikov v SK NACE 22 (bez 

obmedzenia počtu zamestnancov) 

Viac ako 45 tis. zamestnancov zamestnaných práve vo výrobe výrobkov z gumy a plastov tvorí až 83 % 

z celkového priemerného počtu zamestnancov v chemickom priemysle.   
 

Slovenská ekonomika je exportne orientovaná, z toho vyplýva, že export výrobkov sa viac než s 80 % 

podieľa na tvorbe HDP. Z nasledujúcej tabuľky za rok 2013 sa na exporte najväčším objemom (uvedený 

v tis. EUR) v chemickom priemysle podieľali plasty a výrobky z nich. Ak by sme pripočítali export za 

kategóriu guma a výrobky z nej podieľali by sa tieto 2 produkty (guma a plasty a výrobky z nich) až            

44,9 % na celkovom exporte v oblasti chemického priemyslu.  
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TAB.3 CELKOVÝ EXPORT  PRODUKTOV (vyjadrený v tis. EUR) v chemickom priemysle v roku 2013 

Výrobky 
Celkový export 

v roku 2013 (EUR tis.) 

Plasty a výrobky z nich 1 982 462 

Výrobky chemického a s ním spojeného 

priemyslu  
1 558 409 

Guma a výrobky z nej 1 421 705 

Rafinované ropné produkty 1 170 550 

Farmaceutické výrobky 288 964 

Éterické oleje a živice, parfumy, 

kozmetické a toaletné prípravky  
279 604 

Organické chemikálie 271 674 

Umelé hnojivá 216 855 

Rôznorodé chemické výrobky 165 504 

Anorganické chemikálie 124 938 

Triesloviny, náterové látky, tmely, 

farbivá, laky 
102 853 

Zdroj: Štatistický úrad SR (publikované in Overview of Slovak Chemical and Pharmaceutical Industries, SARIO 2014) 

Zdôvodnenie, prečo je potrebné zaoberať sa sekciou výroby výrobkov z gumy a plastov v rámci 

chemického priemyslu: 

- uvedené tabuľky naznačili, že aktuálny stav v roku 2013 (či objemov vo výrobe, exporte alebo počtu 

zamestnancov) odvetvia/divízie výroby výrobkov z gumy a plastov sa s určitosťou neudial len v 2013, 

ale tempo rozvoja trvá už dlhšie obdobie. Podľa štatistických ukazovateľov je to viac ako 10 rokov. 

Rast sa na krátky čas sa zastavil v období medzi rokmi 2007 –2009. Tento trend je trendom v rámci 

celej EU, ale aj celého sveta, 

- že vznikol veľký počet nových firiem, ktoré sú prevažne stredné alebo malé, a potrebujú riešiť 

praktické problémy v rámci kvality ľudských zdrojov (vedomosti a zručnosti zamestnancov v  

uvedenej oblasti) 

- formálny systém vzdelávania dlhodobo nevychováva pre uvedenú oblasť kvalifikovaných 

zamestnancov, systém neformálneho vzdelávania ponúka veľmi obmedzený obsah vzdelávacích 

programov, 

- na vzdelávacom trhu chýbajú odborníci, ktorí by boli ochotní vyučovať resp. pripravovať 

kvalifikovaných odborníkov, v súčasnom období o to viac, že pri realizácii duálneho vzdelávania nie 

sú pripravení zamestnanci firiem na praktickú výučbu vo firmách,  

- v rámci pochopenia klasifikácie zamestnaní, ale aj pracovných pozícií v odvetví spracovania plastov, 

je nejednotnosť na slovenskom trhu, a tiež nekompatibilita s porozumením v iných krajinách.   
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Aké má postavenie sekcia 22 Výroba výrobkov z plastu a gumy v rámci priemyselnej výroby 

v EU 271 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3   Definovanie základných pojmov2 

Kvalifikácia - je formálny výsledok procesu hodnotenia a validácie, ktorý sa získa, keď príslušný  orgán 

určí, že jednotlivec dosiahol výsledky vzdelávania zodpovedajúce daným štandardom (výkonový – 

kvalifikačný štandard, obsahový štandard, hodnotiaci štandard);  

(Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre 

celoživotné vzdelávanie. 2008/C 111/01) 

Zamestnanie v znení § 6 ods. (3) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti je definované ako 

vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancom. Ide o súbor pracovných úloh a povinností, ktoré 

vykonáva poverený zamestnanec a častokrát sú charakterizované vysokým stupňom podobnosti. 

Národný kvalifikačný systém (NKS)  - sú všetky aspekty činnosti členských štátov týkajúce sa uznávania  

vzdelávacích a iných mechanizmov, ktoré spájajú vzdelávanie a odbornú prípravu s trhom práce  a 

občianskou spoločnosťou. Toto zahŕňa rozvoj a vykonávanie inštitucionálnych dojednaní a postupov 

týkajúcich sa zabezpečovania kvality, hodnotenia a priznávania kvalifikácií. Národný kvalifikačný systém 

môže pozostávať z viacerých podsystémov a môže zahŕňať národný kvalifikačný rámec; 

Národný kvalifikačný rámec (NKR) - nástroj na klasifikáciu kvalifikácií podľa súboru kritérií pre  

dosiahnuté špecifikované stupne vzdelania, ktorého cieľom je zahrnúť a koordinovať národné 

kvalifikačné podsystémy a zlepšiť transparentnosť, prístup, rozvoj a kvalitu kvalifikácií vo vzťahu  k trhu 

práce a občianskej spoločnosti;  

Národná sústava povolaní (NSP) -  je ucelený informačný systém opisu štandardných nárokov trhu 

práce na jednotlivé pracovné miesta. Národná sústava povolaní určuje požiadavky na odborné 

vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných 

miestach na trhu práce. 

                                                      
1
 Key figures of the European plastics Industry, 2013, Plastics – the Facts 2014/2015, PlasticsEurope www.plasticseurope.org 

2 Metodika na stanovenie kvalifikačných štandardov, kolektív autorov, ©Vydal Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava 

2014, Metodika vznikla v rámci Národného projektu „Tvorba Národnej sústavy kvalifikácie“. 

 

    ZAMESTNANIE 

plastikársky priemysel 
priamo zamestnáva viac 

ako 

1,45 mil. 
ľudí v Európe 

FIRMY 
v plastikárskom 

priemysle operuje viac 
ako 

60 000 firiem, 

väčšina z nich sú malé 
a stredné podniky 

OBRAT 
 

európsky plastikársky 
priemysel vytvoril obrat 

v roku 2013 

320 biliónov EUR 

INOVÁCIE 

plastikársky sektor je súčasťou TOP 5 najviac inovatívnych sektorov v EU, 

reprezentuje  1 na 25 podaných patentov v priemysle (sledovanie dát medzi 2003-2012) 

 

http://www.plasticseurope.org/
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Národná sústava kvalifikácií (NSK) - verejne prístupný register, ktorý obsahuje popis čiastočných a 

úplných kvalifikácií rozlišovaných a uznávaných v Slovenskej republike, požadovaných na výkon 

pracovných činností pre dané povolanie vo forme kvalifikačných štandardov a hodnotiacich štandardov 

Európsky kvalifikačný rámec (EKR) -  je spoločný európsky referenčný systém, ktorý spája národné 

kvalifikačné systémy rôznych krajín, pričom funguje ako akási prekladová pomôcka napomáhajúca, aby 

boli kvalifikácie prehľadnejšie a zrozumiteľnejšie naprieč rôznymi krajinami a systémami v Európe. Má 

dva hlavné ciele: podporovať mobilitu občanov medzi krajinami a uľahčovať ich celoživotné vzdelávanie. 

Sektor priemyslu - zoskupenie odborných činností na základe ich hlavnej hospodárskej funkcie, výrobku, 

služby alebo technológie; 

Sektorová rada - je dobrovoľné nezávislé profesijné a odborné združenie zástupcov zamestnávateľov, 

zástupcov odborových organizácií, vzdelávacích inštitúcií a ďalších organizácií, orgánov štátnej správy a 

orgánov územnej samosprávy. Do pôsobnosti sektorovej rady patrí najmä aktualizovanie informačného 

systému, určovanie požiadaviek na odborné vedomosti, zručnosti,  schopnosti potrebné na vykonávanie 

pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce a vytvorenie predpokladov na ich prenos do 

systému celoživotného vzdelávania. 

Úrovne NSK - budú rešpektovať úrovne definované slovenským vzdelávacím systémom a zároveň hľadať 

vhodný ekvivalent definovaný Európskym kvalifikačným rámcom. Sú to úrovne pre každú identifikovanú 

čiastočnú alebo úplnú kvalifikáciu v Národnom kvalifikačnom rámci a v Európskom kvalifikačnom rámci. 

Priradenie na určitú úroveň NKR vyplýva z analýzy a porovnania úrovne vedomostí, zručností a 

kompetencií voči všeobecným deskriptorom danej úrovne; 

Vzdelávacie výstupy/výsledky vzdelávania sú stanovenia o tom, čo jednotlivec vie, chápe a je schopný 

urobiť, aby ukončil proces učenia/vzdelávania. Ide o štruktúrovaný popis vedomostí, zručností a 

kompetencií (odborné, všeobecné) nevyhnutných pre výkon určitej pracovnej úlohy, činnosti alebo 

súboru činností v danom povolaní alebo skupine príbuzných povolaní. 

(Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre 

celoživotné vzdelávanie. 2008/C 111/01) 

Vedomosti sú výsledkom osvojenia, zhromažďovania a prispôsobovania informácií v priebehu 

vzdelávania alebo učenia sa. Je to súbor faktov, zásad, teórií a postupov, ktoré sa vzťahujú na oblasť 

štúdia a práce. V kontexte kvalifikácií sa vedomosti popisujú ako teoretické alebo faktické. 

(Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre 

celoživotné vzdelávanie. 2008/C 111/01) 

Zručnosti sú spôsobilosti uplatňovať a aplikovať vedomosti a využívať know-how na zvládnutie rôznych 

úloh a riešenie problémov. V kontexte kvalifikácii sú zručnosti opísané ako kognitívne (napr. uplatnenie 

logického, kreatívneho alebo intuitívneho myslenia) a praktické (manuálna zručnosť, šikovnosť, 

pohotovosť a používanie metód, materiálov, prostriedkov, nástrojov a prístrojov). 

(Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre 

celoživotné vzdelávanie. 2008/C 111/01) 

Kompetencia je preukázaná schopnosť využívať vedomosti, zručnosti, postoje, hodnotovú orientáciu, 

osobné, sociálne a/alebo metodologické schopnosti na predvedenie a vykonávanie funkcií podľa daných 

štandardov v práci, pri štúdiu, v osobnom a odbornom rozvoji jedinca a pri jeho aktívnom zapojení sa do 
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spoločnosti, v budúcom uplatnení sa v pracovnom a mimopracovnom živote a pre jeho ďalšie 

vzdelávanie. 

(Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre 

celoživotné vzdelávanie. 2008/C 111/01) 

Pracovná činnosť - práca je cieľavedomá ľudská činnosť zameraná na tvorbu statkov a služieb, ktorú 

uskutočňuje človek v závislosti od vrodených a získaných fyzických a duševných schopností, vedomostí a 

zručností. Kvalita práce závisí od vedomostí, vzdelanosti, kvalifikácie a produktívnosti.  

Úplná kvalifikácia (ÚK)- je spôsobilosť pracovnej sily riadne vykonávať všetky pracovné činnosti v 

určitom povolaní. V prípade ÚK získava jednotlivec aj zodpovedajúci stupeň vzdelania. 

Čiastočná kvalifikácia (ČK) - spôsobilosť pracovnej sily riadne vykonávať pracovnú činnosť alebo súbor 

pracovných činností v určitom povolaní (prípadne v 2 alebo viacerých), ktoré umožňujú pracovné 

uplatnenie); Čiastočná kvalifikácia sa získava v systéme neformálneho vzdelávania (ďalšie vzdelávanie) 

ukončením akreditovaného vzdelávacieho programu (ÚK), modulu (ČK s menším rozsahom pracovných 

činností) alebo kurzu (ČK s väčším rozsahom pracovných činností) záverečnou skúškou alebo v systéme 

informálneho učenia v súlade s hodnotiacim štandardom pred hodnotiacou komisiou. 

Kvalifikačný štandard - Súbor vedomostí, zručností a kompetencií požadovaných pre danú kvalifikáciu, 

to, čo jednotlivec má vedieť, chápať a byť schopný urobiť, aby ukončil proces učenia/vzdelávania. 

Hodnotiaci štandard - súbor kritérií a postupov pre overovanie požiadaviek na kvalifikáciu, súbor kritérií, 

organizačných a metodických postupov na overenie dosiahnutých požiadaviek kvalifikačného štandardu. 

Prvky hodnotenia – metódy hodnotenia ústne, písomné, praktické; nástroje hodnotenia – skúška ústna, 

písomná, praktická; organizačné a metodické pokyny – metodické odporúčania, všeobecne záväzné 

právne predpisy, proces hodnotenia, požiadavky na zloženie skúšobnej komisie, skúšajúcich 

a materiálno-technické podmienky; je potrebné zvážiť, či ide o hodnotenie s prevahou teoretického 

alebo praktického zamerania, tiež zamerania na kompetencie, či ide o hodnotenie orientované na 

proces alebo na produkt. 

Akreditovaný vzdelávací program - je to oficiálne schválený vzdelávací program, ktorý spĺňa príslušné 

štandardy (obsah, personálne, materiálové a priestorové zabezpečenie) a absolvovanie ktorého vedie k 

obnoveniu, udržaniu alebo zvýšeniu stanovených vedomostí, zručností a kompetencií a potvrdeniu v 

podobe oficiálne uznaného dokladu (certifikát, osvedčenie). 

Neakreditovaný vzdelávací program - je to vzdelávací program, ktorý môže, avšak nemusí, spĺňať 

príslušné štandardy, ktorý vedie k obnoveniu, udržaniu alebo zvýšeniu stanovených vedomostí, zručností 

a kompetencií, ale jednotlivec - účastník tohto vzdelávacieho programu po jeho ukončení nezíska 

oficiálny dokument (certifikát, osvedčenie). Tieto vzdelávacie programy poskytujú vzdelávacie inštitúcie, 

rôzne občianske, záujmové a neziskové združenia a súkromné osoby. 

Celoživotné vzdelávanie - všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú v priebehu života s cieľom zlepšiť 

vedomosti, zručnosti a kompetencie. Zahŕňa akékoľvek všeobecné vzdelávanie, odborné vzdelávanie a 

odbornú prípravu, neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa počas života, ktoré vedú k 

zdokonaleniu vedomostí, zručností a kompetencií z osobnostného, občianskeho, spoločenského i 

profesijného hľadiska. Zahŕňa tiež poskytovanie služieb profesijnej orientácie a poradenstva. 
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(Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre 

celoživotné vzdelávanie. 2008/C 111/01) 

Duálne vzdelávanie - je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorý sa 

vyznačuje najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou 

prípravou u konkrétneho zamestnávateľa – kombinácia teórie a praxe. 

Ďalšie vzdelávanie - je neformálne vzdelávanie vo vzdelávacích inštitúciách ďalšieho vzdelávania, ktoré 

nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje získať čiastočnú kvalifikáciu alebo úplnú kvalifikáciu alebo 

doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní, alebo 

uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť zapájať sa do života občianskej spoločnosti. Úspešným 

absolvovaním ďalšieho vzdelávania nemožno získať stupeň vzdelania. Medzi ďalšie vzdelávanie patrí 

napr.: ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, rekvalifikačné vzdelávanie v 

akreditovanom vzdelávacom programe, kontinuálne vzdelávanie, záujmové vzdelávanie, občianske 

vzdelávanie, vzdelávanie seniorov a pod. 

Formálne vzdelávanie - je vzdelávanie, ktoré sa spravidla uskutočňuje v organizovanom a 

štruktúrovanom prostredí osobitne určenom na vzdelávanie (v školách, na vysokých školách alebo 

inštitúciách odbornej prípravy) a jeho výsledkom je zvyčajne udelenie počiatočnej úplnej kvalifikácie. 

Zahŕňa systémy všeobecného vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského 

vzdelávania. 

(Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre 

celoživotné vzdelávanie. 2008/C 111/01) 

Informálne učenie sa - je vzdelávanie, ktoré je výsledkom každodenných aktivít spojených s prácou, 

rodinným životom, trávením voľného času a nie je organizované ani štruktúrované podľa cieľov, času, 

ani podpory vzdelávania. Nemusí byť zámerné, môže prebiehať kdekoľvek, napr. V rodine, na 

pracovisku, v mimovládnych organizáciách, v divadelnej skupine, alebo sa môže tiež týkať individuálnych 

aktivít doma, ako čítanie knihy. Prostredníctvom informálneho učenia sa sú zručnosti a vedomosti 

získané životnými a pracovnými skúsenosťami ako sú napr. cudzie jazyky, informačno-komunikačné 

technológie, a pod. 

(Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre 

celoživotné vzdelávanie. 2008/C 111/01) 

Neformálne vzdelávanie - je vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom plánovaných činností 

(pokiaľ ide o ciele vzdelávania a čas vyhradený na vzdelávanie), pri ktorých je k dispozícii určitý druh 

podpory vzdelávania (napr. vzťah medzi študentom a pedagógom). Môže zahŕňať programy na výučbu 

pracovných zručností, gramotnosti pre dospelých, základné vzdelávanie osôb, ktoré predčasne ukončili 

školskú dochádzku, môže to byť vnútropodniková odborná príprava a kurzy organizované organizáciami 

občianskej spoločnosti, zahŕňa tiež voľne dostupné vzdelávanie dospelých v rámci študijných krúžkov, 

projektov alebo diskusných skupín, ktoré nie je ukončené skúškou. Patrí sem aj ďalšie vzdelávanie 

dospelých zamerané na získanie čiastočnej kvalifikácie. 

(Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre 

celoživotné vzdelávanie. 2008/C 111/01) 

Odborná príprava - akákoľvek forma počiatočného odborného vzdelávania alebo prípravy vrátane 

technickej a odbornej výučby a učňovskej prípravy, ktorá prispieva k dosiahnutiu odbornej kvalifikácie 
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uznávanej kompetentnými orgánmi v tom členskom štáte, v ktorom bola nadobudnutá, rovnako ako aj 

ďalšie odborné vzdelávanie alebo odborná príprava, ktorú človek absolvuje počas svojho pracovného 

života. 

(Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre 

celoživotné vzdelávanie. 2008/C 111/01) 

Odborná príprava mimo pracoviska - je to odborná príprava zamestnanca prebiehajúca mimo 

pracoviska. Môže zahŕňať kurzy, prípadové štúdie, simulácie a pod. Cieľom takejto prípravy býva 

zvyšovanie všeobecnejších vedomostí, zručností alebo kompetencií. 

Odborná príprava na pracovisku - je to odborná príprava zamestnanca prebiehajúca na pracovisku 

počas výkonu práce zvyčajne pod vedením ďalšieho zamestnanca (inštruktora, majstra a pod.). Cieľom 

takejto prípravy býva zvyčajne zvyšovanie konkrétnych pracovných zručností alebo pracovných návykov, 

prípadne získanie nových pracovných zručností vyplývajúcich zo zavedenia nových pracovných postupov. 

 

1.4  Základné informácie, z ktorých vychádzajú jednotlivé kapitoly 

Jednotný vnútorný trh Európskej únie (EÚ) zaručuje  4 základné slobody - voľný pohyb tovarov, 

služieb, kapitálu a osôb - a tým umožňuje európskym občanom slobodne žiť, pracovať, študovať 

a podnikať v ktorejkoľvek krajine Únie. Tak ako má osoba žijúca v jednej krajine EÚ právo zamestnať sa v 

inej krajine, aj zamestnávatelia môžu inzerovať svoje voľné pracovné miesta a dohodnúť sa na zmluvách 

s potenciálnymi zamestnancami z celej EÚ. 

Lisabonská stratégia v roku 2000 vyhodnotila, že  v mnohých oblastiach integrácia trvá dlhšie 

a zatiaľ zostáva nevyužitý potenciál, napr. sektor služieb zaostáva a  pravidlá pre uznávanie odborných 

kvalifikácií sa musia zjednodušiť. Na zlepšenie tejto situácie si stanovuje za cieľ zvýšenú transparentnosť 

kvalifikácií. V roku 2000 bolo vypracované aj Memorandum o celoživotnom vzdelávaní s cieľom vytvoriť 

ucelenú stratégiu celoživotného vzdelávania v Európe.  

V tejto súvislosti aj odporúčania Európskej rady prijaté na jej zasadnutí v Štokholme v roku 2001 

žiadajú od Komisie, aby navrhla jednotnejší, transparentnejší a flexibilnejší systém. V roku 2002 

Uznesenie Rady o celoživotnom vzdelávaní vyzýva Komisiu, aby v úzkej spolupráci s Radou a členskými 

štátmi vyvinula rámec na uznávanie kvalifikácií v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.  

Vývoj Európskeho kvalifikačného rámca (EKR) sa začal v roku 2004 ako odpoveď na požiadavky členských 

štátov, sociálnych partnerov a ostatných partnerov na spoločný referenčný rámec za účelom zvýšenia 

transparentnosti kvalifikácií. 

Komisia s podporou Skupiny odborníkov vytvorila plán navrhujúci 8-úrovňový rámec založený na 

vzdelávacích výstupoch, ktorý mal za ciel zvýšiť transparentnosť a mobilitu kvalifikácií  a podporovať 

celoživotné vzdelávanie (CŽV). Komisia zverejnila tieto údaje za účelom odborných diskusií po celej 

Európe počas druhej polovice roku 2005. Vo výsledkoch týchto odborných diskusií sa preukázala široká 

podpora európskych partnerov pre návrh Komisie, ktorí si však vyžiadali aj množstvo objasnení a 

zjednodušení. Komisia zareagovala a návrh upravila, pričom vychádzala  z údajov odborníkov zo všetkých 

32 zaangažovaných krajín, ako aj od európskych sociálnych partnerov.  

Na základe týchto požiadaviek bola v roku 2005 prijatá Smernica EP a Rady 2005/36/ES  o uznávaní 

odborných kvalifikácií. Smernica do jedného textu spája tri smernice o všeobecnom systéme uznávania 
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odborných kvalifikácií (uznávanie diplomov, vysvedčení a iných dokladov vyššieho vzdelávania s dlhším 

trvaním; uznávanie iných diplomov, vysvedčení a iných dokladov  o ďalšom odbornom vzdelávaní a 

odbornej príprave; a mechanizmus uznávania kvalifikácií v oblasti  remesiel, obchodu a určitých služieb). 

Je to ucelený systém uznávania odborných kvalifikácií, ktorý má cieľ napomôcť flexibilitu trhov práce, 

ďalej liberalizovať poskytovanie služieb, podnecovať automatickejšie uznávanie kvalifikácií a zjednodušiť 

administratívne postupy. 

V apríli 2008 bolo prijaté a formálne vstúpilo do platnosti Odporúčanie EP a Rady o vytvorení 

Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (2008/C 111/01).  

EKR je spoločný európsky referenčný systém, ktorý spája národné kvalifikačné systémy rôznych krajín, 

pričom funguje ako akási prekladová pomôcka napomáhajúca, aby boli kvalifikácie prehľadnejšie a 

zrozumiteľnejšie naprieč rôznymi krajinami a systémami v Európe. Má dva hlavné ciele: podporovať 

mobilitu občanov medzi krajinami a uľahčovať ich celoživotné vzdelávanie.  

EKR prepojí národné kvalifikačné systémy a rámce jednotlivých krajín do spoločného európskeho 

referenčného systému – jeho ôsmich referenčných úrovní. Tieto úrovne zastrešujú celú škálu kvalifikácií, 

od základných (úroveň 1, napr. školské vysvedčenia) až po vyššie úrovne (úroveň 8, napr. doktoráty). 

Ako nástroj podpory celoživotného vzdelávania EKR obsahuje všetky úrovne kvalifikácií v rámci 

všeobecného vzdelávania, ako aj odborné vzdelávanie, napr. vysokoškolské vzdelávanie a odborná 

príprava. Okrem toho sa rámec venuje kvalifikáciám získaným v rámci základného a ďalšieho 

vzdelávania a odbornej prípravy.  

Osem referenčných úrovní je popísaných z hľadiska vzdelávacích výstupov. EKR by mal prispieť k 

modernizácii systémov vzdelávania a odbornej prípravy, k prepojeniu medzi vzdelávaním, odbornou 

prípravou a zamestnanosťou, k premosteniu medzi formálnym vzdelávaním a neformálnym učením sa.  

Cieľom tohto odporúčania je vytvoriť spoločný referenčný rámec, ktorý by mal slúžiť ako výkladový 

prostriedok medzi rôznymi kvalifikačnými systémami a ich úrovňami, či už pre všeobecné 

a vysokoškolské alebo pre odborné vzdelávanie a prípravu. EKR by mal umožniť medzinárodným 

sektorovým organizáciám, aby svoje kvalifikačné systémy uviedli do súvislosti so spoločným európskym 

referenčným bodom a ukázať tým vzájomné postavenie medzinárodných sektorových kvalifikácií 

a národných kvalifikačných systémov. Úlohou stratégie je tiež podporovať členské štáty pri vykonávaní 

uvedených úloh na národných úrovniach a pomôcť im pri vybudovaní systému národného kvalifikačného 

rámca.  

Slovenská republika sa dobrovoľne prihlásila k záväzkom vyplývajúcim zo stratégie, zodpovednosť 

prebralo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Uznesením Vlády SR č. 105/2009 bol dňa 

4.02.2009 schválený  Návrh implementácie EKR v podmienkach SR. Úlohy vyplývajúce z dokumentu boli 

uložené podpredsedovi vlády a ministrovi školstva. 

Návrh NKR a jeho prepojenia na úrovne EKR pre CŽV  bol schválený 25.03.2011  spolu s odporúčaniami 

pre úplnú implementáciu NKR SR. Rovnako aj návrh štruktúry, počet úrovní a popisy/deskriptory daných 

úrovní NKR SR, ale aj jeho prepojenie s EKR pre CŽV. Schválením tohto dokumentu boli vytvorené 

predpoklady pre implementáciu EKR v podmienkach slovenského vzdelávacieho systému. 

NKR je nástroj na porovnávanie kvalifikácií prostredníctvom  ich referencovania vo vzťahu  k 

EKR a nástroj na podporu prenosu a uznávania jednotlivých kvalifikácií v európskom priestore. Cieľom je 

vytvoriť 2 metodológie a prístupy národných kvalifikačných úrovní, rámcovaných EKR pre popis 
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kvalifikácií a ich prepojenie s neformálnym vzdelávaním a informálnym učením sa; vhodné 

popisy/deskriptory pre neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa; metodickú podporu budúceho 

uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania; systém poradenstva - ako využívať kvalifikačný  rámec 

vo vzťahu k neformálnemu vzdelávaniu a informálnemu učeniu sa a Web-stránku - informácie 

o význame a využívaní EKR a NKR v prospech občanov SR. 

Systém NSK sa opiera o Národnú sústavu povolaní (NSP), ktorú definuje  Zákon č. 5/2004 Z. z. o 

službách zamestnanosti. NSP je ucelený informačný systém opisu štandardných nárokov trhu práce na 

jednotlivé pracovné miesta; určuje požiadavky na odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné 

na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce. V rámci tohto projektu bolo 

založených 24 sektorových rád, odborných združení reprezentantov zamestnávateľov, vzdelávacích 

inštitúcií a odborných orgánov, reprezentujúcich záujmy jednotlivých sektorov. 

Projekt NSP, ako gestor riešilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR s firmou TREXIMA 

Bratislava s.r.o., ale aj v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi. Výstupy NSP a potrebné informácie 

využívajú zamestnávatelia, široká verejnosť, štátna správa a územná samospráva a vzdelávacie inštitúcie 

(www.sustavapovolani.sk). 

Slovenská republika, v súlade s politikou EK súbežne rozvíjala aktivity na dobudovanie systému CŽV v SR, 

pričom boli postupne prijaté dokumenty Národný program pre učiace sa regióny (15.05.2007); Stratégia 

celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva; Koncepcia celoživotného vzdelávania v 

Slovenskej republike (25.02.2004), ktorá vychádza z materiálu EK Memorandum celoživotného 

vzdelávania.  

Stratégia Európa 2020, ktorá hľadá riešenia dôsledkov finančnej a hospodárskej krízy,  zdôrazňuje 

potrebu budovať silný vnútorný trh EÚ s cieľom  zabezpečiť prístup k zamestnaniu a vzdelaniu po celý 

život. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 492/2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci 

Únie uľahčuje voľný pohyb pracovníkov pre jednotlivcov, ale aj zamestnávateľom. Akákoľvek forma 

vnútroštátnej diskriminácie medzi zamestnancami EÚ sa označila za nezákonnú, predovšetkým sa 

zakazujú osobitné postupy pri prijímaní cudzincov do zamestnania a obmedzenia inzercie voľných 

pracovných miest alebo zavedenie osobitných podmienok. 

Národná sústava kvalifikácií SR je projekt ktorý realizuje MŠVVŠ SR (má byť ukončený v októbri 2015), 

vytvorí tiež pôdu pre uznávanie kvalifikácií získaných neformálnou a informálnou cestou. Ktokoľvek sa 

bude môcť nechať preskúšať pred odbornou komisiou a získať certifikát o kvalifikácii, teda potvrdenie 

o schopnostiach, ktoré nezískal iba v škole, ale napríklad aj v praxi, alebo v rámci ďalšieho vzdelávania. 

Takto získaná kvalifikácia bude navyše uplatniteľná v celej Európskej únii prostredníctvom zavedenia 

Národného kvalifikačného rámca ako určitého „translátora“ národných kvalifikácií do spoločného 

európskeho jazyka. Národná sústava kvalifikácií bude motivovať ľudí k celoživotnému vzdelávaniu 

a podporí rast zamestnanosti na Slovensku.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sustavapovolani.sk/
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2. POVOLANIE, ZAMESTNANIE A PRACOVNÉ MIESTO  a ich aplikácia    
      na sekciu spracovania gumy a plastov 
 
2.1 Vymedzenie základných pojmov 

Povolanie je štandardizovaný súhrn pracovných činností podľa ich obvyklého zoskupenia na trhu práce, 

ktorých výkon predpokladá určitú kvalifikáciu, ktorá sa získava vzdelávaním v školách. 

Jednotkami NSP (jednotky práce) podľa relevantnej metodiky NSP sú: povolanie, typová pozícia 

a prierezové typové pozície. Na povolanie sa ľudia pripravujú v kontexte celoživotného vzdelávania 

formálnou, neformálnou alebo informálnou vzdelávacou cestou (od základných škôl cez 

vysokoškolské/univerzitné štúdium až po učenie sa napríklad na pracovisku). Povolanie v značnej miere 

určuje spoločenské postavenie človeka.  

Základnými znakmi povolania sú: 

 rozsiahla príprava a výcvik na vykonávanie odbornej praxe; 

 intelektuálny komponent; 

 existenčná dôležitosť a nezastupiteľnosť. 

Pojem profesia zdôrazňuje, že pracovná činnosť je vykonávaná vzhľadom k získanej odbornej kvalifikácii 

v systéme odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Vykonávané činnosti v značnej miere určujú 

spoločenské, občianske a pracovné postavenie človeka. Povolanie predpokladá ovládanie určitých 

techník, pracovných operácií a manipulácií a príslušných teoretických poznatkov. Existuje niekoľko tisíc 

povolaní. 

Povolanie je štruktúrované z pohľadu zamestnania. Špecifikuje:   

 pracovné činnosti; 

 pracovné podmienky; 

 príklady práce; 

 kvalifikačnú úroveň, odborný smer a SK-ISCO, do ktorého povolanie patrí; 

 zdravotné požiadavky; 

 kvalifikačné požiadavky (relevantná školská príprava, ďalšie vzdelávanie); 

 požadované certifikáty či povinnú prax, zodpovedajúcu kvalifikáciu z Národnej sústavy kvalifikácií; 

 požadované vedomosti, zručnosti a kompetencie; 

 priemerné mzdy a voľné miesta na slovenskom trhu práce a pod. 

Zamestnanie  v znení § 6 ods. (3) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti  je definované ako 

vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancom. Ide o súbor pracovných úloh a povinností, ktoré 

vykonáva poverený zamestnanec a častokrát sú charakterizované vysokým stupňom podobnosti. Táto 

činnosť oprávňuje vykonávateľa na príjem zo závislej činnosti alebo na dosahovanie príjmu z podnikania 

a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Zamestnanie je možné vykonávať aj s čiastočnou kvalifikáciou 

pre dané povolanie, pričom táto kvalifikácia nemusí byť formálne uznaná. 
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Vymedzovanie úplných kvalifikácií 

Úplná kvalifikácia je stupeň vedomostí, zručností a schopností fyzickej osoby vykonávať všetky pracovné 

činnosti v určitom povolaní v rozsahu určenom kvalifikačným štandardom; úplná kvalifikácia sa môže 

skladať z viacerých čiastočných kvalifikácií.  

Je dané: 

−sústavou odborov vzdelávania/študijných programov;  

−školskými vzdelávacími programami/študijnými programami; 

−povolaním; 

−požiadavkami a potrebami trhu práce. 

 

Vymedzovanie čiastočných kvalifikácií 

Čiastočná kvalifikácia je súbor vedomostí, zručností a schopností fyzickej osoby vykonávať určitú 

pracovnú činnosť alebo súbor pracovných činností v určitom povolaní (prípadne v dvoch alebo 

viacerých) v rozsahu určenom kvalifikačným štandardom.  

Je dané: 

−typovými pozíciami (iba zdroj činností); 

−kvalifikačnými štandardmi; 

−obsahom aktuálne žiadaných rekvalifikačných kurzov; 

−obsahom aktuálne žiadaných akreditovaných kurzov ďalšieho vzdelávania; 

−povolaním; 

−požiadavkami a potrebami trhu práce. 

Obrázok č. 1 

 
Obrázok vysvetľujúci vzťah medzi povolaním, zamestnaním, formálnym vzdelávaním a ďalším vzdelávaním, úplnou 
a čiastočnou kvalifikáciou, zdroj 

3
 

Pokiaľ úplné kvalifikácie sa získavajú a uznávajú v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, 

čiastočné kvalifikácie budú celkom novým produktom. Je preto nevyhnutné na základe procesov a 

mechanizmov vytvorených v NSK prispôsobiť aj právny rámec SR na získavanie a uznávanie čiastočných 

kvalifikácií. Mala by priniesť transparentnosť do neprehľadného množstva rôznych osvedčení a 

certifikátov, ktoré sú v súčasnosti udeľované jednotlivcom kurzov ďalšieho vzdelávania, mala by umožniť 

                                                      
3 ZÁVERY Z ROKOVANIA  zástupcov MŠVVaŠ SR, MPSVR SR, Riadiaceho výboru NSP a Sektorovej rady pre 
bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  (Dátum rokovania: 16. jún 2011) 
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porovnateľnosť týchto osvedčení a garantovať zamestnávateľom opodstatnenosť informácií o obsahu 

čiastočnej kvalifikácie vzhľadom k ich požiadavkám a potrebám. 

OSTATNÉ DÔLEŽITÉ POJMY VYUŽÍVANÉ V PODNIKOVEJ PRAXI 

Pracovná činnosť - cieľavedomá ľudská činnosť zameraná na tvorbu statkov a služieb, ktorú uskutočňuje 

človek v závislosti od vrodených a získaných fyzických a duševných schopností, vedomostí a zručností.  

Pracovné miesto/Pracovná pozícia – miesto/postavenie jedinca v organizácii. Predstavuje zaradenie 

jedinca do organizačnej štruktúry a zároveň mu priraďuje určité zodpovednosti a povinnosti. 

Pracovná úloha     -  súbor pracovných činností, vykonávaných jedným človekom. 

Pracovný proces – viac pracovných úloh, založených na rovnakých pracovných činnostiach, ktoré 

vykonávajú niekoľkí pracovníci. 

Popis práce –  systematický prehľad informácií, ktoré boli získané na základe analýzy práce. 

Kvalifikačná charakteristika – minimálny rozsah zručnosti, vedomostí a schopností, ktoré sú potrebné 

pre vykonávanie určitej práce. 

2.2 Aplikácia základných pojmov do sekcie spracovania gumy a plastov.  

Povolanie vyskytujúce sa v sekcii SK NACE 22 spracovania výrobkov z gumy a plastov: „ Plastikár“ a 

„Gumár“.  Ak predpokladáme že povolanie je štandardizovaný súhrn pracovných činností podľa ich 

obvyklého zoskupenia na trhu práce, ktorých výkon predpokladá určitú kvalifikáciu, ktorá sa získava 

vzdelávaním v školách tak : 

„plastikár“ – povolanie je súhrnom pracovných činností, ktoré sú postavené na spoločnom základe, a to 

na znalosti chemických technológií, poznania strojov a zariadení, a poznania surovín využívaných vo 

výrobe a spracovaní plastov. Zároveň ide o znalosť technológií výroby a spracovania plastov. Okrem toho 

pre uvedené povolanie je nevyhnutná na rôznej úrovni (vedomosti, zručnosti, resp. aplikácie týchto 

vedomostí a zručností) znalosť BOZP, požiarnej prevencie, ochrany životného prostredia, ale aj 

zaobchádzania s toxickými a inak nebezpečnými látkami.  

2.2.1 Metodológia, ktorá bola zvolená, pri príprave zoznamu zamestnaní, pracovných pozícií a 

kvalifikácií 

Metodológia bola postavená na 2 kľúčových metodologických pilieroch, prostredníctvom ktorých sa 

zbierali, triedili, oponovali a konfrontovali jednotlivé fakty, prístupy a názory.  

I. pilier tvorili 3 stretnutia expertných skupín 

Kto boli experti zaradení do expertného tímu ? 

Každý partner má v projekte svoje špecifické úlohy, preto aj expertný tím bol zostavený na návrh 

jednotlivých partnerov. Experti tak zastupovali formálny systém prípravy (stredné odborné školstvo, 

vysoké školstvo) ale aj neformálny systém vzdelávania, tiež zastupovali veľké a stredné plastikárske 

firmy.  

1. zasadanie expertného tímu („I. workgroup Telford, Veľká Británia“) bol venovaný zoznámeniu sa 

s cieľmi a účelom prípravy „Príručky“, oboznámeniu sa so systemizáciou zamestnaní v oblasti 
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spracovania plastov vo Veľkej Británii a so systémom odbornej prípravy kádrov pre tento typ 

odvetvia.  

2. zasadanie expertného tímu („II. workgroup Leoben, Rakúsko“) bol venovaný oboznámeniu sa so 

systémom zamestnaní a odborného vzdelávania v odvetví spracovania plastov v Rakúsku . 

3. zasadanie expertného tímu („III. workgroup Nitra, Slovensko“) bol venovaný zosúladeniu 

zostaveného zoznamu zamestnaní, pracovných pozícií, dosiahnutého vzdelania a jeho špecializácie 

medzi Slovenskom, Rakúskom a Veľkou Britániou. Na základe pripomienok expertov z 3. zasadania 

expertného tímu bola „Príručka“ dopracovaná do konečnej podoby.  

II. pilier tvorili 3 stretnutia pracovných skupín (workshopy) 

Kto boli účastníci pracovných skupín ? 

Slovenský plastikársky klaster, ako líder projektu, pozýval k širokej diskusii poskytovateľov odborného 

vzdelávania v plastikárskej oblasti, budúcich užívateľov príručky – firmy spracúvajúce plasty, ale aj 

ostatné organizácie poskytujúce služby pre plastikársky priemysel.  

Každá pracovná skupina bola zvolaná po tom, čo expertný tím (expertná skupina) získala a spracovala 

potrebné poznatky zo zasadania expertného tímu v zahraničí. Tieto sa následne na pracovnej skupine 

(workshope) a prostredníctvom širšej diskusie diskutovali s účastníkmi a prenášali postupne do 

„Príručky“. Výnimku tvorilo 3. stretnutie pracovnej skupiny, ktoré predchádzalo 3. zasadaniu expertného 

tímu.  

- Cieľom 1. pracovného stretnutia (I. workshop) bolo zostaviť štruktúru „Príručky“, zosúladiť 

s požiadavkami firiem získanými z „Prieskumu u zamestnávateľov v sektore spracovania plastov“. Na 

workshope bola poskytnutá aj informácia ohľadom získaných informácií o zamestnaniach 

a pracovných pozíciách v sekcii spracovania plastov vo Veľkej Británii, o COGENT Gold štandardoch 

vo Veľkej Británii, o systéme odbornej prípravy v  tejto krajine a o možnostiach zosúladenia so SR. 

- Cieľom 2. pracovného stretnutia (II. workshop) bolo oponovať a konfrontovať II. pracovnú verziu 

„Príručky“, pripomienkovať, rozširovať obsah a špecifikáciu jednotlivých kapitol. Zároveň kľúčovou 

úlohou workshopu bolo posúdenie a pripomienkovanie existujúcich návrhov kariet kvalifikácii 

v pripravovanom Národnom systéme kvalifikácií (NSK) v sekcii Chémia a farmácia. Prostredníctvom 

zástupcu SPK v uvedenej sekcii boli prenášané pripomienky ku vytvoreným kartám kvalifikácií 

priamo do pripomienkovaného konania, zároveň na podnet SPK začala Sektorová rada pre chémiu 

a farmáciu riešiť kvalifikáciu „nastavovač zariadení pre spracovanie polymérov“. Okrem toho boli na 

uvedenom workshope expertmi prezentované aj získané informácie zo systemizácie zamestnaní a zo 

systému vzdelávania a prípravy v odvetví spracovania plastov z Rakúska.  

- Cieľom 3. pracovného stretnutia (III. workshop) bolo finalizovať V. pracovnú verziu „Príručky“, vybrať 

kľúčové zamestnania, pracovné pozície a ich obsahovo vymedziť. Zrealizovať pripomienkové konanie 

jednotlivými výrobnými firmami (veľké a stredné) v oblasti spracovania plastov. Verzia V. bola 

preložená do anglického jazyka a poskytnutá na posúdenie externému hodnotiteľovi do Českej 

republiky (prostredníctvom partnera SPK), do Švajčiarska (prostredníctvom partnera 

Montanuniversität Leoben) a na odborné posúdenie externému hodnotiteľovi v SR, ktorý 

posudzoval zosúladenie „Príručky“ s procesom prípravy kvalifikácií a zamestnaní v rámci NSK a NSP 

(prostredníctvom partnera ŠIOV).  
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Proces zosúladenia „Príručky“ s procesom prípravy NSK a NSP.  

Do 5. zasadnutia Sektorovej rady pre Chémiu a farmáciu (marec 2015) bolo pripravených 37 

kvalifikačných kariet. Z toho sa 13 týkalo priamo divízie SK NACE 22 – výroba výrobkov z gumy a plastov. 

Jedna kvalifikácia – Nástrojár sa týkala sekcie Strojárstvo. Kvalifikácia Nastavovač zariadení na 

spracovanie polymérov nie je zatiaľ zadefinovaná, ani v rámci sekcie Chémie a farmácie, ani v sekcii 

Strojárstvo. V tabuľke č. 5 sa uvádza ich prehľad. V tabuľke sú uvedené navrhnuté kvalifikácie v rámci 

jednotlivých tried zamestnaní (SK ISCO), ako aj názvy pracovných pozícií, ktoré sa obvykle pod daným 

názvom v plastikárskych firmách obsadzujú, a to nie len v SR ale aj v EU. Karty kvalifikácií musí schváliť 

Národná rada pre vzdelávanie a kvalifikácie, až potom je možné v rámci schválených kvalifikácií 

poskytovať formálne a neformálne vzdelávanie. Až do októbra 2015 nie je možné považovať uvedených 

14 Kariet kvalifikácií za schválené.  

V pripomienkovom konaní sa podarilo už vytvorené kvalifikácie (13 kvalifikačných kariet) v rámci sekcie 

Chémia rozšíriť aj pre SK NACE 22 – výroba výrobkov z gumy a plastov,  a zároveň sa podarilo presadiť do 

zápisu Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu, že sa začne diskusia so Sektorovou radou pre strojárstvo 

a automobilový priemysel ohľadom kvalifikácie „Nastavovač zariadení pre spracovanie polymérov“.  Po 

6. zasadaní Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu (máj 2015) bolo rozhodnuté, že kvalifikácia 

„Nastavovač zariadení pre spracovanie polymérov“ bude vytvorená. Vychádzajúc z dostupných zdrojov 

je uvedená pracovná pozícia, ale aj ako zamestnanie štandardnou záležitosťou vo všetkých krajinách EU, 

ktoré sú lídri v oblasti plastikárskeho priemyslu (Nemecko, Anglicko, Taliansko, Francúzsko, Španielsko,  

Poľsko atď.), je to zamestnanie na ktoré sa špecificky pripravujú zamestnanci buď vo formálnom alebo 

neformálnom vzdelávaní, a tiež je jednou z najviac obsadzovaných a vyhľadávaním na trhu práce.  

2.2.2 Zoznam kvalifikácií a pracovných pozícií v odvetví spracovania plastov 
(porovnanie pripraveného návrhu SR s Rakúskom a Veľkou Britániou) 

Tieto kvalifikácie a pracovné pozície sú zostavené pre všetky firmy, ktoré spracúvajú plasty, nezávisle od 

toho akou technológiou plasty spracúvajú.  

Najčastejšie technológie v oblasti spracovania plastov: 

- Vstrekovanie plastov 

- Vyfukovanie plastov 

- Príprava zmesí polymérov, kompozitov  miešaním  

- Vytlačovanie plastov 

- Rotačné odlievanie, rotačné sintrovanie 

- Lisovanie plastov 

- Tvarovanie plastov 

- Napeňovanie plastov  

- Vyfukovanie plastových fólií  

 Tabuľka č.4  vznikla ako jeden z výstupov z III. workgroup – expertnej skupiny.  
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P.č. 

SK UK AT SK AT UK 

Názov 
kvalifikácie 

Názov 
pracovnej 

pozície 

Name of job position 
(English) 

Name of job position 
(German) 

Stupeň 
vzdelania 

Kód a názov 
skupiny 
odborov 

Educational level Field of education Educational level Field of education 

1. 

Riadiaci 

pracovník 

(manažér) v 

chemickej 

výrobe 

Vedúci 

prevádzky, 

výrobný riaditeľ 

Production 

director for 

Plastics/Rubber/Ch

emical 

Development 

Produktionsleiter/in 

für... 

terciárne 

vzdelanie - 

vysokoškolské - II. 

stupeň 

14 Chemické vedy 

- II. stupeň štúdia 

Higher secondary 

education (HTL = 

special technical 

school finishing at 

age of 19) or tertiary 

education I or II 

grade 

Process Engineering, 

Technical Chemistry, 

Polymer Engineering 

and Science, 

Industrial 

Engineering, ... 

Higher secondary 

education  or tertiary 

education I or II grade 

Process Engineering, 

Technical Chemistry, 

Polymer engineering 

and Science, Industrial 

engineering 

2. 
Chemický 
špecialista 
technológ 

Technológ 
spracovania 
polymérov 

Plastics 
technologist 

Kunststofftechniker/
in 

terciárne 
vzdelanie - 
vysokoškolské - II. 
stupeň 

28 Technická a 
aplikovaná chémia 
- II. stupeň 
vzdelania 

Tertiary education – 
university grade II 

Polymer Engineering 
and Science 

Tertiary education – 
university grade II 

Polymer Engineering 
and Science 

3. 
Chemický 
špecialista vo 
výskume a 
vývoji  

Technik 
výskumu a 
vývoja 

Development 
Engineer for 
Plastics/Rubber/Ch
emical 
Development 

Entwicklungstechnik
er/in, 
Entwicklungsingenie
ur/in für ... 

terciárne 
vzdelanie - 
vysokoškolské - II. 
stupeň 

14 Chemické vedy 
- II. stupeň štúdia 

Tertiary education – 
university II grade 

Polymer Engineering 
and Science, 
Technical Chemistry, 
Process Engineering 

Tertiary education – 
university II grade 

Polymer Engineering 
and Science, Technical 
Chemistry Process 
engineering 

4. 

Špecialista 
riadenia 
kvality v 
chemickej 
výrobe  

Inžinier kvality Quality engineer 
Qualitätsingenieur/i
n, 
Qualitätsmanager/in 

terciárne 
vzdelanie - 
vysokoškolské - II. 
stupeň 

28 Technická a 
aplikovaná chémia 
- II. stupeň 
vzdelania 

Higher secondary 
education (HTL) or 
tertiary education 
I or II grade 

Process engineering, 
Technical Chemistry, 
Polymer Engineering 
and Science 

Higher secondary 
education (HTL) or 
tertiary education I or 
II grade 

Process engineering, 
Technical Chemistry, 
Polymer Engineering 
and Science 

5. 
Špecialista 
údržby v 
chemickej 
výrobe 

Špecialista 
údržby vo 
výrobe 
výrobkov z 
plastov a gumy 

Maintenance 
technician 

Instandhaltungstech
niker/in, 
Betriebstechniker/in 

terciárne 
vzdelanie - 
vysokoškolské - I. 
stupeň 

23 Strojárstvo a 
ostatná 
kovospracujúca 
výroba – I. stupeň 
bakalárske 
vzdelanie 

Higher secondary 
education (HTL) or 
tertiary education 
I or II grade or 
apprenticeships 

 
 
 
Polymer Engineering 
and Science, 
apprenticeship „Tool 
maker“, „Plastics 
moulder“, „Plastics 
technician“ 
 
 

Higher secondary 
education (HTL) or 
tertiary education I or 
II grade, or 
apprenticeship 

Polymer Engineering 
and Science, 
apprenticeship „Tool 
maker“, „Plastics 
moulder“, „Plastics 
technician“ 
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P.č. 

SK UK AT SK AT UK 

Názov 
kvalifikácie 

Názov 
pracovnej 

pozície 

Name of job position 
(English) 

Name of job position 
(German) 

Stupeň 
vzdelania 

Kód a názov 
skupiny 
odborov 

Educational 
level 

Field of education Educational level Field of education 

6. 

Aplikačný 
technik v 
chemickej 
výrobe 

Technik  

Application 
technician on 
polymer 
production 

Anwendungstechnik
er 
Kunststoffproduktio
n 

vyššie sekundárne 
vzdelanie - úplné 
stredné odborné 
vzdelanie s 
maturitou a 
výučným listom 

28 Technická a 
aplikovaná chémia 
(4 ročný učebný 
odbor) 

Higher secondary 
education (HTL) or 
tertiary education 
I or II grade or 
apprenticship 

Polymer engineering 
and Science, 
Apprenticeship „Plastics 
moulder“, „Plastics 
technician“ 

Higher secondary 
education (HTL) or 
tertiary education 
I or II grade, or 
apprenticeship 

Polymer Engineering 
and Science, 
apprenticeship „Tool 
maker“, „Plastics 
moulder“, „Plastics 
technician“ 

7. 

Technik 
kontroly 
kvality v 
chemickej 
výrobe 

Technik 
kontroly kvality 
vo výrobe 
výrobkov z 
plastov a gumy 

Quality assurance 
operative for 
plastics and rubber 
products 

Qualitätsprüfer/in 
für Kunststoff- / 
Gummiproduktion 

terciárne vzdelanie 
- vysokoškolské - I. 
stupeň 

28 Technická a 
aplikovaná chémia 
- I. stupeň 
vzdelania 
bakalárske 
vzdelanie 

Minimum school 
education + 
practical 
experience or 
higher secondary 
education (HTL) or 
apprenticeship 

Polymer engineering                                                        
,Apprenticeship 
„Plastics moulder“, 
„Plastics technician“ 

Minimum school 
education + practical 
experience or higher 
secondary education 
(HTL) or 
apprenticeship 

Polymer Engineering 
apprenticeship„Plastics 
moulder“, „Plastics 
technician“ 

8. 

Procesný 
technik v 
chemickej 
výrobe  

Procesný 
inžinier pre 
výrobu 
výrobkov z 
gumy a plastov 

Plastics moulder, 
Plastics technician 
Production 
engineer 

Kunststoffformgeber
/in, 
Kunststofftechniker/
in 

terciárne vzdelanie 
- vysokoškolské - I. 
stupeň 

3116003 Procesný 
technik v 
chemickej výrobe  

Apprenticeship or 
higher secondary 
education (HTL) or 
tertiary education 
– university grade 
I or II 

Polymer Engineering 
and Science, 
Apprenticeship „Plastics 
moulder“, „Plastics 
technician“ 

Apprenticeship or 
higher secondary 
education (HTL) or 
tertiary education – 
university grade I or II 

Polymer Engineering 
and Science, 
apprenticeship „Tool 
maker“, „Plastics 
moulder“, „Plastics 
technician“ 

9. 

Chemický 
technik 
(laborant) v 
priemyselnej 
výrobe 

Laboratórny 
technik 

Chemical 
laboratory 
technician 

Chemielabortechnik
er/in 

vyššie sekundárne 
vzdelanie - úplné 
stredné odborné 
vzdelanie s 
maturitou (bez 
výučného listu) 

3116004 Chemický 
technik (laborant) 
v priemyselnej 
výrobe 

Higher secondary 
education (HTL) or 
apprenticeship 

HTL for Chemical 
Engineering 
Apprenticeship 
„Chemical laboratory 
technology“ 

Higher secondary 
education or 
apprenticeship 

Chemical Engineering 
apprenticeship, 
"chemical laboratory 
technology" 

10. 

Majster 
(supervízor) v 
chemickej 
výrobe 

Majster 
Senior engineer or 
technician 

Kunststoffformgeber
/in 
Kunststofftechniker/
in 

vyššie sekundárne 
vzdelanie - úplné 
stredné odborné 
vzdelanie s 
maturitou (bez 
výučného listu) 

28 Technická a 
aplikovaná chémia 
(4 ročný študijný 
odbor) 

Apprenticeship or 
higher secondary 
education (HTL) or 
tertiary education 
– university grade 
I or II 

Polymer Engineering 
and Science,  
Apprenticeship „Plastics 
moulder“, „Plastics 
technician“ 

Apprenticeship or 
higher secondary 
education (HTL) or 
tertiary education – 
university grade I or II 

Polymer Engineering 
and Science, 
apprenticeship „Tool 
maker“, „Plastics 
moulder“, „Plastics 
technician“ 
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P.č. 

SK UK AT SK AT UK 

Názov 
kvalifikácie 

Názov 
pracovnej 

pozície 

Name of job position 
(English) 

Name of job position 
(German) 

Stupeň 
vzdelania 

Kód a názov 
skupiny 
odborov 

Educational level Field of education Educational level Field of education 

11. 
Nástrojár 

Nástrojár pre 
formy na 
spracovanie 
plastov 

Toolmaker 

Metalltechniker/in, 
Werkzeugbauer/in, 
Formenbauer/in, 
Werkzeugbautech-
niker/in 

vyššie sekundárne 
vzdelanie - stredné 
odborné vzdelanie 
s výučným listom 

23, 24 Strojárstvo 
(3 ročný učebný 
odbor) 2411 K 
mechanik 
nastavovač                            
Nástrojársky 
technik - 4. ročný 
učebný odbor (v 
schvaľovacom 
procese) 

Higher secondary 
education (HTL) or 
apprenticeship 

Polymer Engineering, 
apprenticeship 
„metal technology“ 

Higher secondary 
education (HTL) or 
apprenticeship 

Polymer Engineering, 
apprenticeship „metal 
technology“ 

12. 

Kvalitár, 

kontrolór 

chemických 

výrobkov 

Kvalitár a 

kontrolór 

výrobkov z 

gumy a plastov 

No equivalent in 

UK but quite 

similar to quality 

control technician 

(not so fine distinction 

in Austria) – would 

rather be part of work 

of a machine operator 

Qualitätsprüfer/in 

für Kunststoff- / 

Gummiproduktion 

vyššie sekundárne 

vzdelanie - stredné 

odborné vzdelanie 

s výučným listom 

28 Technická a 

aplikovaná chémia 

(3 ročný učebný 

odbor) 

Minimum school 

education + practical 

experience or higher 

secondary education 

(HTL) or 

apprenticeship 

Polymer engineering, 
Apprenticeship 
„Plastics moulder“, 
„Plastics technician“ 

Minimum school 

education + practical 

experience or higher 

secondary education 

(HTL) or 

apprenticeship 

Polymer Engineering 

apprenticeship„Plastics 

moulder“, „Plastics 

technician“ 

13. 

Operátor 
stroja na 
výrobu 
výrobkov z 
plastov 

Pracovník 
obsluhy stroja 
na spracovanie 
polymérov 

Operator of a 
machine for 
polymers 
processing 

Maschinenbediener/
in für 
Kunststoffverarbeitu
ng 

vyššie sekundárne 
vzdelanie - stredné 
odborné vzdelanie 
s výučným listom 

28 Technická a 
aplikovaná chémia 
(3 ročný učebný 
odbor) 

Higher secondary 
education (HTL) or 
apprenticeship 

Polymer Engineering, 
Apprenticeship 
„Plastics moulder“, 
„Plastics technician“ 

Higher secondary 
education (HTL) or 
apprenticeship 

Polymer Engineering 
apprenticeship„Plastics 
moulder“, „Plastics 
technician“ 
 

14. 

 
Montážny 
pracovník 
gumárenskýc
h, plastových 
výrobkov 
 

Montážny 

pracovník 

Assembly worker, 

production worker 

Produktionsmitarbei

ter/in, 

Produktionshelfer/in 

vyššie sekundárne 

vzdelanie - stredné 

odborné vzdelanie 

s výučným listom 

28 Technická a 

aplikovaná chémia 

(3 ročný učebný 

odbor) 

Minimum education 

required 

No specific 

education; instead 

company internal 

training 

Minimum education 

required 

No specific education; 

instead company 

internal training 
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P.č. 

SK UK AT SK AT UK 

Názov 
kvalifikácie 

Názov 
pracovnej 

pozície 

Name of job position 
(English) 

Name of job position 
(German) 

Stupeň 
vzdelania 

Kód a názov 
skupiny odborov 

Educational level Field of education Educational level Field of education 

15. 

Nastavovač 

zariadení na 

spracovanie 

polymérov 

Nastavovač 

(najčastejšie 

vstrekolisov) 

Machine operator 

/machine setter 

Maschinenbediener/

in 

Maschineneinsteller

/in 

vyššie 

sekundárne 

vzdelanie - 

úplné stredné 

odborné 

vzdelanie s 

maturitou a 

výučným listom 

23, 24 Strojárstvo (4 

ročný učebný odbor)                                                         

2426 K programátor 

obrábacích a 

zváracích strojov a 

zariadení                     

2679 K mechanik - 

mechatronik 

Secondary school + 3 

or 4 years of 

apprenticeship 

(vocational 

education) 

Apprenticeship 

„plastic moulding“ or 

„plastic technology“ 

„Kunststoffformgebe

rung“ or 

„Kunststofftechnik“) 

Secondary school + 3 

or 4 years of 

apprenticeship 

(vocational  

Apprenticeship „plastic 

moulding“ or „plastic 

technology 
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TAB.5 C. PRIEMYSELNÁ VÝROBA, 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu 

P.č. 
Názov kvalifikácie Stupeň vzdelania SK ISCO -08 Názov pracovnej pozície 

Kód a názov 
skupiny 
odborov 

Identifikácia pracovných činností 

1. 
Riadiaci pracovník 
(manažér) v 
chemickej výrobe 

terciárne vzdelanie - 
vysokoškolské - II. stupeň 

1321008 Riadiaci 
pracovník (manažér) 
v chemickej výrobe 

Vedúci prevádzky, 
výrobný riaditeľ 

14 Chemické 
vedy - II. stupeň 
štúdia 

Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej výrobe riadi a 
koordinuje technické a technologické operácie výrobného 
procesu, organizuje celkové fungovanie výroby, formuluje 
reálnu výrobnú politiku, stratégiu a víziu riadeného útvaru. 
Riadi väčší počet zamestnancov, organizuje, kontroluje a 
hodnotí ich činnosť a výsledky. Podieľa sa na rozvojových 
projektoch riadeného útvaru a zabezpečuje súčinnosť 
jednotlivých zložiek výskumu a vývoja nových technológií, 
posudzuje a schvaľuje nové postupy s cieľom zefektívnenia 
výrobného procesu a úspory výrobných nákladov. 

2. Chemický špecialista 
technológ 

terciárne vzdelanie - 
vysokoškolské - II. stupeň 

2145001 Chemický 
špecialista technológ 

Technológ spracovania 
polymérov 

28 Technická a 
aplikovaná 
chémia - II. 
stupeň 
vzdelania 

Chemický špecialista technológ koordinuje a zabezpečuje 
technologickú prípravu, spracováva koncepcie a metódy 
riadenia výrobného procesu v chemickej výrobe, aplikuje 
vedecké poznatky a teórie v chemickej výrobe. Zodpovedá za 
vypracovanie a aktualizovanie technologickej dokumentácie a 
dohliada na dodržiavanie technologických postupov. 
Navrhuje opatrenia na zmeny v prípade odchýlok od 
stanovených parametrov v procese výroby. Predkladá návrhy 
na zmenu postupov a procesov s cieľom zefektívnenia 
výrobného procesu. 

3. Chemický špecialista 
vo výskume a vývoji  

terciárne vzdelanie - 
vysokoškolské - II. stupeň 

2145002 Chemický 
špecialista vo 
výskume a vývoji  

Technik výskumu a 
vývoja 

14 Chemické 
vedy - II. stupeň 
štúdia 

Chemický špecialista vo výskume a vývoji spája vedecké 
objavovanie a využitie najnovších poznatkov vedy a techniky 
v aplikačnej praxi na ďalšie komerčné využitie. Vyvíja nové 
postupy a produkty, pričom zvažuje spôsob prípravy, 
efektívnosť, náklady a bezpečnosť. Vedie záznamy o priebehu 
výskumnej práce a vypracováva nové projekty. 
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P.č. Názov kvalifikácie Stupeň vzdelania SK ISCO -08 
Názov pracovnej 
pozície 

Kód a názov 
skupiny odborov 

Identifikácia pracovných činností 

4. 
Špecialista riadenia 
kvality v chemickej 
výrobe  

terciárne vzdelanie - 
vysokoškolské - II. stupeň 

2145003 Špecialista 
riadenia kvality v 
chemickej výrobe  

Inžinier kvality 

28 Technická a 
aplikovaná chémia 
- II. stupeň 
vzdelania 

Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe prispieva k 
zabezpečeniu kvality v chemickej výrobe, ale aj v laboratóriu, 
odhaľuje slabé miesta v systéme manažérstva kvality, 
navrhuje riešenia a prostredníctvom interných auditov 
vytvára predpoklady vysokej kvality chemickej výroby. 
Dohliada na dodržiavanie pracovno-technologickej disciplíny. 

5. 
Špecialista údržby v 
chemickej výrobe 

terciárne vzdelanie - 
vysokoškolské - I. stupeň 

2145004 Špecialista 
údržby v chemickej 
výrobe 

Špecialista údržby vo 
výrobe výrobkov z 
plastov a gumy 

23 Strojárstvo a 
ostatná 
kovospracujúca 
výroba – I. stupeň 
bakalárske 
vzdelanie 

Špecialista údržby v chemickej výrobe zabezpečuje činnosti 
súvisiace najmä s preventívnou údržbou strojno-
technologických zariadení. Plánuje náklady na údržbu a 
sleduje ich čerpanie. Vypracováva technické postupy na 
úpravu a opravu zariadení. Koordinuje činnosť technikov 
údržby. Vytvára, zavádza a kontroluje koncepcie v oblasti 
údržby strojov a zariadení za podmienok dodržania 
technických, technologických a bezpečnostných predpisov 
s cieľom dosahovania požadovaných parametrov dostupnosti 
výrobných zariadení z hľadiska ich technického stavu pri 
efektívnom využívaní zdrojov. Analyzuje príčiny porúch, 
navrhuje a prijíma opatrenia na ich odstránenie. Je členom 
projektového tímu pri realizácii nových technologických 
celkov a zavádzaní nových výrobných postupov. 

6. 

 
 
Aplikačný technik v 
chemickej výrobe 

vyššie sekundárne vzdelanie - 
úplné stredné odborné 
vzdelanie s maturitou a 
výučným listom 

3116001 Aplikačný 
technik v chemickej 
výrobe 

Technik  

28 Technická a 
aplikovaná chémia 
(4 ročný učebný 
odbor) 

 
Aplikačný technik v chemickej výrobe zabezpečuje internú a 
externú validáciu chemických produktov z hľadiska úžitkových 
vlastností konkrétneho výrobku podľa požiadaviek zákazníka. 

7. 
Technik kontroly 
kvality v chemickej 
výrobe 

terciárne vzdelanie - 
vysokoškolské - I. stupeň 

3116002 Technik 
kontroly kvality v 
chemickej výrobe 

Technik kontroly 
kvality vo výrobe 
výrobkov z plastov a 
gumy 

28 Technická a 
aplikovaná chémia 
- I. stupeň 
vzdelania 
bakalárske 
vzdelanie 

Technik kontroly kvality v chemickej výrobe zabezpečuje 
vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu kvality 
chemických výrobkov. Navrhuje presný postup kontrol, 
pracovných postupov pre oblasť kontroly kvality. Nastavuje 
prístroje slúžiace na meranie kontroly kvality. Využíva normy 
kvality (ISO). 
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P.č. Názov kvalifikácie Stupeň vzdelania SK ISCO -08 
Názov pracovnej 
pozície 

Kód a názov 
skupiny 
odborov 

Identifikácia pracovných činností 

8. 
Procesný technik v 
chemickej výrobe  

terciárne vzdelanie - 
vysokoškolské - I. stupeň 

3116003 Procesný 
technik v chemickej 
výrobe  

Procesný inžinier pre 
výrobu výrobkov z gumy 
a plastov 

14 Chemické 
vedy - I stupeň 
štúdia 

Procesný technik v chemickej výrobe definuje, konkretizuje a 
optimalizuje technologické postupy v chemickej výrobe, 
analyzuje problémy vo výrobnom procese a navrhuje 
technologické (príp. technické) riešenia, pripravuje procesné 
plány, technickú dokumentáciu a pracovné a technologické 
postupy výroby. Zabezpečuje kontinuálne zlepšovanie 
technologických procesov v spolupráci s výrobnými 
a podpornými zložkami (procesmi)  zahŕňajúcimi oblasti 
údržby, kvality, logistiky, skladovania, plánovania, 
technológie. 

9. 
Chemický technik 
(laborant) v 
priemyselnej výrobe 

vyššie sekundárne vzdelanie - 
úplné stredné odborné 
vzdelanie s maturitou (bez 
výučného listu) 

3116004 Chemický 
technik (laborant) v 
priemyselnej výrobe 

Laboratórny technik 

28 Technická a 
aplikovaná 
chémia (4 ročný 
študijný odbor) 

Chemický technik (laborant) v priemyselnej výrobe kontroluje 
pomocou laboratórnych metód a prístrojov kvalitu vstupných 
surovín, medziproduktov, hotových výrobkov a vypracováva 
atesty kvality hotových výrobkov pred ich expedíciou. 

10. 
Majster (supervízor) 
v chemickej výrobe 

vyššie sekundárne vzdelanie - 
úplné stredné odborné 
vzdelanie s maturitou (bez 
výučného listu) 

3122008 Majster 
(supervízor) v 
chemickej výrobe 

Majster 

28 Technická a 
aplikovaná 
chémia (4 ročný 
študijný odbor) 

Majster (supervízor) v chemickej výrobe riadi pracovný tím, 
ktorý sa stará o bezpečné a ekonomické prevádzkovanie 
výrobnej jednotky v zmysle technologických predpisov a 
noriem za účelom výroby chemických produktov v 
požadovanej kvalite a kvantite. 

11. 

Nástrojár 
pre nástroje na 
spracovanie plastov a 
gumy

4
 

vyššie sekundárne vzdelanie - 
stredné odborné vzdelanie s 
výučným listom 

7222004 Nástrojár 
Nástrojár  
(vstrekovacích) foriem 
 

 
23, 24 
Strojárstvo (3 
ročný učebný 
odbor) 
 
2411 K mechanik 
nastavovač 
 

Nástrojár zhotovuje, lícuje a zostavuje lisovacie a tvarovacie 
nástroje, upínacie prípravky, zápustky, meradlá, šablóny a 
rôzne druhy foriem. Zostavuje skupiny a podskupiny 
nástrojov a prípravkov do celku podľa technologických 
postupov a výkresovej dokumentácie. Montuje a pripravuje 
podskupiny nástrojov na strojné obrábanie, uskutočňuje 
funkčné skúšky v produkčnom lise. Vykonáva plánovanú a 
operatívnu údržbu nástrojov, prípravkov a meradiel. Podieľa 
sa na zabezpečení a výrobe náhradných dielov pre nástroj, na 
technologických skúškach a na zlepšovaní procesov. Vyberá  

                                                      
4
 Budú predložené návrhy na Sektorovú radu Strojárstvo na dopracovanie kvalifikácia Nástrojár a to Nástrojár pre nástroje na spracovanie plastov a gumy 
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P.č. Názov kvalifikácie Stupeň vzdelania SK ISCO -08 
Názov pracovnej 
pozície 

Kód a názov 
skupiny odborov 

Identifikácia pracovných činností 

 

Nástrojár 
pre nástroje na 
spracovanie plastov a 
gumy

5
 - 

pokračovanie 

   

Nástrojársky 
technik 
(4 ročný učebný 
odbor)

6
 

vhodný merací prístroj a metódu pre kontrolu súčiastok a 
meranie základných technických veličín. 

12. 
Kvalitár, kontrolór 
chemických výrobkov 

vyššie sekundárne vzdelanie - 
stredné odborné vzdelanie s 
výučným listom 

7543007 Kvalitár, 
kontrolór chemických 
výrobkov 

Kvalitár a kontrolór 
výrobkov z gumy a 
plastov 

28 Technická a 
aplikovaná 
chémia (3 ročný 
učebný odbor) 

Kvalitár, kontrolór chemických výrobkov vykonáva vstupnú, 
medzioperačnú a výstupnú kontrolu výrobného procesu, 
vstupných surovín, finálnych produktov a ďalších položiek - 
médií súvisiacich s výrobným procesom. 

13. 
Operátor stroja na 
výrobu výrobkov z 
plastov 

vyššie sekundárne vzdelanie - 
stredné odborné vzdelanie s 
výučným listom 

8142000 Operátor 
stroja na výrobu 
výrobkov z plastov 

Pracovník obsluhy stroja 
na spracovanie 
polymérov 

28 Technická a 
aplikovaná 
chémia (3 ročný 
učebný odbor) 

Obsluha linky, stroja a zariadenia pri príprave, miešaní a 
spracovaní zmesi na báze plastov. 

14. 
Montážny pracovník 
gumárenských, 
plastových výrobkov 

vyššie sekundárne vzdelanie - 
stredné odborné vzdelanie s 
výučným listom 

8219003 Montážny 
pracovník 
gumárenských, 
plastových výrobkov 

Montážny pracovník 

28 Technická a 
aplikovaná 
chémia (3 ročný 
učebný odbor) 

Montážny pracovník gumárenských, plastových výrobkov 
obsluhuje linku, prípadne iným spôsobom zabezpečuje 
montáž gumárenských, plastových výrobkov a celkov, lisuje 
plastové, gumové a gumo-kovové výrobky a spája ich s inými 
materiálmi (kovy, plasty). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
5
 Budú predložené návrhy na Sektorovú radu Strojárstvo na dopracovanie kvalifikácia Nástrojár a to Nástrojár pre nástroje na spracovanie plastov a gumy 

6
 v schvaľovacom procese 
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P.č. Názov kvalifikácie Stupeň vzdelania SK ISCO -08 Názov pracovnej pozície 
Kód a názov 

skupiny 
odborov 

Identifikácia pracovných činností 

15. 
Nastavovač zariadení 
na spracovanie 
polymérov 

vyššie sekundárne vzdelanie - 
úplné stredné odborné 
vzdelanie s maturitou a 
výučným listom 

nemá pridelené SK 
ISCO-08 

Nastavovač (najčastejšie 
vstrekolisov) 

23, 24 
Strojárstvo (4 
ročný učebný 
odbor) 
 
2426 K 
programátor 
obrábacích a 
zváracích 
strojov a 
zariadení 
2679 K 
mechanik - 
mechatronik 
 

Nastavovač zariadení na spracovanie polymérov vykonáva  
osadenie nástrojov na tvarovanie polymérov (osadzovanie 
foriem, hubíc a ostatných typov tvarovacích nástrojov) na 
spracovateľskom stroji/ zariadení . Vykonáva  nastavenia 
stroja/zariadenia na spracovanie polymérov, vykonáva 
odskúšanie a odladenie spracovateľského programu zariadenia 
a odskúšanie a odladenie funkcie nástrojov na tvarovanie 
polymérov. Vykonáva výmenu opotrebovaných alebo 
poškodených nástrojov v zariadení, realizuje korekcie v 
nastavení stroja/zariadenia  a výmenu nástrojov na spracovanie 
polymérov pri zmene produkcie. Vykonáva technologické 
skúšky a autonómnu údržbu na zariadeniach na spracovanie 
polymérov v príslušnom rozsahu a podieľa sa na zlepšovaní 
procesov. 

 

Zoznam pracovných pozícií, ktoré boli zadefinované prostredníctvom účastníkov na workshopoch  a boli spracované do popisov pracovných pozícií 

Pracovník obsluhy stroja na spracovanie polymérov Technológ spracovania polymérov Inžinier kvality Špecialista údržby vo výrobe výrobkov z gumy a plastov 

Nastavovač zariadení na spracovanie polymérov Procesný inžinier Laboratórny technik Nástrojár 
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NÁZOV ZAMESTNANIA OPERÁTOR STROJOV NA VÝROBU VÝROBKOV Z PLASTOV  
ISCO-08 8142 

SK ISCO-08 8142000 

Názov pracovnej pozície: Pracovník obsluhy stroja na spracovanie polymérov 
Názov pracovnej pozície v anglickom 
jazyku 

Process  Operator 

Charakteristika pracovnej pozície Obsluha linky, strojov a zariadení na spracovanie polymérov pri 
príprave, miešaní a spracovaní zmesí na báze plastov.  

Hlavné pracovné činnosti Vykonávanie činnosti opísaných v pracovných postupoch podľa 
príslušnej technológie (vstrekovanie, vyfukovanie, atď.),  
Vykonávanie obsluhy strojov na spracovanie polymérov 
a montážnych zariadení 
Vykonávanie autonómnej údržby na strojoch/zariadeniach 
a nástrojoch podľa noriem. 
Podieľanie sa na nastavovaní strojov podľa hlavného nastavovača. 
Kontrolovanie kvality – hodnotenie vyrobených komponentov. 
Zhromažďovanie údajov o výrobe a odpade, vedenie evidencie 
o výrobe, odpade atď.  
Podieľanie sa na kvalitatívnej analýze nepodarkov a analýze porúch. 

Pracovné podmienky Celková fyzická záťaž, manipulácia s bremenami, záťaž hlukom, záťaž 
chemickými faktormi, záťaž neionizujúcim žiarením, záťaž teplom a 
vibráciami (záťaž len čiastočne ovplyvňuje výkon na pracovisku).  

Kvalifikačné požiadavky:  (vedomosti, 
zručnosti, kompetencie) 

Pokročilá  úroveň – informačná gramotnosť, manuálna zručnosť, 
technická gramotnosť. 
Charakterizovať všeobecné zásady a postupy, starostlivosti o stroje, 
zariadenia a investičné celky. 
Opísať technológiu výroby plastových výrobkov a materiálov.  
Popísať chemické technológie, druhy strojov a zariadení a druhy 
surovín. 
Definovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Popísať postup ovládania strojných mechanizmov vo výrobe. 
Popísať zásady priemyselnej ekológie.  
Poznať a dodržiavať všeobecné zásady a postupy starostlivosti o stroje, 
zariadenia investičné celky. 
Prakticky obsluhovať zariadenia na spracovanie polymérov, stroje 
a zariadenia potrebné pri príprave a spracovaní zmesí a roztokov, 
stroje na tvarovanie plastových profilov. 

Osobnostné vlastnosti pozornosť, praktické myslenie, technické myslenie 

Kvalifikačná úroveň (NKR/EKR) 3 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelanie - stredné odborné vzdelanie s výučným 
listom 

Praktické skúsenosti/prax 6 mesiacov 

Mzdové rozpätie (brutto) v EUR 537 –821 EUR (medián 657 EUR) 

KVALITA PRÁCE Rešpektovanie definovaných kvalitatívnych postupov a noriem 

BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 

Implementovanie bezpečnostných a environmentálnych nápravných 
opatrení pri akomkoľvek incidente, pri nehode alebo nezhode. 
Rešpektovanie všetkých bezpečnostných predpisov a pravidiel 
čistoty, 5S, ergonómie a pravidiel životného prostredia. 

OSOBNOSTNÝ RAST Inovačné a zlepšovacie projekty súvisiace s pozíciou operátora a 
oddelením výroby (riešenie zákazníckych reklamácií, proces značenie 
a výrobného toku). Inovačné a zlepšovacie projekty súvisiace so 
strojmi na spracovanie polymérov a montážnymi strojmi. 
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Vysvetlenie pojmov „zoraďovač a nastavovač“. 

Zoraďovač zariadení -  zoraďuje jednotlivé zariadenia vykonávajúce jednotkové operácie do 

technologických liniek tak, aby vzájomne nadväzovali a tvorili jeden kompaktný technologický celok. Pre 

oblasť spracovania plastov a výroby výrobkov z gumy a plastov nie je zoraďovač  nevyhnutným 

zamestnaním. 

Nastavovač zariadení na spracovanie polymérov - Vykonáva osadenia nástrojov na tvarovanie 

polymérov (osadzovanie foriem, hubíc a ostatných typov tvarovacích nástrojov) na spracovateľskom 

stroji/zariadení. Vykonáva nastavenia stroja/zariadenia na spracovanie polymérov, nastavenie, 

odskúšanie a odladenie spracovateľského programu zariadenia a odskúšanie a odladenie funkcie 

nástrojov na tvarovanie polymérov. Vykonáva výmeny opotrebovaných alebo poškodených nástrojov 

v zariadení, realizuje korekcie v nastavení stroja/zariadenia a výmenu nástrojov na spracovanie 

polymérov pri zmene produkcie. 

 

Novozadefinované zamestnanie a novozadefinovaná pracovná pozícia 

NÁZOV ZAMESTNANIA NASTAVOVAČ ZARIADENÍ NA SPRACOVANIE POLYMÉROV 
ISCO-08 Nie je zatriedené  

SK ISCO-08 Nie je zatriedené 
Názov pracovnej pozície Nastavovač zariadení na spracovanie polymérov 
Názov pracovnej pozície 
v anglickom jazyku 

Machine Tool Setter 

Charakteristika pracovnej 
pozície  

Vykonávanie  osadenia nástrojov na tvarovanie polymérov (osadzovanie foriem, 
hubíc a  ostatných typov tvarovacích nástrojov) na spracovateľskom 
stroji/zariadení. Vykonávanie  nastavenia stroja/zariadenia na spracovanie 
polymérov, nastavenie, odskúšanie a odladenie spracovateľského programu 
zariadenia a odskúšanie a odladenie funkcie nástrojov na tvarovanie polymérov. 
Vykonávanie výmeny opotrebovaných alebo poškodených nástrojov v zariadení, 
realizácia korekcií v nastavení stroja/zariadenia  a výmena nástrojov na 
spracovanie polymérov pri zmene produkcie. 

Hlavné pracovné činnosti Zabezpečovanie výmeny nástrojov a nastavenie procesu  tak, aby sa dosiahli  
parametre vyrobených dielov v súlade s potrebami zákazníkov (kvalita, kvantita, 
dodacie lehoty a náklady).  
Vykonávanie  analýzy, diagnostiky strojov a procesov  a vykonávanie autonómnej 
údržby strojov /nástrojov/technického vybavenia podľa štandardov.  
Zabezpečovanie ukončenia výroby a príprava na výmenu nástroja, príprava 
nového nástroja, výmena nástroja, preverenie technických parametrov 
a funkčnosti po zmene výroby, nastavenie procesných parametrov,  vyladenie 
procesu, spustenie produkcie. 
Poskytovanie informácií pre operátorov ohľadne ich úloh v procese výmeny. 
Zbieranie  a spracovanie dát týkajúcich sa výmeny formy, resp. nástroja na 
výrobu výrobkov z polymérov. 
Podávanie hlásení o odchýlkach oddeleniu údržby. Používanie diagnostického 
prístupu na predchádzanie zlyhaniam a vykonávanie formálnej analýzy pre tím 
údržby. Zaškoľovanie novoprijatých nastavovačov a operátorov.  

Pracovné podmienky Čiastočná manipulácia s bremenami, čiastočná záťaž hlukom. Nepravidelný 
pracovný čas, práca na zmeny. Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore. 
Zvýšené riziko úrazu.   

Kvalifikačné požiadavky 
(vedomosti, zručnosti, 
kompetencie) 
 
 
 

Na pokročilej úrovni je nutná digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti), 
manuálna zručnosť, potrebná je aj  matematická gramotnosť a Improvizačné 
schopnosti na dobrej úrovni.  Nevyhnutná je technická gramotnosť na pokročilej 
úrovni – preukázanie technického myslenia. 
Nastavovať výrobné zariadenia na spracovanie polymérov. Definovať zásady 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.  
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Kvalifikačné požiadavky 
(vedomosti, zručnosti, 
kompetencie) – pokračovanie 
 

Vysvetliť techniky upínania nástrojov vo výrobných zariadeniach na spracovanie 
polymérov. Nastavovať výrobné stroje, zariadenia, linky, prípravky, náradie a 
meradlá. 
Popísať  technológie spracovania polymérnych materiálov. 
Obsluhovať zariadenia  na spracovanie polymérov. Popísať časti lisovacích strojov 
(vstrekovacích, vyfukovacích). Preukázať zručnosti z technického kreslenia 
v strojárstve.  
Kontrolovať a vyhodnocovať výsledky nastavovania posudzovaním chodu 
nastavených strojov, zariadení, liniek. Posúdiť rozmery a ďalšie parametre 
vyrobených produktov. Modifikovať  programy pre zariadenia na spracovanie 
polymérov. 
Preukázať poznatky z technológie vstrekovania, vytláčania a vyfukovania  plastov 
a ostatných technológií spracovania polymérov a poznať ich vplyvy na životný 
cyklus výrobných zariadení, nástrojov a na kvalitu výrobku. Interpretovať 
terminológiu používanú v odvetví spracovania plastov a výrobe výrobkov z gumy. 
Používať a nastavovať zariadenia na odoberanie výrobkov. Vysvetliť 
podstatu práce priemyselných robotov. Vedieť obsluhovať manipulačné, 
automatizované a robotizované systémy manipulátorov.  

Osobnostné vlastnosti Nadpriemerné analytické myslenie, zvýšená pozornosť, praktické myslenie, 
precíznosť (presnosť), predstavivosť  (technická), 
technický talent a technické myslenie, pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita). 

Kvalifikačná úroveň (NKR/EKR) 4 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelanie – úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a 
výučným listom 

Praktické skúsenosti/prax: Min.  2 roky 

Mzdové rozpätie (brutto) v EUR 831 – 1365 EUR (medián 1060 EUR) 

KVALITA PRÁCE Rešpektovanie definovaných kvalitatívnych postupov a noriem 

BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 

Implementovanie bezpečnostných a environmentálnych nápravných opatrení pri 
akomkoľvek incidente, pri nehode alebo nezhode. 
Rešpektovanie a dodržiavanie bezpečnostných pravidiel, čistoty, 5S, ergonómie 
a pravidiel životného prostredia. 

OSOBNOSTNÝ RAST Účasť na zlepšovacích projektoch súvisiacich s pozíciou nastavovača strojov na 
spracovanie polymérov s cieľom skrátiť čas potrebný na výmenu formy, resp. 
všetky výrobné úkony  a znížiť náklady 

 

NÁZOV ZAMESTNANIA NÁSTROJÁR 
ISCO-08 7222 

SK ISCO-08 7222004 

Názov pracovnej pozície 
v anglickom jazyku 

Toolmaker 

Názov pracovnej pozície: Nástrojár (vo výrobe výrobkov z plastu a gumy) 
Charakteristika pracovnej 
pozície 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zhotovovanie, lícovanie a zostavovanie lisovacích a tvarovacích nástrojov, 
upínacích prípravkov, zápustkov, meradiel, šablón a rôznych druhov foriem. 
Zostavovanie skupiny a podskupiny nástrojov a prípravkov do celku podľa 
technologických postupov a výkresovej dokumentácie. Montáž a príprava 
podskupiny nástrojov na strojné obrábanie, uskutočňovanie funkčných skúšok v 
produkčnom lise. Vykonávanie skúšok, opráv, prípadne údržby strojov, nástrojov a 
meradiel. Výber vhodného meracieho prístroja a metódy pre kontrolu súčiastok a 
meranie základných technických veličín. 
Prebratie zodpovednosti za výrobu a úpravu náradia, foriem a súčiastok 
používaných v zariadeniach, ktoré sú súčasťou procesu výroby. Zabezpečovanie 
prevádzkyschopnosti vstrekovacích (alebo iných) foriem. 
Zodpovedanie za preventívne, prediktívne a nápravné údržbárske operácie na 
výrobných zariadeniach pre spracovanie polymérov, za riadenie náhradných 
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Charakteristika pracovnej 
pozície -(pokračovanie) 

dielov. Zodpovedanie za adekvátnosť nástrojov pre nové projekty a za realizáciu 
úprav. 

Hlavné pracovné činnosti Vykonávanie údržby a opráv vstrekovacích foriem podľa potreby  a plánu údržby.  
Ošetrovanie, údržba a oprava príslušného vybavenia, strojov a nástrojov. 
Analýza chýb a včasné zavedenie správnych nápravných opatrení. 
Spolupráca pri riešení výrobných problémov v procese vstrekovania. 
Výroba súčiastok  podľa výkresovej dokumentácie a vzorov  na strojnom zariadení. 
Práce jemnej mechaniky. 
Účasť na vývoji vstrekovacích nástrojov pre nové projekty. 

Pracovné podmienky Čiastočná záťaž hlukom, čiastočne zaťažený je zrak a pohybové - malé svalové 
skupiny. 

Kvalifikačné požiadavky  
(vedomosti, zručnosti, 
kompetencie) 

Manuálna zručnosť, samostatnosť, zodpovednosť, technická gramotnosť 
a sociálne kompetencie. 
Obsluhovať strojné zariadenia (napr. frézy, sústruhy, vŕtačky a pod.). 
Interpretovať a používať metódy merania dĺžok a uhlov. 
Použiť nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve. 
Používať normy a smernice vo zváraní.  
Preukázať technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe a vysvetliť technické 
parametre strojárskych výrobkov. 
Popísať ručné a strojové postupy strojárskej a nástrojárskej technológie 
a nastavovať výrobné zariadenia na spracovanie plastov v rozsahu vyplývajúcom 
 z činností údržby nástrojov.  
Vykonať technológie brúsenia, obrábania kovov, sústruženia, tepelného 
spracovania kovov, vŕtania a vyvrtávania, zhotovovania rezných a ďalších 
nástrojov, zvárania kovov. 
Ovládať a vedieť použiť zásady kontroly a nastavovania meradiel. 
Popísať všeobecné zásady technológie vstrekovania a vyfukovania  plastov a ich 
vplyvy na životný cyklus vstrekovacích foriem a na kvalitu výrobku. 
Využívať  terminológiu používanú v odvetví spracovania plastov, 
orientovať sa v normách a v strojárskej technickej dokumentácii. 

Osobnostné vlastnosti: Nadpriemerné 
Pozornosť, precíznosť, praktické myslenie, technický talent, samostatnosť 

Kvalifikačná úroveň (NKR/EKR) 3 
Stupeň vzdelania: vyššie sekundárne vzdelanie - stredné odborné vzdelanie s výučným listom  

Praktické skúsenosti/prax: 1 rok 

Mzdové rozpätie (brutto) v EUR 777 –1208 EUR (medián 982 EUR) 

KVALITA PRÁCE Rešpektovanie definovaných kvalitatívnych postupov a noriem. 

BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 

Implementovanie bezpečnostných a environmentálnych nápravných opatrení pri 
akomkoľvek incidente, pri nehode alebo nezhode. 
Rešpektovanie všetkých bezpečnostných pravidiel, čistoty, 5S, ergonómie 
a pravidiel životného prostredia. 

OSOBNOSTNÝ RAST Inovačné a zlepšovacie projekty súvisiace s pozíciou nástrojára a oddelením 
údržby.  
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Názov školy – učebný odbor  Kontaktné údaje 

Stredná odborná škola - 
NÁSTROJÁR 

Ul. 1. mája 500, 95201 Vráble 
037/7832111 
037/7832239 
www.souevr.edu.sk 
souevr@pobox.sk 

Stredná odborná škola - 
NÁSTROJÁR 

Prakovce 282, 5562 Prakovce 
053/4874108 
053/4874108 
www.souoaprakovce.edu.sk 
souoaprako@ke.telecom.sk 

Stredná odborná škola - 
NÁSTROJÁR 

Štúrova 1388/23, 1841 Dubnica nad Váhom 
042/4456214 
042/901918305 
www.sousedca.edupage.org 
riaditel@sosdca.tsk.sk 

Stredná odborná škola -  
2411 K mechanik nastavovač 
-nástrojársky technik

7
 

 

Ulica 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce  
037/6403511 
037/6421908 
www.sostzm.edu.sk 
soustrzm@nextra.sk  

 
 

NÁZOV ZAMESTNANIA CHEMICKÝ TECHNIK (LABORANT) V PRIEMYSELNEJ VÝROBE 
ISCO-08 3116 

SK ISCO-08 3116004 

Názov pracovnej pozície Laboratórny technik 
Názov pracovnej pozície 
v anglickom jazyku 

Laboratory Technician Analytical 

Charakteristika pracovnej 
pozície 

Kontrola a analýza pomocou laboratórnych metód a prístrojov kvalitu vstupných 
surovín, medziproduktov, hotových výrobkov a vypracovávanie atestov kvality 
hotových výrobkov pred ich expedíciou. 

Hlavné pracovné činnosti Termínové detailné plánovanie vývojových skúšobných plánov v spolupráci 
s oddelením kvality. 
Vykonávanie a odsúhlasovanie skúšok podľa predpísaných štandardov. 
V stanovenom termíne, plnohodnotné a zrozumiteľné vyhodnocovanie 
a dokumentovanie výsledkov skúšok prostredníctvom zadaných vzorov. 

Pracovné podmienky Čiastočná záťaž chemickými faktormi a čiastočná zraková záťaž 

Kvalifikačné požiadavky  
(vedomosti, 
zručnosti, kompetencie) 

Manuálna zručnosť a technická gramotnosť na pokročilej úrovni. 
Analyzovať a riešiť problémy  a environmentálna (prírodovedná) 
gramotnosť na pokročilej úrovni. 
Prezentovať vedomosti z anorganickej chémie, z chemických a fyzikálno-chemických 
skúšok, z ovládania ich metód, z validačných programov, ktoré slúžia na štatistické 
spracovanie analytických dát v chémii.  Preukázať/vysvetliť  postupy zaobchádzania s 
nebezpečnými chemikáliami.  Vysvetliť technológie výroby gumárenských a 
plastových 

                                                      
7 4 ročný učebný odbor – v  schvaľovacom procese 
 

http://www.souevr.edu.sk/
http://www.souoaprakovce.edu.sk/
http://www.sousedca.edupage.org/
http://www.sostzm.edu.sk/


 

 36 

Kvalifikačné požiadavky  
(vedomosti, 
zručnosti, kompetencie) 
 - pokračovanie 
 

materiálov a výrobkov.  
Používať správnu laboratórnu techniku a laboratórne postupy v chémii.  
Vysvetliť zásady BOZP a PO. Preukázať  testovacie metódy na stanovenie fyzikálno-
chemických vlastnostiach.  Aplikovať štandardné postupy chemických analýz 
v priemysle. Obsluhovať a nastavovať chemické aparatúry, zariadenia a laboratórnu 
techniku  vo výrobe výrobkov z plastov a gumy a pri chemickej analýze. Vykonávať 
vstupnú, výstupnú a medzioperačnú kontrolu surovín, materiálu, polotovarov a 
výrobkov vo výrobe výrobkov z plastov a gumy. Odoberať vzorky a vykonať skúšky 
plastových materiálov a výrobkov.  Interpretovať výsledky meraní. 

Osobnostné vlastnosti: Výrazné: pozornosť, praktické myslenie,  precíznosť (presnosť) 
Kvalifikačná úroveň 
(NKR/EKR) 

4  

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelanie – úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou  

Praktické skúsenosti/prax min. 1 rok 

Mzdové rozpätie (brutto) 
v EUR 

614 –929 EUR (medián 771 EUR) 

KVALITA PRÁCE Správne používanie všetkých procesov, inštrukcií a záznamov pre laboratórium a 
kalibráciu. Tvorba systémovej dokumentácie pre laboratórium a kalibráciu. 
Aktualizácia dokumentácie a pracovných inštrukcií v pôsobnosti laboratória. 
Podávanie návrhov na zmeny a aktualizácia systémovej dokumentácie. 

BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 

Implementovanie bezpečnostných a environmentálnych nápravných opatrení pri 
akomkoľvek incidente, pri nehode alebo nezhode. 
Rešpektovanie všetkých bezpečnostných pravidiel, čistoty, 5S, ergonómie 
a pravidiel životného prostredia.  

OSOBNOSTNÝ RAST Inovačné a zlepšovacie projekty súvisiace s pozíciou laboratórny technik 
a oddelením kvality. 

 
 

NÁZOV ZAMESTNANIA ŠPECIALISTA RIADENIA KVALITY V CHEMICKEJ VÝROBE 
ISCO-08 2145 

SK ISCO-08 2145003 

Názov pracovnej pozície Inžinier kvality (vo výrobe výrobkov z plastu a gumy) 
Názov pracovnej pozície 
v anglickom jazyku 

Quality Manager 

Charakteristika pracovnej 
pozície 

Zabezpečenie vedenia oddelenia kvality. Podieľanie sa na zabezpečení kvality 
v plastikárskej alebo gumárskej výrobe, ale aj v laboratóriu, odhaľovanie slabých 
miest v systéme manažérstva kvality, navrhovanie riešenia a prostredníctvom 
interných auditov vytváranie predpokladov vysokej kvality výroby. Dohľad nad 
dodržiavaním pracovno-technologickej disciplíny. 

Hlavné pracovné činnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sledovanie procesov na zlepšenie kvality. 
Vykonávanie procesných auditov, riešenie reklamácií, vykonávanie analýz chybovosti 
a sledovanie nápravných opatrení. 
Monitorovanie výsledkov výroby, tvorba grafov, navrhovanie riešení na zlepšenie 
výroby.  
Zodpovednosť za výstupnú kontrolu produktov, spolupráca s kontrolórmi, kontrola 
balenia produktov.  Spracovanie kontrolných postupov pre špecifický výkon kontroly 
kvality výrobkov.  Vypracovávanie návrhov zmien a odchýlok na základe analýz a 
výsledkov interných a externých auditov, navrhovanie a implementácia nápravných 
a preventívnych opatrení na zlepšenie kvality. Plánovanie, vývoj, zavádzanie a 
udržiavanie procesov zlepšovania kvality produktov a znižovania nákladov.  
Zaistenie kvality dodávania nakupovaných dielov, zavedenie vhodných meracích a 
vzorkovacích techník a postupov, činnosti súvisiace so zabezpečovaním kvality 
produkcie.  
Interné a externé audity systému podľa ISO/TS 16949, podieľanie sa na procesoch 
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Hlavné pracovné činnosti – 
(pokračovanie) 

APQP a zabezpečovanie PPAP, koordinácia tvorby a aktualizácie FMEA.  

Pracovné podmienky Čiastočná záťaž hlukom, čiastočne zaťažený je zrak a pohybové- malé svalové 
skupiny 

Kvalifikačné požiadavky  
(vedomosti, zručnosti, 
kompetencie) 

Samostatnosť, zodpovednosť, technická gramotnosť a sociálne kompetencie. 
Definovať legislatívu súvisiacu s chemickou výrobou, definovať systémy a štandardy 
kvality vo výrobe výrobkov z plastov a gumy, definovať zásady bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, prevencie proti haváriám, požiarnej prevencie a 
starostlivosti o životné prostredie. Definovať princípy integrovaných systémov 
riadenia. 
Popísať technológiu spracovania ropy, technológiu výroby gumárenských výrobkov 
a technológiu výroby plastových materiálov a výrobkov. Vymenovať možnosti a 
druhy hodnotenia a merania kvality formou chemických a fyzikálno-chemických 
skúšok. 
Identifikovať laboratórnu techniku a laboratórne postupy používané v chemickej 
analýze. Opísať postupy odberu a úpravy vzoriek na hodnotenie úrovne kvality. 
Definovať požiadavky medzinárodných noriem kvality podľa ISO. Vyhodnotiť úroveň 
a úplnosť dokumentácie týkajúcej sa kvality. Definovať zásady riadenia kvality, 
normalizácie, metrológie a skúšobníctva v chemickej výrobe, konkrétne vo výrobe 
výrobkov z plastu a gumy. Riadiť proces kvality práce, produktov a služieb. Stanoviť 
koncepciu riadenia kvality vo výrobe výrobkov z plastov a gumy, navrhnúť postupy 
kontroly. 
Spracovať technické a ekonomické rozbory a štúdie kvality, vyhodnocovať kvalitu 
procesov, výrobkov, výkonov vo výrobe výrobkov z plastov a gumy. Koordinovať 
práce pri spracovaní štatistických súborov a ich rozborov. Navrhnúť nové postupy na 
zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce vo výrobe výrobkov z plastu 
a gumy.  Navrhnúť systém organizácie a koordinovania prác súvisiacich so systémom 
kvality. Interpretovať a analyzovať výsledky vstupnej, medzioperačnej a výstupnej 
kontroly vo výrobe plastov a gumy.  Vybrať vhodné metódy a spôsoby riešenia 
reklamácie súvisiacej s nekvalitou. 

Osobnostné vlastnosti Nadpriemerné: Pozornosť, precíznosť, systematickosť, analytické myslenie, praktické 
myslenie, technický talent, jednanie s ľuďmi,  
prezentačné a komunikačné zručnosti, nekompromisnosť. 

Kvalifikačná úroveň 
(NKR/EKR) 

6 

Stupeň vzdelania terciárne vzdelanie - vysokoškolské - I. stupeň  

Špecifické kurzy/školenia - Základy metrológie 

- Metodika APQP (automobilový priemysel) 

- Princípy a postupy  PPAP (automobilový priemysel) 

- Metodika 8D 

- Metodika FMEA 

Praktické skúsenosti/prax 3 roky 

Mzdové rozpätie (brutto) 
v EUR 

1092 –1650 EUR ( 1380 EUR) 

KVALITA PRÁCE Rešpektovanie definovaných kvalitatívnych postupov a noriem. 

BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 

Implementovanie bezpečnostných a environmentálnych nápravných opatrení pri 
akomkoľvek incidente, pri nehode alebo nezhode. Rešpektovanie všetkých 
bezpečnostných pravidiel, čistoty, 5S, ergonómie a pravidiel životného prostredia. 

OSOBNOSTNÝ RAST Inovačné a zlepšovacie projekty súvisiace s pozíciou inžiniera kvality a oddelením 
kvality. 
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NÁZOV ZAMESTNANIA CHEMICKÝ ŠPECIALISTA - TECHNOLÓG 
ISCO-08 2145 

SK ISCO-08 2145001 

Názov pracovnej pozície Technológ spracovania polymérov 
Názov pracovnej pozície 
v anglickom jazyku 

Polymer Technologist 

Charakteristika pracovnej 
pozície 

Koordinácia a zabezpečovanie technologickej prípravy, spracovávanie koncepcie 
a metódy riadenia kvality vo výrobe výrobkov z plastov a gumy, aplikácia 
vedeckých poznatkov a teórie vo výrobe výrobkov z plastov a gumy.  

Hlavné pracovné činnosti Zodpovedanie za vypracovanie a aktualizovanie technologickej dokumentácie 
a dohľad nad dodržiavaním technologických postupov. 
Navrhovanie opatrení na zmeny v prípade odchýlok od stanovených parametrov v 
procese výroby. Predkladanie návrhov na zmenu postupov a procesov s cieľom 
zefektívnenia výrobného procesu. 
Zodpovedanie za  riadenie a koordináciu činností jednotlivých prevádzok vo 
výrobe výrobkov z plastov a gumy. Dodržiavanie zásad BOZP, hygieny práce a 
požiarnej prevencie vo výrobe výrobkov z plastov a gumy.  Zabezpečovanie 
technologickej prípravy výroby vo výrobe výrobkov z plastov a gumy. Overovanie a 
prevádzkové skúšky nových technológií, surovín a pracovných postupov vo výrobe 
výrobkov z plastov a gumy. Zodpovedanie za riadenie špecifikácie množstva a 
druhov materiálu, kontroly kvality a technických skúšok vo výrobe výrobkov 
z plastov a gumy.  
Spolupráca pri kontrole kvality, technických a prevádzkových skúškach vo výrobe 
výrobkov z plastov a gumy. 
Spracovávanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr k 
výskumným úlohám vo výrobe výrobkov z plastov a gumy. 
Spracovávanie technických podkladov o kapacitných a technologických 
možnostiach výroby výrobkov z plastov a gumy. Stanovovanie koncepcie riadenia 
kvality vo výrobe výrobkov z plastov a gumy. 
Stanovovanie technologických postupov a technologických podmienok vo výrobe 
plastov a gumy v prevádzke. 

Pracovné podmienky Psychická pracovná záťaž, čiastočná  zraková záťaž, záťaž hlukom, čiastočná záťaž  
chemickými faktormi. Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore. 

Kvalifikačné požiadavky  
(vedomosti, zručnosti, 
kompetencie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uplatňovať vedomosti z organickej, anorganickej, polymérovej, analytickej, 
fyzikálnej, makromolekulovej chémie a matematiky. 
Charakterizovať chemické technológie, druhy strojov a zariadení a druhy surovín. 
Vysvetliť základy ekonomiky chemickej výroby, 
opísať systémy a štandardy kvality v chemickej výrobe. Vypracovať matematické a 
fyzikálno-chemické výpočty chemických procesov a reakcií. Charakterizovať 
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy, charakterizovať laboratórnu 
techniku a laboratórne postupy v chémii. Definovať chemické a fyzikálne princípy 
analytických metód - titračných, spektrofotometrických a separačných. 
Uplatňovať validačné programy na štatistické spracovanie analytických dát vo 
výrobe výrobkov z plastov a gumy. 
Charakterizovať základy koncových technológií na ochranu životného prostredia. 
Opísať základné postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami. Vykonávať 
technický a technologický dozor vo výrobe výrobkov z plastu a gumy. Kontrolovať 
dodržiavanie stanovených technologických postupov a podmienok. Rozpoznávať 
vznik problémov a rizík pri riešení projektov, určovať príčiny, predvídať dôsledky, 
navrhovať a modifikovať ďalšie postupy. 
Viesť evidenciu technickej a prevádzkovej dokumentácie v chemickej výrobe. 
Bilancovať materiálové a energetické toky a využívať bilancie na ich riadenie. 
Vykonať technické a ekonomické rozbory a štúdie kvality, vyhodnocovať kvalitu 
procesov, výrobkov a výkonov v chemickej výrobe. Riadiť a organizovať spôsob 
usporiadania, priebeh a technické podmienky procesov a pracovných činností v 
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Kvalifikačné požiadavky  
(vedomosti, zručnosti, 
kompetencie)- pokračovanie 

chemickej výrobe. Spolupracovať na vývoji nových technológií v chemickej výrobe 
a stanovovaní spôsobov ich použitia. Overovať prevádzkové skúšky nových 
technológií, surovín a pracovných postupov vo výrobe výrobkov z plastu a gumy.  
Riadiť špecifikáciu množstva a druhov materiálu v chemickej výrobe, analyzovať a 
hodnotiť stav technologických procesov vo výrobe výrobkov z gumy a plastu, 
vrátane analýzy anomálií, identifikácie príčin a navrhovať opatrenia na ich 
elimináciu alebo odstránenie. Voliť technologické podmienky a parametre na 
obsluhu a riadenie technologických procesov vo výrobe chemických produktov 
zabezpečovať požadovanú kvalitatívnu úroveň vstupov, procesov a výstupov vo 
výrobe výrobkov z plastov a gumy. Vypracovávať podklady na inžinierske štúdie v 
oblasti strojno-technologických zariadení vo výrobe výrobkov z plastov a gumy, 
vypracovávať a zabezpečovať potrebnú technickú dokumentáciu. Vyhodnocovať 
výsledky skúšok a kontrol, formulovať závery a vypracovávať posudky. 
Zabezpečovať stanovené technické a ekonomické parametre vo výrobe výrobkov 
z plastu a gumy.  Vypracovávať podklady na plánovanie, rozhodovanie a riadenie 
chemickej výroby. 

Osobnostné vlastnosti Nadpriemerné analytické myslenie  
- Vysoká precíznosť (presnosť)  
- Vysoká pozornosť a spoľahlivosť 
- Pružnost v myslení (adaptabilita, flexibilita) 

Kvalifikačná úroveň (EKR) 7 

Stupeň vzdelania terciárne vzdelanie - vysokoškolské - II. stupeň 
Praktické skúsenosti/prax min. 2 roky 

Mzdové rozpätie (brutto) v EUR 929 –1690 EUR (medián 1230 EUR) 

KVALITA PRÁCE Rešpektovanie definovaných kvalitatívnych postupov a noriem. 

BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 

Implementovanie bezpečnostných a environmentálnych nápravných opatrení pri 
akomkoľvek incidente, pri nehode alebo nezhode. Rešpektovanie všetkých 
bezpečnostných pravidiel, čistoty, 5S, ergonómie a pravidiel životného 
prostredia. 

OSOBNOSTNÝ RAST Inovačné a zlepšovacie projekty súvisiace s pozíciou technológa. 

 

NÁZOV ZAMESTNANIA ŠPECIALISTA ÚDRŽBY V CHEMICKEJ VÝROBE 
ISCO-08 2145 
SK ISCO-08 2145004 

Názov pracovnej pozície Špecialista údržby vo výrobe výrobkov z gumy a plastov 
Názov pracovnej pozície 
v anglickom jazyku 

Maintenance Specialist 

Charakteristika pracovnej 
pozície:  
 
Charakteristika pracovnej 
pozície (pokračovanie) 

Zabezpečovanie činnosti súvisiacich najmä s preventívnou údržbou strojno-
technologických zariadení. Plánovanie nákladov na údržbu a sledovanie ich 
čerpania. Vypracovávanie technických postupov na úpravu a opravu zariadení. 
Koordinácia činnosti technikov údržby. Vytváranie, zavádzanie a kontrolovanie 
koncepcie v oblasti údržby strojov a zariadení za podmienok dodržania 
technických, technologických a bezpečnostných predpisov. Analýza príčiny 
porúch, navrhovanie a prijímanie opatrenia na ich odstránenie.  Participácia v 
projektovom tíme pri realizácii nových technologických celkov a zavádzaní nových 
výrobných postupov. 

Hlavné pracovné činnosti 
 
 
 
 
 
 
 

Riadenie údržby organizácie založenej na osvedčených postupoch, typických pre 
výrobu výrobkov z plastu a gumy, s dôrazom na plánovanie, rozvrhovanie 
preventívnej a operatívnej údržby. Kontrola plánu opráv a údržby.  
Odborné zabezpečovanie údržby a opráv vybavenia údržby, foriem, nástrojov, 
strojov a zariadení. Odstraňovanie porúch a údržba zariadení infraštruktúry 
(elektrina, voda, HKLS  atď.) 
Analýza chýb a včasné zavedenie správnych nápravných opatrení. Vedenie 
výrobnej dokumentácie. Sledovanie efektívnosti výrobných zariadení. 
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Hlavné pracovné činnosti 
pokračovanie 

Pripravovanie správy, analyzovanie dát a návrh odporúčaní pre zlepšenie 
prevádzky a riešenie operatívnych problémov, týkajúcich sa údržby. 
Vytváranie a udržiavanie systému riadenia údržby  pre sledovanie zákaziek, 
náhradných dielov a histórie údržby zariadení. Kontrola zásoby náhradných dielov, 
zabezpečenie objednávania a skladovania náhradných dielov.  
Kontrola a zabezpečovanie kvality vykonávaných opráv strojov a zariadení.  
Kontrola dodržiavania predpisov BOZP, používania ochranných pracovných 
pomôcok a dodržiavania pracovných návodov.  
Vykonávanie preventívnej  údržby. Vytváranie plánu preventívnej údržby 
nástrojov, v rámci spolupráce  s plánovačom výroby a hlavným technológom. 
Preverovanie prevádzky vybavenia vo výrobe a systéme neustáleho 
minimalizovania neplánovaných prestojov, včasné riešenie problémov, 
identifikovanie príležitosti pre zlepšenia, analyzovanie a zlepšovanie kľúčových 
parametrov údržby, ako je využívanie majetku, náklady na údržbu, čas na opravu. 
Zabezpečenie a  organizovanie prideleného tímu nástrojárov  tak, aby boli 
maximálne využité kapacity oddelenia za účelom udržiavania lisovacích nástrojov 
v čo najlepšej kondícii. 
Návrh a zabezpečenie výroby meracích prípravkov a jednoúčelových strojov pre 
potreby kontroly kvality a výroby. 
Zabezpečovanie dostatočného množstva školení, vybavenia, a podpora motivácie 
tímu sa zameriava na to, aby program údržby bolo možné vykonať bezpečne, 
načas a z hľadiska nákladov efektívne. Zabezpečuje, aby všetci technici údržby boli 
vyškolení na najaktuálnejšiu verziu prevádzkových postupov. 
Vedenie a aktualizovanie prevádzkových a školiacich príručiek pre oddelenie 
údržby a nástrojárne. Zabezpečovanie dodávateľských a servisných zmlúv. 
Vedenie tímu údržby počas kontrol a revízií. Koordinácia zamestnancov 
nástrojárne za účelom včasného odstraňovania porúch na formách potrebných 
pre výrobu. Zabezpečenie prípravy foriem načas,  podľa výrobného plánu práce a 
plánovanie preventívnej zložky údržby foriem. Zabezpečovanie opráv všetkých  
nástrojov formou interných, poprípade externých, zdrojov v čo najkratšom čase 
prihliadajúc na celkovú cenu opravy.  

Pracovné podmienky Psychická záťaž, záťaž chemickými faktormi, záťaž zraková. 
Kvalifikačné požiadavky  
(vedomosti, zručnosti, 
kompetencie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opísať všeobecné zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné 
celky. Vedieť vymenovať  stratégie manažmentu údržby výrobných 
a technologických zariadení a na praktickom príklade vedieť uplatniť vhodnú 
stratégiu.   Charakterizovať druhy strojov a zariadení používaných vo výrobe 
výrobkov z plastov a gumy.  Opísať prevádzku a údržbu technického zariadenia 
budov a prevádzkových zariadení, definovať strojné mechanizmy 
Vysvetliť základy ekonomiky plastovej výroby.  Dodržiavať právne predpisy a 
ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa 
charakteru technológie. Uplatňovať zásady BOZP, hygieny práce a požiarnej 
prevencie v plastikárskom priemysle. Používať technické normy, podklady a 
dokumentáciu na vyhotovovanie, údržbu a opravy nástrojov, náradia a iných 
výrobných pomôcok. Vyhotovovať záznamy a povinnú dokumentáciu o vykonanej 
montáži, pripojení, oprave alebo revízii elektrických zariadení, rozvodov a ich 
súčastí, navrhnúť vypracovávanie revíznych správ, protokolov, záznamov a iných 
dokumentov o revíziách a výsledkoch kontrol v chemickej výrobe, vrátane 
evidencie. Navrhnúť metodiku postupu rýchleho odstraňovania technických 
porúch v rámci riadenia útvaru prevádzky a údržby v plastikárskej výrobe. 
Rozpoznávať vznik problémov a rizík pri riešení projektov, určovať príčiny, 
predvídať dôsledky, navrhovať a modifikovať ďalšie postupy.  Manuálna zručnosť. 
Preukázať zručnosti komunikácie (sociálne zručnosti), schopnosť  viesť ľudí 
(menšie odborné tímy).  Mať vedomosti z oblasti kvality, životného prostredia, 
práce s nebezpečnými  látkami.  Byť schopný komunikovať v odbornom cudzom 
jazyku.  Mať zručnosti obsluhy strojov a zariadení 



 

 41 

Kvalifikačné požiadavky  
(vedomosti, zručnosti, 
kompetencie)-pokračovanie 

Vedieť čítať výkresovú dokumentáciu zo zariadení, strojov, obslužnej techniky. 
(Schopnosť čítania elektrických a pneumatických schém.) 
Ovládať/mať vedomosti a byť schopný pracovať s grafickými programami, 
tabuľkovými procesormi, textovými editormi.  

Osobnostné vlastnosti Pozornosť, analytické a praktické myslenie, precíznosť, technický talent.  
Spoľahlivosť a iniciatívnosť. Organizovanie a plánovanie.  

Kvalifikačná úroveň (EKR) 7 
Stupeň vzdelania terciárne vzdelanie - vysokoškolské - I. stupeň 

Praktické skúsenosti/prax 3 roky 

Mzdové rozpätie (brutto) v EUR 1250 -1750 EUR 

KVALITA PRÁCE Rešpektovanie definovaných kvalitatívnych postupov a noriem. 

BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 

Implementovanie bezpečnostných a environmentálnych nápravných opatrení pri 
akomkoľvek incidente, pri nehode alebo nezhode. Rešpektovanie všetkých 
bezpečnostných pravidiel, čistoty, 5S, ergonómie a pravidiel životného 
prostredia. 

OSOBNOSTNÝ RAST Inovačné a zlepšovacie projekty súvisiace s pozíciou špecialistu údržby. 

 

NÁZOV ZAMESTNANIA PROCESNÝ TECHNIK V CHEMICKEJ VÝROBE 
ISCO-08 3116 

SK ISCO-08 3116003 

Názov pracovnej pozície Procesný technik/inžinier pre výrobu výrobkov z plastu a gumy 
Názov pracovnej pozície 
v anglickom 
jazyku 

Process Technician 
 

Charakteristika pracovnej 
pozície 
 
 
 
 

Konkretizácia a optimalizácia technologických postupov vo výrobe výrobkov 
z plastov a gumy, analýza problémov vo výrobnom procese a navrhovanie riešení. 
Príprava procesných plánov, technickej dokumentácie a postupov výroby. 
Zabezpečovanie kontinuálneho zlepšovania technologických procesov v spolupráci  
s výrobnými a podpornými zložkami (procesmi)  zahŕňajúcimi oblasti údržby, 
kvality, logistiky, skladovania, plánovania, technológie.  

Hlavné pracovné činnosti Vytvorenie a realizácia PFMEA pre procesy výroby a montáže.  
Overovanie procesnej spôsobilosti. Definovanie špecifikácii pre výrobné 
zariadenia a spolupráca pri výbere dodávateľov a nákupe zariadení. Definovanie 
rozmiestnenia technológií. Vytvorenie kompletnej technickej dokumentácie 
výrobných procesov: pracovné inštrukcie k používaniu strojov, kontrolné 
inštrukcie, popis pracovných postupov  pri výrobe a montáži výrobkov z plastov 
a gumy.  
Udržiavanie, aktualizácia, prezentácia všetkých kľúčových ukazovateľov  procesu 
výrobu a montáže (štandardné ceny zariadení, čas cyklu, použitie technológií). 
Zavádzanie úprav a zlepšení montážnych procesov, s použitím detailných analýz 
za účelom dosiahnutia  cieľov kvality a efektivity. Podieľanie sa na riadení zmien, 
modifikácii nástrojov, strojov, zariadení alebo produktu podľa potrieb. 
Sledovanie dodávky strojov, zariadení, ich príjem a spúšťanie v súlade 
s postupmi. 

Pracovné podmienky Psychická pracovná záťaž, čiastočná  zraková záťaž, záťaž hlukom.  
Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore. 

Kvalifikačné požiadavky 
(vedomosti, zručnosti, 
kompetencie 
 
 
 
 
 

Vysoká informačná, digitálna a matematická gramotnosť, schopnosť analyzovať a 
riešiť problémy.  
Popísať stratégiu organizácie a plánovania práce. 
Organizovať a plánovať prácu. 
Vysvetliť princípy analytickej, organickej chémie a chémie polymérov. 
Používať odbornú terminológiu z odvetvia spracovania plastov. 
Charakterizovať suroviny plastikárskej výroby. Popísať montážne technológie. 
Vysvetliť vplyv technológie na životný cyklus výrobných zariadení, nástrojov a na 
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Kvalifikačné požiadavky 
(vedomosti, zručnosti, 
kompetencie - pokračovanie 

kvalitu výrobku. 
Identifikovať druhy strojov a zariadení pre spracovanie plastov a súvisiace výroby. 
Aplikovať metódy štíhlej výroby a ergonómie. 
Charakterizovať systém riadenia kvality vo výrobnom podniku. 
Analyzovať a zhodnotiť stav a úroveň procesov montáže, výrobných procesov.  
Aplikovať vedecko-technické poznatky vo výrobe výrobkov z plastov a gumy.  
Overiť výsledky riešení výskumných a vývojových úloh v chemickej výrobe. 
Aplikovať štandardné postupy pri vedení montážneho procesu a výrobného 
procesu vrátane legislatívnych požiadaviek. Bilancovať materiálové a energetické 
toky. Využívať bilancie pri riadení materiálových a energetických tokov. Popísať 
opatrenia na kontrolu a odstránenie nebezpečenstva a modifikovať ďalšie 
postupy. 

Osobnostné vlastnosti Nadpriemerné analytické myslenie, vysoká precíznosť (presnosť), vysoká 
pozornosť a spoľahlivosť, pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita), 
komunikácia a riadenie tímu, prezentačné a improvizačné schopnosti, 
rozhodovacie schopnosti. 

Kvalifikačná úroveň (NKR/EKR) 6 

Stupeň vzdelania terciárne vzdelanie - vysokoškolské - I. stupeň  
Praktické skúsenosti/prax 2 roky 

Mzdové rozpätie (brutto) v EUR 1023 – 1843 EUR (medián 1392 EUR) 

KVALITA PRÁCE Rešpektovanie definovaných kvalitatívnych postupov a noriem. 

BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 

Implementovanie bezpečnostných a environmentálnych nápravných opatrení pri 
akomkoľvek incidente, pri nehode alebo nezhode. Rešpektovanie všetkých 
bezpečnostných pravidiel, čistoty, 5S, ergonómie a pravidiel životného 
prostredia. 

OSOBNOSTNÝ RAST Inovačné a zlepšovacie projekty súvisiace s pozíciou procesného 
inžiniera/technika. 

3. SYSTÉM VZDELÁVANIA V OBLASTI VÝROBY VÝROBKOV Z PLASTOV A GUMY  

3.1 Zoznam pracovných pozícií identifikovaných v projekte a ich nadväznosť  na 
vzdelávacie cesty 

Kapitola je venovaná prevodu identifikovaných pracovných pozícii v plastikárskom sektore a ich 

nadväznosti na vzdelávacie cesty v SR, ako aj prevody  zamestnaní v Štatistickej klasifikácii zamestnaní SK 

ISCO-08 a prevod zamestnaní v ISTP.   

Pracovné pozície identifikované v rámci projektu sú priradené na vzdelávacie cesty v SR v skupinách 

odborov vzdelávania 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, II,  26 Elektrotechnika a 28 

Technická a aplikovaná chémia. Pri prevode pracovných pozícii sme identifikovali prislúchajúci stupeň 

vzdelania a študijné/učebné odbory. V pracovnej pozícii nástrojár požadovali zamestnávatelia úplné 

stredné odborné vzdelanie (NKR 4), na danú pozíciu pripravuje absolventov v skupine odborov 23, 24 

Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba I, II učebný odbor 2423 H nástrojár (NKR 3).  
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 Pozícia Stupeň 
vzdelania 

Skupina odborov Učebné/študijné 
odbory 

NKR/EKR Kvalifikácia 

Pracovník obsluhy 
vstrekolisov 

SOV 28 Technická 
a aplikovaná 

chémia 

2866 H gumár 
plastikár 
2889 H 04 chemik -
spracúvanie kaučuku 
a plastov 

3 ÚK 

Operátor 
zariadení na 
spracovanie 
polymérov 

ÚSOV 28 Technická 
a aplikovaná 

chémia 

2859 K operátor 
gumárenskej 
a plastikárskej výroby 
2860 K chemik 
operátor 

4 ÚK 

Nastavovač 
zariadení na 
spracovanie 
polymérov 

SOV, 
ÚSOV 

28 Technická 
a aplikovaná 

chémia 

2859 K operátor 
gumárenskej 
a plastikárskej výroby 

3 
4 

ÚK 

Nastavovač CNC 
zariadení na 
spracovanie 
polymérov 

SOV, 
ÚSOV 

23, 24 Strojárstvo a 
ostatná 

kovospracúvacia 
výroba I, II  

26 Elektrotechnika 

2387 M mechatronika 
 
 
2679 K mechanik-
mechatronik 
 

3 
4 

ÚK 

Nástrojár SOV 23, 24 Strojárstvo a 
ostatná 

kovospracúvacia 
výroba I, II 

 

2423 H nástrojár 3 ÚK 

Prevádzkový  
údržbár 

SOV 23, 24 Strojárstvo a 
ostatná 

kovospracúvacia 
výroba I, II 

2464 H strojný 
mechanik 

3 ÚK 

Prevádzkový  
elektrikár 

SOV 26 Elektrotechnika 2683 H 
elektromechanik 

3 ÚK 

Technológ 
spracovania 
polymérov 

ÚSOV, 
VŠ     

1.stupeň            
VŠ 

   2. stupeň 

28 Technická 
a aplikovaná 

chémia 

2885 M chemická 
výroba 

4 
 

6 
 

7 

ÚK 

Technik kvality  VŠ 
1. stupeň 

28 Technická a 
aplikovaná chémia  

– 6 ÚK 

Laboratórny 
technik  

ÚSOV 
 

VŠ 
2. stupeň 

28 Technická 
a aplikovaná 

chémia 

2849 M kontrolné 
analytické metódy 

4 
 
 

7 

ÚK 

Procesný inžinier 
(polyméry) 

VŠ 
1. stupeň 

14 Chemické vedy – 6 ÚK 

Poznámky: SŠ – stredoškolské, VŠ – vysokoškolské, ČK – čiastočná kvalifikácia, ÚK – úplná kvalifikácia, SOV – 
stredné odborné vzdelanie, ÚSOV – úplné stredné odborné vzdelanie, NKR – Národný kvalifikačný rámec (úroveň) 
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Prevod zamestnaní v Štatistickej klasifikácii zamestnaní SK ISCO-08 a učebných a študijných odborov 

814 Operátori strojov na výrobu výrobkov z gumy, papiera a plastov 

Kód a názov v SK ISCO-08 Stupeň 

vzdelania 

Kód a názov učebného/študijného 

odboru 

NKR/EKR 

8142 Operátori strojov na výrobu 

výrobkov z plastov 

ÚSOV 
 

2859 K operátor gumárenskej a plastikárskej 
výroby 
2860 K chemik operátor 

4 

8142000 Operátor stroja na 

výrobu výrobkov z plastov 

SOV 2866 H gumár plastikár 
2889 H 04 chemik -spracúvanie kaučuku a 
plastov 

3 

Poznámky: ÚSOV – úplné stredné odborné vzdelanie, SOV – stredné odborné vzdelanie,  NKR – Národný kvalifikačný 
rámec (úroveň) 

Prevod zamestnaní v ISTP a učebných odborov 

Kód a názov ISTP Stupeň 
vzdelania 

Kód a názov učebného odboru NKR/EKR 

2201 Výrobca tovaru z plastov  

(alternatívny názov pre operátora 

stroja na výrobu výrobkov z plastov) 

SOV 2866 H gumár plastikár 
2889 H 04 chemik -spracúvanie kaučuku a 
plastov 

3 
3 

Poznámky: SOV – stredné odborné vzdelanie, NKR – Národný kvalifikačný rámec (úroveň) 

 

3.2 Analýza vzdelávania pre potreby výrobcov výrobkov z plastov a gumy 
      (v rámci skupiny odborov 28 TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA) 

Analýza pozostáva z dvoch častí, analýzy súčasného stavu študijných a učebných odborov v rámci 

sústavy odborov vzdelávania v skupine odborov vzdelávania 28 Technická a aplikovaná chémia a analýzy 

štátnych vzdelávacích programov pre danú skupinu odborov vzdelávania. Na základe poznatkov 

získaných analýzou a porovnaním systémov vzdelávania v plastikárskom sektore u zahraničných 

partnerov projektu, s ktorými sa identifikovali slovenskí zamestnávatelia,  sa  budú iniciovať zmeny vo 

výkonových a obsahových štandardoch odborov vzdelávania v štátnych vzdelávacích programoch. 

1. Analýza odborov vzdelávania: 

Analýza sprostredkúva základné informácie o súčasnej štruktúre študijných a učebných odborov a ich 

zameraní na jednotlivých stupňoch vzdelania, ktoré poskytujú stredné odborné školy v SR. Uvádza počty 

žiakov, ktorí študujú v danom odbore vzdelávania a jeho zameraní, školy, ktoré ich vyučujú, ako aj 

regióny Slovenska, v ktorých sa jednotlivé odbory a ich zamerania vyučujú.  

Analýza vychádza zo štatistických údajov Ústavu informácií a prognóz školstva, štátnych vzdelávacích 

programov pre danú skupinu odborov vzdelávania a stupňov vzdelania, siete škôl. 
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Prehľad odborov vzdelávania skupiny odborov 28 Technická a aplikovaná chémia pre potreby 
plastikárskeho sektoru 

Stredné odborné vzdelanie  Úplné stredné odborné vzdelanie (ÚSOV) 

 

2866 H gumár plastikár 2849 M kontrolné analytické metódy 

2889 H 04 chemik – spracúvanie kaučuku a plastov 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby 

 2860 K chemik operátor 

 2885 M chemická výroba 

 2890 L chemický a farmaceutický priemysel 

 

Stredné odborné vzdelanie (SOV – NKR/EKR 3) poskytuje: 

2866 H gumár plastikár 

V školskom roku 2014/2015 neštuduje v tomto zameraní žiaden žiak4, v minulom školskom roku 

neabsolvoval daný odbor žiaden žiak5. Aktívne sa nevyučuje na žiadnej strednej odbornej škole. Poslední 

absolventi ukončili štúdium v školskom roku 2007/2008. Absolventi sa uplatnia vo výrobe a spracúvaní 

gumárenských zmesí, kombinovaných výrobkov z gumy, textílií a kovu. Absolventi sa uplatnia v príprave 

a spracovaní plastov a povrchovej úpravy plastických výrobkov. 

2889 H chemik 

2889 H 04 chemik – spracúvanie kaučuku a plastov 

V školskom roku 2014/2015 študuje v tomto zameraní 6 žiakov, v minulom školskom roku neabsolvoval 

daný odbor žiaden žiak. Aktívne sa vyučuje na jednej strednej odbornej škole v regióne NSK8. Absolventi 

sa uplatnia v spracúvaní kaučuku a plastov. 

Úplné stredné odborné vzdelanie (ÚSOV – NKR/EKR 4) poskytuje: 

2849 M kontrolné analytické metódy 

V školskom roku 2014/2015 študuje v tomto odbore 8 žiakov, v minulom školskom roku neabsolvoval 

daný odbor žiaden žiak. Aktívne sa vyučuje na strednej odbornej škole v TNSK. Absolventi sa uplatnia 

v technických, chemických a analytických pracoviskách a laboratóriách v oblasti priemyslu, 

poľnohospodárstva, potravinárstva a služieb, vo výskumných a zdravotníckych  zariadeniach. 

2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby 

V školskom roku 2014/2015 študuje v tomto odbore 67 žiakov, v minulom školskom roku absolvovalo 

daný odbor 11 žiakov. Aktívne sa vyučuje na jednej strednej odbornej  škole v regióne TNSK.  Absolventi 

sa uplatnia v oblasti spracúvania kaučuku a plastov. 

2860 K chemik operátor 

V školskom roku 2014/2015 študuje v tomto odbore 13 žiakov, v minulom školskom roku absolvovali 

odbor 4 žiaci. Aktívne sa vyučuje na jednej strednej odbornej  škole v regióne BSK.  Absolventi sa 

uplatnia v odvetviach priemyselnej chemickej výroby. 

                                                      
8
  Skratky použité v celom texte: BSK – Bratislavský samosprávny kraj, TNSK – Trenčiansky samosprávny kraj, NSK – 

Nitriansky samosprávny kraj. 
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2885 M chemická výroba 

V školskom roku 2014/2015 neštuduje v danom odbore žiaden žiak, aktívne sa nevyučuje na žiadnej 

strednej odbornej škole. Absolventi sa uplatnia v chemických podnikoch a výrobniach, v nechemických 

podnikoch využívajúcich chemické suroviny a procesy spracovania, v službách využívajúcich chemické 

suroviny a procesy, v živnostiach využívajúcich chemické suroviny a procesy. 

2890 L chemický a farmaceutický priemysel (nadstavbové štúdium pre absolventov všetkých učebných 

odborov skupiny 28) 

V školskom roku 2014/2015 neštuduje v nadstavbovom štúdiu žiaden žiak, poslední žiaci v tomto odbore 

21 žiakov študovali v školskom roku 2010/2011 na jednej strednej   odbornej škole v regióne TTSK.  

Absolventi sa uplatnia v rôznych činnostiach chemickej a farmaceutickej výroby priemyselného 

a individuálneho charakteru, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie. 
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Tabuľka: Prehľad aktívnych odborov vzdelávania a škôl, ktoré ich poskytujú 

  

Fo
rm

a 

D
ru

h
 

D
ĺž

ka
 

Ja
zy

k 

Počet žiakov v ročníku 

Odbor, škola 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. - 8. 

    spolu ženy 

2849600 kontrolné analytické metódy                                                8         8 4 

308 Púchov                         

Stredná odborná škola, Terézie Vansovej 

1054/45, 02032 Púchov D 3V 4 S        8         8 4 

2859400 operátor gumárskej a plastikárskej výroby                                  13         13   

308 Púchov                         

Stredná odborná škola, Terézie Vansovej 

1054/45, 02032 Púchov D 3V 4 S        13         13   

2859K00 operátor gumárskej a plastikárskej výroby                            21 14 19           54   

308 Púchov                         

Stredná odborná škola, Terézie Vansovej 

1054/45, 02032 Púchov D 3V 4 S  21 14 19           54   

2860K00 chemik operátor                                                      9   4           13 1 

102 Bratislava II                  

SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, 82107 

Bratislava-Ružinov D 3V 4 S  9   4           13 1 

2889H04 chemik - spracúvanie kaučuku a plastov                                   6           6   

403 Nitra                          

SOŠ polytechnická, Novozámocká 220, 

94905 Nitra D 2V 3 S      6           6   

Zdroj: CVTI, počet žiakov k 15.09.2014



 

48 
 

  

2. Analýza štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu odborov 28 Technická a aplikovaná chémia 

pozostáva z  analýzy špecifických výkonových a obsahových štandardov vybraných odborov vzdelávania. 

Obsahová analýza štátneho vzdelávacieho programu9 pre potreby projektu „StandPlast VET“ sa zameriava 

len na niektoré jeho časti.  

Predmetom analýzy sú: 

- vzdelávacie štandardy pre odborné vzdelávanie a prípravu konkrétneho odboru vzdelávania 

(výkonové štandardy, obsahové štandardy špecifické pre konkrétny odbor vzdelávania). 

Štátny vzdelávací program (ďalej len „ŠVP“) pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len „OVP“) vymedzuje 

požiadavky štátu o zameraní, obsahu a výsledkoch OVP pre danú skupinu študijných alebo učebných 

odborov. ŠVP pre odborné vzdelávanie vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky po prerokovaní so zamestnávateľmi, zriaďovateľmi škôl a ich profesijnými a záujmovými 

združeniami s celoslovenskou pôsobnosťou a s ministerstvami v rozsahu ich odvetvovej pôsobnosti.  

Požiadavky sú vymedzené:  

UČEBNÉ ODBORY: 

Gumár- plastikár 

TEORETICKÉ VZDELÁVANIA 

Výkonové štandardy: 

Absolvent má: 

- vymenovať suroviny a materiály používané v gumárskom a plastikárskom priemysle, 

- definovať princípy pôsobenia gumárskych a plastikárskych surovín na spracovateľské vlastnosti, na 

technické, ekonomické a úžitkové vlastnosti výrobkov, 

- popísať funkciu informačného systému zariadení používaných v gumárskom a plastikárskom priemysle 

a jeho využitie pre riadenie technologického procesu výroby, 

- definovať základné teoretické východiská technologických postupov spracovania kaučuku a plastov 

a podmienky ich použitia, 

- popísať vplyv gumárskeho a plastikárskeho priemyslu na životné prostredie a zásady ochrany pred 

možnými negatívnymi vplyvmi a elimináciu týchto negatívnych vplyvov. 

 

Obsahové štandardy 

Technológia 

Obsah učiva obsahového štandardu tvoria podstata a princípy pracovných operácií, technologické postupy 

a jednotlivé fázy výroby. Učivo obsahuje princípy prípravy zmesí, princípy pôsobenia gumárskych 

a plastikárskych zmesí na technické, ekonomické a úžitkové vlastnosti polovýrobkov a výrobkov, 

technologické postupy spracovania gumárskych a plastikárskych zmesí, podstatu a význam vulkanizácie, 

význam kombinovania výrobkov z gumy s textíliami a kovmi, vplyv zmeny parametrov technologického 

režimu na kvalitu polovýrobkov a výrobkov, identifikáciu výrobných chýb a ich odstraňovanie, ako aj 

vykonávanie kontroly kvality surovín, zmesí, polovýrobkov a výrobkov.      

 

 

                                                      
9
  Predmetom analýzy je štátny vzdelávací program pre príslušnú skupinu odborov vzdelávania schválený 

Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu v januári 2013   
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Stroje a zariadenia 

Obsah učiva je zameraný na základné pojmy technického kreslenia, normalizáciu v technickom kreslení, 

základy pravouhlého premietania a zásady technického zobrazovania na strojníckych výkresoch, zásady 

kótovania, spôsoby označovania presnosti rozmerov, funkciu a používanie strojových súčiastok 

a jednoduchých mechanizmov, funkciu a konštrukciu strojov a zariadení používaných v gumárskom 

a plastikárskom priemysle.   

Materiály 

Obsah poskytuje vedomosti o vlastnostiach a štruktúre gumárskych a plastikárskych surovín a zmesí, o vplyve 

skladby zmesí, pomere jednotlivých zložiek a vplyve prísad do zmesí na technické, ekonomické a úžitkové 

vlastnosti polovýrobkov a výrobkov, o vedomostiach pri hodnotení a skúšaní používaných materiálov 

a o správnej a racionálnej manipulácii s materiálom. 

 

PRAKTICKÁ PRÍPRAVA 

Výkonové štandardy 

Absolvent vie: 

- samostatne vykonávať pracovné činnosti pri príprave gumárskych a plastikárskych surovín, 

- obsluhovať technologické zariadenia v procese výroby, 

- obsluhovať strojové zariadenia na výrobu kombinovaných výrobkov z gumy a textílií, 

- pripravovať pneumatiky na opravu, vykonať lokálne opravy pneumatík (blok gumárske výrobky), 

- obsluhovať stroje a zariadenia na spracovanie plastov a plastických výrobkov, 

- vykonávať povrchové úpravy výrobkov, 

- vykonávať montáž, kompletizáciu a konečnú úpravu polovýrobkov a výrobkov. 

 

Obsahové štandardy 

Suroviny a materiály 

Žiaci sa oboznámia s prípravou a určovaním druhov surovín a materiálov v gumárskom a plastikárskom 

priemysle, dávkovaním jednotlivých materiálov a príprava zmesí, disperzií, pást a roztokov a manipuláciou 

s materiálom. 

Technologické postupy 

Žiaci sa oboznámia s pracovnými činnosťami v jednotlivých úsekoch výroby, a to pri obsluhe strojového 

zariadenia pri spracúvaní zmesí, disperzií a roztokov valcovaním, vytláčaním, nanášaním a máčaním. Získajú 

zručnosti v technologických postupoch spájania súčastí,  príprave výrobkov na expedíciu, údržbe 

a zoraďovaní strojov a zariadení výrobných liniek, naučia sa používať a orientovať sa v technickej 

dokumentácii. 

 

Chemik – spracúvanie kaučuku a plastov 

TEORETICKÉ VZDELÁVANIA 

Výkonové štandardy: 

Absolvent má: 

- stanoviť technologické parametre pri spracúvaní polymérov, zmesí, disperzií, pást a roztokov, 

- popísať technologické postupy pri  výrobe gumových, gumotextilných a gumokovových výrobkov 

a plastových výrobkov. 
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Obsahové štandardy 

Spracovanie kaučuku a plastov 

Žiaci sa oboznámia s princípmi prípravy zmesí a s technologickými princípmi výroby gumárskych a 

plastikárskych polovýrobkov a výrobkov, vplyvom zmeny parametrov technologického režimu na kvalitu 

polovýrobkov a výrobkov, identifikáciou výrobných chýb a ich odstraňovaním, ako aj s vykonávaním kontroly 

kvality surovín, zmesí polovýrobkov a výrobkov. 

Vo výrobe kaučuku - žiaci sa oboznámia  s významom kombinovania výrobkov z gumy s textíliami a kovmi,  

s technológiou výroby plášťov pneumatík a autoduší.  

Vo výrobe plastov – žiaci sa  oboznámia s technológiami spracovania plastov (lisovanie, vytlačovanie, 

zvlákňovanie a vyfukovanie), s povrchovou úpravou výrobkov, významom kombinovania výrobkov z gumy 

a textilu, výrobou fólií, ľahčených hmôt a kompozitných materiálov. Žiaci sa oboznámia s recykláciou 

odpadov z gumy a plastov. 

 

PRAKTICKÁ PRÍPRAVA 

Výkonové štandardy 

Absolvent vie: 

- samostatne vykonávať  činnosti pri príprave gumárskych a plastikárskych surovín a zmesí, 

- obsluhovať, nastavovať a udržiavať stroje a zariadenia. 

 

Obsahové štandardy 

Spracovanie kaučuku a plastov 

Žiaci si osvoja zručnosti a návyky potrebné pri príprave zmesí, obsluhe strojového zariadenia pri spracúvaní 

zmesí, disperzií a roztokov valcovaním, vytláčaním, nanášaním pomocou tvárniacich a tvarovacích strojov, pri 

vykonávaní laboratórnych skúšok a hodnotení kvality surovín, polovýrobkov a výrobkov.  Žiaci sa  oboznámia 

so základmi technológie spracovania kaučuku a plastov, ručným a strojným spracovaním kovových 

materiálov a plastov, s obsluhou strojov a zariadení a  naučia sa identifikovať príčiny chýb a spôsoby ich 

odstránenia. 

V bloku učiva spracovanie kaučuku: sa žiaci oboznámia s prípravou a spracúvaním gumárskych zmesí, 

kombinovaných výrobkov z gumy, textilu a kovu, obsluhou, nastavovaním a údržbou strojov a zariadení  na 

spracovanie gumárskych materiálov. 

V bloku učiva spracovanie plastov: sa žiaci oboznámia s prípravou a spracúvaním plastikárskych zmesí, 

výrobou a povrchovou úpravou plastov, s výrobou predmetov z plastov  (dosky, fólie, rúrky, vstrekované 

výrobky, elektroizolačný materiál, penový polystyrén a iné predmety). Oboznámia sa s obsluhou, 

nastavovaním a údržbou strojov a zariadení  na spracovanie plastov. 

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY: 

Kontrolné analytické metódy 

TEORETICKÉ VZDELÁVANIA 

Výkonové štandardy: 

Absolvent má: 

- vysvetliť metódy stanovenia kvality a kvantity vzoriek 

- vysvetliť metódy odberu a prípravy vzorky na analýzu, rozbory surovín, materiálov a výrobkov, 

- používať najvýznamnejšie postupy chemickej kvalitatívnej  analýzy, 
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- aplikovať najdôležitejšie metódy izolácie sledovanej zložky zo vzorky (usadzovanie, filtrácia, 

odstreďovanie, zrážanie, extrakcia, chromatografia, destilácia, sublimácia, adsorpcia) 

- vysvetliť princíp gravimetrickej analýzy, 

- aplikovať významné a používané metódy  odmernej analýzy, vrátane prípravy roztokov, určenia presnej 

koncentrácie odmerných roztokov a indikácie ekvivalentného bodu, 

- aplikovať chemické výpočty na spracovanie výsledkov odmernej analýzy, 

- vysvetliť princípy moderných metód prístrojovej analýzy, 

- vysvetliť metódy eliminácie rušivých vplyvov na jednotlivé spôsoby stanovenia sledovanej zložky pri 

rozbore vzoriek tovarov, 

- spracovať výsledky meraní matematicko-štatistickými metódami, 

- vylúčiť odľahlé výsledky a posúdiť reálnosť získaných hodnôt, 

- aplikovať základy metrológie, znalosť medzinárodnej sústavy SI. 

 

Obsahové štandardy 

Chemická analýza 

Základné odborné učivo sa sústreďuje predovšetkým na vysvetlenie princípov metód klasickej anorganickej 

a organickej analýzy. Na jednoduchých analytických postupoch si žiaci osvoja terminológiu predmetu, 

pochopia princípy úprav vzoriek, základy kvalitatívnej analýzy, gravimetrie a odmernej analýzy vrátane 

súvisiacich výpočtov.  Porozumenie princípov  moderných prístrojových analytických metód vyžaduje 

početné  interdisciplinárne väzby, preto je náplňou vzdelávania vo vyšších ročníkoch. Žiaci dokážu využiť 

poznatky zo súvisiacich prírodovedných disciplín i matematický aparát na odvodenie vzťahov, spracovanie 

výsledkov meraní a odhad chýb.   

Tovaroznalectvo a chemické technológie  

Tovaroznalectvo ako náuka o kvalite výrobkov, ktoré sú predmetom ponuky a dopytu, patrí medzi 

najvýznamnejšie aplikačné odbory analytickej chémie. Zaradením obsahových štandardov z oblasti 

tovaroznalectva získava odbor významný interdisciplinárny rozmer a absolvent odboru získava schopnosti 

aplikovať nadobudnuté poznatky aj v oblasti obchodu a služieb. Vzhľadom na šírku sortimentu  a špecifiká 

tovarov si žiaci môžu voliť tovaroznalectvo v oblasti technických výrobkov a tovaroznalectvo v oblasti 

potravín, biotechnologických produktov. 

V učive v oblasti analýzy technických produktov žiak získa ucelený prehľad o všeobecných technológiách 

a výrobkoch, ktoré sú cieľovými produktmi chemického priemyslu. Žiak získa vedomosti o fosílnych 

i obnoviteľných surovinách chemickej výroby a ich spracovaním na hotové výrobky, prehľad o sortimente 

základných skupín úžitkových chemikálií, ako sú technické kyseliny, zásady, soli, technické plyny, stavebné 

hmoty a spojivá, hnojivá  a prostriedky na ochranu rastlín, polyméry, náterové látky a lepidlá, farbivá, 

povrchovo aktívne látky a detergenty. 

 

PRAKTICKÁ PRÍPRAVA 

Výkonové štandardy 

Absolvent vie: 

- korektne odobrať reprezentatívne vzorky materiálov, 

- upraviť vzorky na analýzu,  

- izolovať sledovanú zložku z homogénnej i nehomogénnej zmesi látok, 



 

52 
 

  

- realizovať normované postupy kvalitatívnej a kvantitatívnej chemickej analýzy surovín, medziproduktov 

a výrobkov, 

- korektne realizovať postupy kvalitatívnej a kvantitatívnej prístrojovej analýzy surovín, medziproduktov 

a výrobkov, 

- optimalizovať podmienky a postupy analýzy v závislosti od množstva a charakteru vzoriek,  

- spracovať a vyhodnotiť výsledky analýz podľa noriem, 

- aplikovať matematicko-štatistické metódy hodnotenia presnosti a reprodukovateľnosti meraní, 

- aplikovať analytické postupy na chemické rozbory v oblasti. 

 

Obsahové štandardy 

Chemické analýzy 

Obsahový okruh poskytuje komplexné vedomosti o princípoch, metódach a postupoch chemických rozborov, 

o najpoužívanejších metódach kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy surovín a hotových výrobkov, princípoch 

inštrumentálnych metód, voľbe vhodnej metódy a jej aplikácie pri analýze. Žiaci vedia používať laboratórne 

prístroje a techniku na  rozbory všetkých látok používaných v danej výrobe a kontrolách.  

Žiaci si osvoja zásady štatistického vyhodnotenia výsledkov meraní, ich prehľadného spracovania a korektnej 

interpretácie. 

 

Chemická výroba 

TEORETICKÉ VZDELÁVANIA 

Výkonové štandardy: 

Absolvent má: 

- vysvetliť ciele, úlohy, historický vývoj a možnosti chemickej výroby, 

- definovať základné pojmy a vzťahy z aplikovaných ekonomických disciplín, vzťahujúcich sa k chemickému 

výrobnému procesu, 

- analyzovať chemický výrobný proces, rozdeliť ho na základné technologické uzly, 

- zhodnotiť význam jednotlivých operácií  v chemických výrobách, 

- navrhnúť zaradenie vhodných technologických procesov pre skladovanie, úpravu a dopravu surovín, 

- analyzovať podmienky priebehu chemických reakcií, 

- navrhnúť vhodné metódy izolácie produktov z reakčných zmesí, 

- opísať  základné časti strojnotechnologického zariadenia pre chemický priemysel,  

- aplikovať základy súvisiacich technologických výpočtov, materiálových a energetických bilancií. 

 

Obsahové štandardy 

Chemická výroba 

Poskytuje žiakom komplexné vedomosti z oblasti chemických výrobných procesov, zariadení a chemických 

technológií. Žiaci sa oboznámia so surovinami chemickej výroby a naučia sa ich triediť podľa pôvodu zloženia 

a dostupnosti. Osvoja si poznatky o základných operáciách súvisiacich s úpravou a dopravou surovín. Naučia 

sa aplikovať poznatky o charaktere chemických premien na oblasť chemickej výroby a posudzovať 

energetickú a strojno-technologickú náročnosť realizácie chemických procesov. Obsah učiva kladie dôraz aj 

na  technologické operácie, ktoré súvisia s izoláciu a čistením chemických látok tak, aby sa dosiahli zvolené 

kvalitatívne parametre výrobkov. Rešpektujú sa pritom chemické, fyzikálno-chemické, ekonomické, 
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ekologické a bezpečnostné kritériá. V obsahu učiva sa dôsledne uplatňuje zásada primeranosti veku 

a nadväznosti na poznatky chémie, matematiky, fyziky a ďalších prírodovedných disciplín. 

 

Špecifická technológia 

Náplň štandardu  Špecifická technológia pozostáva z blokov rôznych technológií, ktoré sa vyberajú podľa 

podmienok školy, regiónu a záujmu žiakov. Konkrétny obsah vzdelávania vymedzuje blok učiva, ktorý sa 

môže zamerať na: 

- anorganické technológie, 

- organické technológie, 

- technológie makromolekulových látok, 

- technológiu tukov a kozmetiky, 

- textilné technológie, 

- celulózovo-papierenských technológie, 

- výrobu čistých a špeciálnych chemikálií. 

Obsah vzdelávania sa sústreďuje na opis surovinových zdrojov pre konkrétnu technológiu, ich získavanie 

a metódy úpravy. Ťažisko učiva je v špecifikácii procesov a strojnotechnologického zariadenia pre konkrétne 

technológie. Pozornosť sa venuje aj kvalite produktov a možnostiam ich ďalšieho spracovania.  

V učive sa aplikujú poznatky zo všeobecnej technológie: chemické, ale obohacuje sa o fyzikálno-chemické,  

ekonomické a ekologické princípy súvisiace s konkrétnou oblasťou technológie. 

Zvolený technologický blok je záväzný a vyučuje sa v 3. a 4. ročníku. Výberom bloku žiaci špecifikujú svoje 

zameranie v študijnom odbore Chemická výroba. 

 

Technické kreslenie 

Žiak získa základné vedomosti o vlastnostiach technických materiálov, prehľad o strojových súčiastkach 

a o všeobecných strojoch a zariadeniach používaných v chemickom priemysle. Žiak pozná princípy a funkciu 

strojov a zariadení, získa vedomosti o princípoch zabezpečovania ich prevádzkyschopnosti. Žiak vie 

rozhodnúť o voľbe technického materiálu, orientuje sa v technických normách. Naučí sa zásady technického 

kreslenia, kótovania obrazov a strojových súčiastok. Je schopný nakresliť jednoduchý technický výkres. Žiak 

vie čítať výrobné výkresy a pozná základné schematické značky používané pri technickom zobrazovaní. 

 

PRAKTICKÁ PRÍPRAVA 

Výkonové štandardy 

Absolvent vie: 

- ovládať prístroje a riadiace prvky výrobného strojnotechnologického zariadenia, 

- merať najdôležitejšie fyzikálne parametre a to manuálnymi i prístrojovými metódami a vyjadriť ich 

v potrebných jednotkách, 

- čítať a správne interpretovať schémy a technické výkresy. Aplikovať analytické postupy na chemické 

rozbory v oblasti. 

 

Obsahové štandardy 

Technické kreslenie, cvičenia 

Obsahový okruh poskytne žiakovi základné vedomosti a zručnosti z oblasti technického zobrazovania. Žiak sa 

naučí čítať výrobné výkresy a rozoznať  základné schematické značky používané pri technickom zobrazovaní. 
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Naučí sa zásady technického kreslenia, kótovania obrazov a strojových súčiastok. Je schopný nakresliť 

jednoduchý technický výkres. 

 

Technologické merania 

Obsah učiva je zameraný na získanie zručností pri meraniach najdôležitejších parametrov v 

základných mechanických, hydromechanických, tepelných a separačných operáciách. Žiak získa zručnosti pri 

práci s meracou technikou, vedením záznamov o meraniach a spôsoboch ich vyhodnocovania. Žiaci si osvoja 

tiež zásady štatistického spracovania nameraných hodnôt, ich prehľadného spracovania a korektnej 

interpretácie. 

 

Operátor gumárskej a plastikárskej výroby 

TEORETICKÉ VZDELÁVANIA 

Výkonové štandardy: 

Absolvent má: 

- vymenovať suroviny a materiály používané v gumárskom a plastikárskom priemysle, 

- charakterizovať technologické postupy pri praktickej výrobe gumárskych a plastikárskych výrobkov, 

- definovať princípy pôsobenia gumárskych a plastikárskych surovín na spracovateľské vlastnosti, na 

technické, ekonomické a úžitkové vlastnosti výrobkov, 

- definovať metódy z teórie skúšobníctva a stanoviť skúšobnú metódu, 

- vysvetliť vplyv gumárskeho a plastikárskeho priemyslu na životné prostredie a zásady ochrany pred 

možnými negatívnymi vplyvmi a elimináciu týchto negatívnych vplyvov. 

 

Obsahové štandardy 

Technológia gumárskych a plastikárskych zmesí 

Obsah učiva obsahového štandardu tvoria základné princípy prípravy zmesí, žiaci volia na základe 

existujúcich podmienok optimálny variant technologického postupu v rámci normy. Učivo obsahuje princípy 

pôsobenia gumárskych a plastikárskych zmesí na technické, ekonomické a úžitkové vlastnosti polovýrobkov 

a výrobkov, zásady platné pre konštrukciu gumárskych a plastikárskych polovýrobkov a výrobkov, teóriu 

skúšobníctva a metódy, používané  pri skúšaní surovín, polovýrobkov a výrobkov, technické a technologické 

nadväznosti výroby vo výrobnom systéme, vplyv zmeny parametrov technologického režimu na kvalitu 

polovýrobkov a výrobkov, technologické postupy jednotlivých výrob, symboliku a terminológiu technických 

a technologických predpisov a ich technicko-ekonomické zdôvodnenie, racionálne využitie materiálov, 

energií, pracovných prostriedkov pri výrobe a ich vplyv na ekonomiku výroby.      

Stroje a zariadenia 

Obsah učiva je zameraný na základné pojmy technického kreslenia, normalizáciu v technickom kreslení, 

základy pravouhlého premietania a zásady technického zobrazovania na strojníckych výkresoch, zásady 

kótovania, spôsoby označovania presnosti rozmerov, funkciu a používanie strojových súčiastok 

a jednoduchých mechanizmov, funkciu a konštrukciu strojov a zariadení používaných v gumárskom 

a plastikárskom priemysle, základné opravy, údržbu a zoraďovanie strojov a zariadení, vrátane výrobných 

liniek. 

Materiály 

Obsah poskytuje vedomosti o druhoch, vlastnostiach a použití materiálov používaných v gumárskom 

a plastikárskom priemysle, ako aj o ich zdrojoch, získavaní a výrobe. Žiaci majú rozoznať vzťahy medzi 
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chemickým zložením, štruktúrou a vlastnosťami materiálov, ktoré majú význam  pre ich spracovanie a kvalitu 

výrobkov. 

Meranie a regulácia 

Učivo je zamerané na aplikovanie technických a fyzikálnych princípov na spektrum technologických zariadení 

používaných v gumárskom  a plastikárskom priemysle,  technické riešenia v mnohých oblastiach priemyselnej 

automatizačnej techniky,  regulátorov, riadenia a regulovania rôznych zariadení. Získajú technické vedomosti 

zo základných súčiastok a prístrojov regulačného riadenia a  ovládanie základných prvkov automatizačných 

zariadení a procesy v automatizačných obvodoch. 

 

Výkonové štandardy 

Absolvent vie: 

- ovládať prístroje a riadiace prvky výrobného strojnotechnologického zariadenia, 

- samostatne vykonávať pracovné činnosti pri príprave gumárskych a plastikárskych surovín, 

- prakticky používať zásady platné pre konštrukciu gumárskych a plastikárskych výrobkov a ich vplyv na 

technické, ekonomické a úžitkové vlastnosti výrobkov, 

- vykonávať fyzikálno-chemické skúšky a hodnotiť kvalitu surovín a polovýrobkov, 

- vykonávať základné skúšky a merania kvality výroby, 

- využívať výsledky skúšok na dosiahnutie optimálnej kvality v rámci daných technologických predpisov 

a pri zmenách technologických podmienok,  

- dodržiavať technologické parametre pri spracovaní zmesí a roztokov, 

- pripravovať výrobky na expedíciu. 

 

Obsahové štandardy 

Suroviny a materiály 

Obsahom učiva je príprava a určovanie druhov surovín a materiálov v gumárskom a plastikárskom priemysle, 

dávkovanie jednotlivých materiálov a príprava zmesí, disperzií, pást a roztokov a manipulácia s materiálom. 

Technologické postupy 

Obsahový okruh poskytuje komplexné využitie a aplikáciu teoretických poznatkov v praxi. Učivo obsahuje 

pracovné činnosti  v jednotlivých úsekoch výroby pri obsluhe strojového zariadenia pri spracúvaní zmesí, 

disperzií a roztokov valcovaním, vytláčaním, nanášaním a máčaním, technologické postupy spájania súčastí, 

vykonávanie skúšok kvality surovín, polovýrobkov a výrobkov a ich hodnotenie, príprava výrobkov na 

expedíciu, využívanie informačného systému daných zariadení pre riadenie technologického procesu výroby, 

základné opravy, údržba a zoraďovanie strojov a zariadení výrobných liniek, orientáciu v technickej 

dokumentácii, identifikáciu príčin chýb a ich odstraňovanie. 

 
3.3 Študijné programy vysokoškolského štúdia v oblasti polymérov v SR 

V zmysle platnej legislatívy sa vysokoškolské vzdelávanie uskutočňuje v troch stupňoch: - bakalárskom, 

inžinierskom, resp., magisterskom a doktorandskom. 

Dĺžka bakalárskeho štúdia sú obvykle 3 roky, vo výnimočných prípadoch (napr. študijný program Dizajn 

výrobkov) je dĺžka bakalárskeho štúdia 4 roky. Inžinierske, resp.  magisterské štúdium, na absolvovanie 

ktorého je nutné mať ukončený bakalársky stupeň štúdia, trvá dva akademické roky. V prípade 

doktorandského štúdia je obvyklá dĺžka štúdia 3 roky, ale v niektorých študijných programoch je dĺžka štúdia 
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až 4 roky. Uvedené dĺžky štúdia platia pre dennú prezenčnú formu štúdia.  Obdobne to platí aj pre 

vzdelávanie v oblasti plastov.   

Vzhľadom na v súčasnosti prebiehajúcu komplexnú akreditáciu všetkých vysokých škôl a univerzít v SR je 

v ďalšej tabuľke uvedený prehľad všetkých akreditovaných programov a fakúlt, resp. univerzít, ktoré uvedené 

programy ponúkajú z databázy uvedenej na web stránke Ministerstva školstva, resp. Akreditačnej komisie 

www.siv.sk/sub/siv.sk/images/akredit_odbory_2013.pdf. Uvedený zoznam však neumožňuje žiadnu selekciu 

podľa zamerania, kľúčových slov.  V ďalšom texte uvedený výber programov vychádza len z poznania, na 

ktorých pracoviskách VŠ, resp. univerzít sa výučbou v oblasti polymérov zaoberajú. 

V prehľade uvádzame všetky programy, ktoré majú vo svojej štruktúre zahrnutý aspoň jeden predmet 

týkajúci sa polymérnych materiálov, kompozitných materiálov, plastov alebo gumy, technológií ich 

spracovania, recyklácie,  prípadne navrhovania výrobkov z plastov alebo aplikácie plastov. 

Je však nutné konštatovať, že v súčasnosti jedinou fakultou poskytujúcou špeciálny program v oblasti 

výroby, vlastností a spracovania polymérov je Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 

v Bratislave a aj to iba v inžinierskom a doktorandskom stupni vzdelávania. V bakalárskom stupni je 

najviac predmetov súvisiacich s polymérmi v programe Chémia, medicínska chémia a chemické materiály. 

V prehľade sú uvedené aj bakalárske a inžinierske programy zamerané na polyméry v minulosti 

zabezpečované FCHPT STU (zvýraznené červeno), tie už však nie sú v súčasnosti otvárané a neboli ani podané 

žiadosti o ich akreditáciu v rámci v súčasnosti prebiehajúcej komplexnej akreditácie. 

Prehľad v súčasnosti platných akreditovaných študijných programov poskytujúcich vysokoškolské 
vzdelanie dotýkajúce sa  oblasti polymérov v SR 

Druh programu Číslo ŠP Názov študijného  programu Zabezpečujúca fakulta 

Bakalárske 

programy 

282202 Technológia polymérnych materiálov 

(neotvára sa, dobiehajúci program ) 

FCHPT STU Bratislava  

282203 Plasty v strojárstve a technológie 

spracovania plastov (neotvára sa, 

akreditácia skončená)  

FCHPT STU Bratislava  

142016 Chémia, medicínska chémia a chemické 

materiály 

FCHPT STU Bratislava  

822101 Dizajn výrobkov FA STU Bratislava 

394811 Materiálové inžinierstvo MtF STU Trnava 

394813 Materiálová technológia FPT Púchov TrUAD 

161202 Spracovanie a recyklácia odpadov HF TUKE Košice 

Inžinierske 

programy 

 

 

 

 

 

282203 Plasty v strojárstve a technológie 

spracovania plastov (neotvára sa, 

akreditácia skončená)  

FCHPT STU Bratislava  

282211 Polymérne materiály (neotvára sa, 

dobiehajúci program) 

FCHPT STU Bratislava 

282212 Prírodné a syntetické polyméry FCHPT STU Bratislava 

230700 Strojárske technológie a materiály SjF STU Bratislava 

http://www.siv.sk/sub/siv.sk/images/akredit_odbory_2013.pdf
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Inžinierske 

programy- 

pokračovanie 

394811 Materiálové inžinierstvo MtF STU Trnava 

394818 Spracovanie a aplikácia nekovov MtF STU Trnava 

394811 Materiálové inžinierstvo FPT Púchov TrUAD 

394811 Materiálové inžinierstvo SjF ŽU Žilina 

394804 Materiálové inžinierstvo HF TUKE Košice 

161202 Spracovanie a recyklácia odpadov HF TUKE Košice 

333107 Materiálové inžinierstvo v drevárstve Drevárska fakulta TUZ Zvolen 

Doktorandské 

programy  

281102 Technológia polymérnych materiálov (4 

roky) 

FCHPT STU Bratislava 

140500 Makromolekulová chémia  (4 roky) FCHPT STU Bratislava 

394811 Materiálové inžinierstvo MtF STU Trnava 

394818 Spracovanie a aplikácia nekovov MtF STU Trnava 

230700 Strojárske technológie a materiály SjF STU Bratislava 

394800 Materiály FPT Púchov TrUAD 

230700 Strojárske technológie a materiály SjF ŽU Žilina 

394800 Materiály SjF ŽU Žilina 

394803 Náuka o materiáloch a mat. inžinierstvo HF TUKE Košice 

Podrobnejší obsah predmetov a ich rozsahu je možné zistiť na web stránkach príslušných fakúlt. Vzhľadom 

na v súčasnosti prebiehajúcu komplexnú akreditáciu všetkých vysokých škôl a univerzít v SR bude zoznam 

programov pravdepodobne iný po zverejnení výsledkov akreditácie, ktoré sa očakáva v júni 2015. Novo 

akreditované študijné programy však začnú platiť najskôr až od roku 2016 a v prechodnom období budú 

dobiehať programy uvedené v prehľade. 

 
10CENTRUM PRE APLIKOVANÝ VÝSKUM ENVIRONMENTÁLNE VHODNÝCH POLYMÉRNYCH MATERIÁLOV  - 

„CEPOMA“ (ďalej len centrum).  

Centrum bude dobudované a uvedené do prevádzky v júni 2015. Jeho sídlo je v objekte firmy PANARA s.r.o. , 

Horné Krškany, Krškanská 21, 949 01 Nitra. Centrum by malo po úplnom dobudovaní slúžiť na reálne 

prepojenie vzdelávania, vedy a výskumu v oblasti polymérov. V súčasnosti sa centrum STU Bratislava, ktoré 

bolo založené v rámci realizácie projektu financovaného z Nórskych fondov, modernizuje a buduje v rámci 

projektu spolufinancovaného z finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu SR.  

Funkcie Centra 

- realizácia aplikovaného výskumu najmä v oblasti biodegradovateľných polymérov a polymérov 

z obnoviteľných zdrojov,  

- prenos spracovateľských výrobných  procesov z laboratórnych do poloprevádzkových a  

prevádzkových podmienok (prepojenie výsledkov výskumu a vývoja s praxou), 

                                                      
10 CEPOMA – ďalšie budovanie centra výskumu environmentálne vhodných polymérnych materiálov – ppt materiál STU 

BA (voľne spracované) 
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- podpora malých a stredných podnikov - variabilnosť prístrojového vybavenia umožní definovať 

podmienky spracovateľských    postupov pre podnikateľské subjekty najmä v kategórii  malých a 

stredných podnikov, 

- vzdelávanie študentov v oblasti technológií spracovania polymérov najmä polymérov 

z obnoviteľných zdrojov - výučba študentov v prevádzkových podmienkach s cieľom prípravy 

kvalifikovaných odborníkov pre oblasť spracovania polymérov a dosiahnutia lepšej pripravenosti 

absolventov pre prax,  

- usporadúvanie odborných akcií, seminárov a kurzov, 

- vzdelávanie  pracovníkov v oblasti spracovania polymérnych materiálov, 

- popularizácia polymérov z obnoviteľných zdrojov, biodegradovateľných polymérov a výrobkov 

z nich v odbornej aj laickej verejnosti.  

Služby Centra 

- Produkcia menších množstiev špeciálnych polymérnych materiálov vo forme granulátov, resp. 

produktov vo forme fólií, resp.  profilov; 

- Testovanie štruktúry rôznych typov materiálov a vybraných fyzikálnych, termických, termicko-

mechanických  a reologických vlastností polymérnych materiálov; 

- Testovanie vhodnosti polymérov na spracovanie vybranou technológiou (lisovanie, vstrekovanie, 

vytláčanie, vákuové tvarovanie, vyfukovanie, zvlákňovanie). 

- Možnosť  povrchovej úpravy polymérov v tvare fólií, dosiek a tkanín plazmou pri atmosferickom 

tlaku. 

- Možnosť zapojenia sa centra do grantových schém. 

- Realizácia zmluvného výskumu pre podnikateľskú sféru. 

- Realizácia vzdelávacích aktivít pre odbornú verejnosť na komerčnej báze. 

 

3.4 Ďalšie vzdelávanie v oblasti výroby výrobkov z polymérov v SR 

 Vymedzenie pojmu „ďalšie vzdelávanie“ vychádza zo zákona 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, kde v §2 sa hovorí, že celoživotné vzdelávanie je možné v SR realizovať ako 

školské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie nadväzujúce na stupeň vzdelania. Pričom „Ďalším vzdelávaním“ je 

vzdelávanie vo vzdelávacích inštitúciách ďalšieho vzdelávania, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie 

a umožňuje:  

- získať čiastočnú kvalifikáciu alebo úplnú kvalifikáciu v inom povolaní, ako v tom, pre ktoré získala fyzická 

osoba  kvalifikáciu prostredníctvom školského vzdelávania  (rekvalifikačné vzdelávanie v akreditovanom 

vzdelávacom programe ) 

- doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní.  

Vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania môžu byť školy (napr. stredné odborné školy) a vysoké školy 

(uskutočňujúce vzdelávacie programy), právnické a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je 

vzdelávanie a činnosti priamo súvisiace so vzdelávaním. Vzdelávacie inštitúcie uskutočňujú akreditované 

vzdelávacie programy a neakreditované vzdelávacie programy. 
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3.4.1 Akreditované vzdelávacie programy v oblasti výroby výrobkov z gumy a plastu 

Na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ja možné v časti Celoživotné vzdelávanie, 

Zoznam platných akreditovaných programov akreditované vzdelávacie programy si aktuálne vyhľadávať. 

Trvanie vydanej akreditácie pre vzdelávaciu organizáciu je platné 5 rokov od dátumu jej vydania. V zozname 

(viď link) aktuálne štvrťročne pribúdajú nové akreditované programy, zároveň niektoré, ktoré už majú 

vydanú akreditáciu viac ako 5 rokov prestávajú platiť.  

http://www.minedu.sk/akreditacie-v-oblasti-celozivotneho-vzdelavania/ 

 
AKREDITOVANÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY 

Názov vzdelávacej inštitúcie VÚSAPL, a. s. 

Názov vzdelávacieho programu Spracovanie plastov 

Názov modulu Spracovanie plastov 

Celkový rozsah 76,0 

Číslo potvrdenia o akreditácii 1605/2010/203/1 

Dátum vydania potvrdenia 10. 9. 2010 

Cieľová skupina Pracovníci v podnikoch zaoberajúcich sa výrobou výrobkov z plastov, 
ktorí pracujú alebo budú pracovať ako: majstri, technológovia, 
zoraďovači, obsluhy strojov. Absolvovaním programu si doplnia, rozšíria 
a prehĺbia svoju kvalifikáciu podľa najnovších trendov v oblasti. 

Profil absolventa Absolvent má prehľad o problematike spracovania plastov, rozumie 
základným princípom ich spracovania a skúšania. Oboznámi sa s 
činnosťami potrebnými pri práci v podniku spracujúcom plasty (vstupná 
kontrola, výroba, skúšanie, kontrola kvality). 

Odborný garant Ing. Eva Lukáčiková  

 

Názov vzdelávacej inštitúcie VÚSAPL, a. s. 

Adresa vzdelávacej inštitúcie Novozámocká 179, 949 05 Nitra 

Názov vzdelávacieho programu Skúšanie plastov 

Názov modulu Skúšanie plastov 

Celkový rozsah 10,0 

Číslo potvrdenia o akreditácii 1605/2014/92/2 

Dátum vydania potvrdenia 14. 10. 2014 

Cieľová skupina Pracovníci - pracujúci alebo ktorí majú záujem pracovať v organizáciách 
zameraných na výrobu, spracovanie a dovoz polymérov a výrobkov z 
plastov. 

Profil absolventa Absolvent vzdelávacieho programu pozná problematiku výroby a 
hodnotenia plastov. Má základné znalosti o vlastnostiach plastov a vie 
ich samostatne posúdiť podľa hodnoty stanovenej pri skúške. 

Odborný garant Ing. Eva Lukáčiková  

http://www.minedu.sk/akreditacie-v-oblasti-celozivotneho-vzdelavania/
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Názov vzdelávacej inštitúcie A-OMEGA, s.r.o. 

Názov vzdelávacieho programu Nastavovanie vstrekolisov 

Názov modulu Optimalizácia vstrekovacieho procesu 

Celkový rozsah 24,0 

Číslo potvrdenia o akreditácii 2282/2011/75/1 

Dátum vydania potvrdenia 30. 11. 2011 

Cieľová skupina - osoby pracujúce v oblasti plastikárskeho priemyslu - osoby pracujúce 
v oblasti obsluhy, nastavovania a údržby strojov a zariadení v 
strojárskej výrobe - osoby pracujúce v iných výrobných odvetviach.  

Profil absolventa Absolvent dokáže identifikovať najčastejšie chyby výliskov, dokáže 
identifikovať príčiny vzniku chýb. Dokáže odplyniť procesy, ktoré 
zapríčiňujú jednotlivé chyby výliskov. Absolvent pozná špeciálne 
metódy vstrekovania. 

Odborný garant Milan Mézl  

 

 

Názov vzdelávacej inštitúcie A-OMEGA, s.r.o. 

Názov vzdelávacieho programu Nastavovanie vstrekolisov 

Názov modulu Strojné zariadenia pre vstrekovanie plastov 

Celkový rozsah 16,0 

Číslo potvrdenia o akreditácii 2282/2011/75/1 

Dátum vydania potvrdenia 30. 11. 2011 

Cieľová skupina - osoby pracujúce v oblasti plastikárskeho priemyslu - osoby pracujúce v 
oblasti obsluhy, nastavovania a údržby strojov a zariadení v strojárskej 
výrobe - osoby pracujúce v iných výrobných odvetviach.  

Profil absolventa Absolvent rozozná rôzne typy vstrekovacích lisov, systém uzatvárania. 
Absolvent ovláda všetky druhy tlačidiel ovládacieho panelu uzatváracej 
časti. Účastník dokáže vykonať priebežnú údržbu vstrekolisu. Absolvent 
pozná funkcie formy. Absolvent dokáže bezpečne vykonať montáž a 
demontáž zariadenia. Absolvent pozná rôzne typy periférnych zariadení 
(fungovanie a ich využitie). 

Odborný garant Milan Mézl  

Názov vzdelávacej inštitúcie A-OMEGA, s.r.o. 

Názov vzdelávacieho programu Nastavovanie vstrekolisov 

Názov modulu Kvalita v oblasti vstrekovania plastov 

Celkový rozsah 10,0 

Číslo potvrdenia o akreditácii 2282/2011/75/1 

Dátum vydania potvrdenia 30. 11. 2011 

Cieľová skupina - osoby pracujúce v oblasti plastikárskeho priemyslu - osoby pracujúce 
v oblasti obsluhy, nastavovania a údržby strojov a zariadení v 
strojárskej výrobe - osoby pracujúce v iných výrobných odvetviach.  

Profil absolventa Absolvent pozná nástroje na kontrolu kvality výliskov. Absolvent vie 
vykonať kontrolu kvality výliskov. 

Odborný garant Milan Mézl  
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Názov vzdelávacej inštitúcie A-OMEGA, s.r.o. 

Názov vzdelávacieho programu Nastavovanie vstrekolisov 

Názov modulu Technológia spracovania plastov 

Celkový rozsah 16,0 

Číslo potvrdenia o akreditácii 2282/2011/75/1 

Dátum vydania potvrdenia 30. 11. 2011 

Cieľová skupina - osoby pracujúce v oblasti plastikárskeho priemyslu - osoby 
pracujúce v oblasti obsluhy, nastavovania a údržby strojov a zariadení 
v strojárskej výrobe - osoby pracujúce v iných výrobných odvetviach 

Profil absolventa Absolvent pozná rôzne štruktúry a vlastnosti plastových materiálov. 
Absolvent dokáže rozlíšiť termoplasty a reaktoplasty. Absolvent vie 
rozlíšiť plastové materiály, pozná chemické skratky a obchodné názvy 
plastov.  

Odborný garant Milan Mézl  

 

Názov vzdelávacej inštitúcie A-OMEGA, s.r.o. 

Názov vzdelávacieho programu Nastavovanie vstrekolisov 

Názov modulu Nastavovanie vstrekovacích lisov 

Celkový rozsah 40,0 

Číslo potvrdenia o akreditácii 2282/2011/75/1 

Dátum vydania potvrdenia 30. 11. 2011 

Cieľová skupina - osoby pracujúce v oblasti plastikárskeho priemyslu - osoby pracujúce v 
oblasti obsluhy, nastavovania a údržby strojov a zariadení v strojárskej 
výrobe - osoby pracujúce v iných výrobných odvetviach.  

Profil absolventa Absolvent je schopný nastaviť otvorenie a zatvorenie vstrekolisu. 
Absolvent dokáže spustiť vstrekolis a skontrolovať parametre. 
Absolvent dokáže zmontovať a demontovať zariadenie. 

Odborný garant Milan Mézl  

 

Názov vzdelávacej inštitúcie Inštitút odborného vzdelávania, s.r.o. 

Názov vzdelávacieho programu Gumár 

Názov modulu Gumár 

Celkový rozsah 390,0 

Číslo potvrdenia o akreditácii 3314/2013/10/1 

Dátum vydania potvrdenia 8. 2. 2013 

Cieľová skupina Osoby, ktoré majú záujem pracovať v oblasti gumárenskej výroby. 

Profil absolventa Absolvent vzdelávacieho programu je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť 
sa v gumárenskej výrobe. Pozná odborné chemické pojmy a správne ich 
aplikuje v praxi, vie charakterizovať materiály, suroviny, chemikálie a produkty 
príslušnej výroby, ich vlastnosti a zloženie, vie ich použiť vo výrobe a správne 
ich uskladňovať, pozná konštrukciu a funkciu strojov a zariadení používaných 
vo výrobe, meraciu a regulačnú techniku pri riadení chemických a 
technologických procesov, technickú a technologickú dokumentáciu a vie ju 
používať v praxi, pozná príslušné normy a podnikové predpisy, ovláda predpisy 
hygieny a bezpečnosti práce, ochrany prírody a v zmysle nich koná, pozná 
vzťahy výroby a životného prostredia a prakticky ich využíva. Vie odoberať 
vzorky, pripravovať ich na analýzu, robiť jednoduché analýzy a vyhodnocovať 
získané výsledky, podľa návodu nastavovať a obsluhovať stroje, prístroje a 
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niektoré technologické zariadenia podľa konkrétneho odvetvia výroby, 
pracovať s príslušnými pomôckami, nástrojmi a strojmi, robiť záznamy 
výsledkov merania, čistiť a sanitovať všetky výrobné zariadenia a priestory, 
používať racionálne metódy práce, ekonomicky používať suroviny, materiály a 
energiu, aplikovať príslušné normy, podnikové predpisy, predpisy hygieny a 
bezpečnosti práce, ochrany životného prostredia.  

Odborný garant Mgr. Miroslav Sojčák PhD. 

 

3.4.2 Neakreditované vzdelávacie programy v oblasti výroby výrobkov z plastu a gumy 

je najlepšie sledovať na uvedených web stránkach: 

www.spklaster.sk 

http://www.plasticportal.sk/sk/podla-cinnosti/ci/86/sub-ci/101 

neakreditované vzdelávacie programy je možné rozdeliť na: 

- pripravované ako ucelené školenia na vybratú tému 

- pripravované a zostavované na základe požiadavky zákazníka/firmy 

- školenia a zaškolenia k obsluhe zariadení využívaných vo výrobe výrobkov z plastu a gumy 

- špecializačné školenia v oblasti plastov a gumy 

- povinné školenia a preškolenia pre pracovníkov v oblasti výroby výrobkov z plastu a gumy vyplývajúce zo 

zákona 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(vykonávané na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce a v súlade §27 v časti 

Výchova a vzdelávanie (VVZ) 

NEAKREDITOVANÉ ŠKOLENIA 

MAPRO SLOVAKIA, s.r.o. 
Orovnica 230 
966 52 Orovnica 
Slovenská Republika 
Peter Psotka, školiteľ pre Slovensko  
e-mail: psotka@mapro.sk 
telefon: +421 456 780 917 
mobil: +421 902 904 806 
www.mapro.sk 

Kurz č. 1 - Základy technológie vstrekovania plastov 

Dĺžka kurzu: 4 dni  

Základný kurz pre pracovníkov s minimálnymi znalosťami technológie vstrekovania plastov. Druhy plastov, 

podmienky ich spracovania, fázy cyklu vstrekovacieho stroja, optimalizácia procesu. 

Kurz č. 2 - Technológia vstrekovania plastov pre pokročilých 

Dĺžka kurzu: 3 dni  

Tento kurz je zameraný predovšetkým na vyšší stupeň technológie vstrekovania plastov, odstraňovanie chýb 

pri vstrekovaní, optimalizáciu procesu, rozjazd nových foriem. Predpokladom kurzu je dobrá znalosť 

ovládania stroja a technológie vstrekovania plastov. 

Kurz č. 3 - Na mieru - firma 

Dĺžka kurzu: podľa dohody  

Obsah a dĺžku tohto kurzu si môžete vybrať sami podľa požiadaviek. Pre úplných začiatočníkov môžu byť do 5 

dní spojené napríklad kurzy 1 a 8. Môžete si dohodnúť aj dlhšie kurzy pre výcvik začiatočníkov. 

http://www.spklaster.sk/
http://www.plasticportal.sk/sk/podla-cinnosti/ci/86/sub-ci/101
mailto:psotka@mapro.sk
http://www.mapro.sk/
http://www.mapro.cz/#Kurz1
http://www.mapro.cz/#Kurz2
http://www.mapro.cz/#Kurz3
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Kurz č. 4 - Manažérsky kurz - znižovanie nákladov a škôd vo výrobe 

Dĺžka kurzu: 3 dni  

Tento kurz je určený pre stredných manažérov firiem, ktorý chcú poznať ovládanie stroja, základy 

technológie vstrekovania plastov a najčastejšie problémy s kvalitou výroby a strát. 

Kurz č. 5 - Ovládanie a programovanie priemyselných robotov Tecno Matic Compact 

Dĺžka kurzu: 3 dni  

Základné princípy, funkcie a popis riadenia. Základy ovládania a programovania robota - teoretická časť. 

Programovanie robota pre spoluprácu so vstrekovacím strojom v textovom editore programovacieho 

terminálu - praktická časť na robotizovanom pracovisku. 

Kurz č. 6 - Programovanie plastikárskej nadstavby Plastic Ware robotov ABB 

Dĺžka kurzu: 3 dni  

Základné princípy, funkcie a popis riadenia. Základy ovládania a programovania robota - teoretická časť. 

Programovanie robota v spolupráci so vstrekovacím strojom v textovom a grafickom editore 

programovacieho terminálu TEACHBOX - praktická časť na robotizovanom pracovisku. 

Kurz č. 7 - Obsluha a ovládanie vstrekovacích lisov HAITIAN rady MARS 

Dĺžka kurzu: 3 dni  

Výučba ovládania a obsluhy hydraulických vstrekovacích lisov HAITIAN rady MARS s riadiacim systémom 

Keba 1075, Keba 4030 alebo Keba 2580 (s dotykovým displejom). Môžete si zvoliť, na aký riadiaci systém 

bude školenie zamerané. 

Kurz č. 8 - Obsluha a ovládanie vstrekovacích lisov ZHAFIR rady VENUS 

Dĺžka kurzu: 3 dni  

Výučba ovládania a obsluhy plne elektrických vstrekovacích lisov ZHAFIR rady VENUS s riadiacim systémom 

Sigmatek a dotykovým displejom. 

NEAKREDITOVANÉ ŠKOLENIA 

SimulPlast s.r.o.  
Teplická 34 
058 01 Poprad  
telefón: +421 911 427 019, +421 52 482 28 31 
e-mail: simulplast@simulplast.sk 
Miroslav Kollár +421 948 361 839, m.kollar@simulplast.sk  
www.simulplast.com 

Školenia vychádzajú z praxe, sú zamerané na porozumenie plastovým materiálom, javom pri 

vstrekovaní a vplyvom pôsobiacim na výsledné vlastnosti dielu, na príčiny vzniku a spôsoby odstránenia vád 

dielov. Pripravujú sa prevažne na mieru a sú buď jednorazové alebo sa jedná o cyklus školení priamo 

u zákazníka.  

Firma tiež organizuje semináre pre technológov a nastavovačov ako aj pre konštruktérov plastových 

dielov. V rámci svojich odborných služieb poskytuje nasledovné služby: počítačová aj praktická optimalizácia 

procesu vstrekovania plastov, audit dielu/formy, komplexná počítačová analýza a optimalizácia konštrukcie 

plastových výliskov vrátane pevnostnej analýzy, laboratórna analýza defektov plastových výrobkov, 

materiálové poradenstvo. 

 

 

http://www.mapro.cz/#Kurz4
http://www.mapro.cz/#Kurz5
http://www.mapro.cz/#Kurz6
http://www.mapro.cz/#Kurz7
http://www.mapro.cz/#Kurz8
mailto:simulplast@simulplast.sk?subject=Otázka%20z%20www.plasticportal.eu%20adresovaná%20vašej%20spoločnosti
mailto:m.kollar@simulplast.sk?subject=Otázka%20z%20www.plasticportal.eu%20adresovaná%20vašej%20spoločnosti
http://www.simulplast.com/
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ŠKOLENIA REALIZOVANÉ PREDAJCAMI VSTREKOVACÍCH STROJOV (zaškolenie) 

Mastex s.r.o.  

Fibichova 16 

82105 Bratislava  

telefón: +421 2 48700611 

mobil: +421 905 218 337 

fax : +421 2 4342 4876 

Ing. Martin Jančo, +421 905 218 337, mjanco@mastex.sk 

www.engelglobal.com 

Predaj, servis, technická podpora, náhradné diely, školenia. Výhradné zastúpenie ENGEL pre Slovensko. 

  

ARBURG spol. s r.o.  

Černovická 40 

618 00 Brno  

telefón: 420 548 422 471 

fax : 420 548 422 481 

e-mail: czech@arburg.com 

www.arburg.cz 

 

ARBURG spol. s r.o. Organizačná zložka zahraničnej osoby 

Záturčianska 34 

Martin 03601 

telefón: 42143 42 85 969 

fax: 421 43 43 00 459 

e-mail: slovakia@arburg.com 

Nemecká spoločnosť Arburg patrí k popredným svetovým výrobcom vstrekovacích strojov s uzatváracími 

silami od 125 do 5.000 kN. V centrále v Brne sa na celkovej ploche 1.000 m2 nachádza predajné oddelenie, 

servisné oddelenie a sklad náhradných dielov, vrátane 300 m2 predvádzacej haly určenej na testovanie 

foriem, školenia a poradenstvo. Brnenská centrála podporuje taktiež zastúpenie v Martine. 

ŠPECIALIZAČNÉ VZDELÁVANIE V OBLASTI PLASTOV 

Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR 

Račianska 71, 832 59 Bratislava, 

tel.: 421 2 49246 111 

fax: 421 2 49246 341 

mail: vuz@vuz.sk 

Kontakt:  

Ing. Jozef Gajdoš 

tel.: 02/49 246 387, fax: 02/49 246 276, mobil: 0907 895 849, e-mail: gajdosj@vuz.sk 

Podmienky prijatia do kurzov:  potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti  k obsluhe zváracích zariadení 

Doklad o ukončení:  certifikát „Európsky zvárač plastov“ 

 

 

mailto:mjanco@mastex.sk?subject=Otázka%20z%20www.plasticportal.eu%20adresovaná%20vašej%20spoločnosti
http://www.engelglobal.com/
mailto:czech@arburg.com?subject=Otázka%20z%20www.plasticportal.eu%20adresovaná%20vašej%20spoločnosti
http://www.arburg.cz/
mailto:slovakia@arburg.com?subject=Otázka%20z%20www.plasticportal.eu%20adresovaná%20vašej%20spoločnosti
mailto:gajdosj@vuz.sk
mailto:gajdosj@vuz.sk
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Kurz M1 – Zváranie horúcim plynom a extrúderom 

Trvanie kurzu:    5 dní    

Kurz  M 2 – Zváranie plastov horúcim telesom 

Trvanie kurzu:   5 dní    

Kurz  M 3 – Elektrofúzne zváranie plastov 

Trvanie kurzu:   5 dní    

Kurz M 4 – Zváranie horúcim telesom a elektrofúzne zváranie PE vodných a plynových rúr 

Trvanie kurzu:    5 dní    

Kurz M 5 – Zváranie utesňovacích pásov (fólií) 

Trvanie kurzu:   5 dní    

 

POVINNÉ ŠKOLENIA A  PREŠKOLENIA PRE PRACOVNÍKOV v oblasti výroby výrobkov z plastu a gumy 

vyplývajúce zo zákona 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (vykonávané na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce a v súlade §27 

predmetného zákona v časti Výchova a vzdelávanie - VVZ) 

Pre výrobu výrobkov z plastov a gumy sa Výchova a vzdelávanie - VVZ týka napr. vzdelávania v oblasti 

viazania bremien, obsluhy vyhradených technických zariadení zdvíhacích, elektrotechnikov, samostatných 

elektrotechnikov alebo elektrotechnikov na riadiace činnosti, ale aj iných činností, ktoré sú uvedené v danej 

časti v súlade so zákonom)  

Zoznamy právnických alebo fyzických osôb, vrátane platnosti osvedčení je aktuálne možné získať: 

http://www.safework.gov.sk/zoz_vyd_oo.php 

Národný inšpektorát práce 

Masarykova 10, 040 01 Košice 

Tel.: +421 55 7979 902 

Fax: +421 55 7979 904 

 

3.5   Systém prípravy učiteľov, lektorov a trénerov vo firmách 
Príprava učiteľov pre odborný výkon sa realizuje v súlade so zákonom 317/2009  o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je potrebné si 

uvedomiť, že za zabezpečenie kvality obsahu a metód, ale aj vzdelávacích výstupov sú zodpovední práve 

učitelia a majstri odbornej výchovy.  

 

Majster odbornej výchovy 

Majster odbornej výchovy vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní odborného výcviku a odbornej 

praxe v rámci školského vzdelávacieho programu. 

Učiteľ 

Učiteľ vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo pri 

poskytovaní kontinuálneho vzdelávania. Kategória učiteľ sa podľa vzdelávacieho programu člení na 

podkategórie podľa vzdelávacích programov poskytujúcich stupne vzdelania alebo kontinuálne vzdelávanie. 

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces nadobúdania vedomostí, 

zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania, zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania 

profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca potrebných na výkon pedagogickej činnosti a na 

výkon odbornej činnosti. 

http://www.safework.gov.sk/zoz_vyd_oo.php
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Druhy kontinuálneho vzdelávania sú: 

a) adaptačné vzdelávanie, 

b) aktualizačné vzdelávanie, 

c) inovačné vzdelávanie, 

d) špecializačné vzdelávanie, 

e) funkčné vzdelávanie. 

Z veľkého množstva akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania si ale učitelia a majstri odbornej 

výchovy v oblasti chémie môžu naozaj vybrať veľmi málo (viď link na zoznam akreditovaných programov) 

https://www.minedu.sk/data/att/7160.pdf 

Bohužiaľ, v zozname sa nenachádza ani inovačné ani aktualizačné vzdelávanie v oblasti spracovania 

polymérov. Najbližšie tematicky v rámci chémie má inovačné kontinuálne vzdelávanie poskytované aj pre 

učiteľov aj pre majstrov odbornej výchovy „Prehlbovanie kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti 

aplikácie bezpečnostných predpisov pri práci v chemickom laboratóriu". Pre učiteľov je ešte v ponuke aj 

aktualizačné kontinuálne vzdelávanie "Základy nanovedy a nanotechnológií" a inovačné kontinuálne 

vzdelávanie  „Chémia v praxi“.  

Na základe uvedeného je možné urobiť záver, že by bolo vhodné akreditovať pre učiteľov, ale aj majstrov 

odbornej výchovy program, ktorý by priniesol aktuálne /nové poznatky v oblasti spracovania polymérov 

a nové praktické poznatky z oblasti riadenia plastikárskej výroby.  Vzdelávací program, ktorý bol zostavený 

v rámci projektu STANDPLASTVET by priniesol do tejto oblasti výrazné zlepšenie. V tejto súvislosti by bolo 

vhodné aj doriešiť financovanie ďalšieho vzdelávania učiteľov a majstrov odbornej prípravy 

Pre lektorov a technických trénerov (túto činnosť vykonávajú interní školitelia najmä vo väčších 

plastikárskych firmách) je nevyhnutné sprostredkovať aj lektorské zručnosti (napríklad získanie čiastočnej 

kvalifikácie lektor), a zároveň tiež je im potrebné sprostredkovať najnovšie poznatky z odboru technológie 

spracovania plastov.   

Dôvody prečo je potrebné sa venovať príprave učiteľom, lektorom a trénerom 

1. Ak sa má zvýšiť počet študentov v chemických odboroch (SŠ) zameraných na oblasť plastov a gumy, musia 

sa nevyhnutne vzdelávať aj učitelia a majstri odbornej výchovy 

2. Zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenie praxe a školy, tiež rozvoj duálneho vzdelávania tlačí firmy 

a školy k tomu, že sa musia vzdelávať aj majstri - inštruktori, ktorí budú zabezpečovať praktickú výučbu vo 

firmách. 

3. Ak sa firmy (vyšlo to aj z „Prieskumu u zamestnávateľov v sektore spracovania plastov“ – máj 2014) chcú 

viac zamerať na interné školenia, musia mať kvalifikovaných lektorov priamo vo vlastnej firme. 

 

4. ZÁVER  

4.1 Spôsob aktualizácie príručky 

Základné podmienky aktualizácie: 

 Aktualizáciu bude zabezpečovať Slovenský plastikársky klaster 

 Bude sa realizovať jedenkrát za kalendárny rok 

 Prvá aktualizácia bude na jar 2016 

https://www.minedu.sk/data/att/7160.pdf
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 Aktualizácia sa bude realizovať formou záznamov na poslednej strane Príručky, to znamená, že bude 

zapísané číslo poslednej verzie, dátum vydania Príručky, zmeny budú zakomponované do textov 

v Príručke.  

 Formou aktualizácie príručky je tiež rozšírenie obsahu o nové kapitoly 

 Aktualizácii podliehajú aj grafy a tabuľky, ktoré nesmú byť staršie ako 2 roky 

 

Autori jednotlivých kapitol:  

1.4 Základné informácie z ktorých vychádzajú jednotlivé kapitoly          

 kapitolu spracovala: Ing. Viola Kromerová, gen. tajomníčka Slovenského živnostenského zväzu 
3.1 Zoznam pracovných pozícií identifikovaných v projekte a ich nadväznosť  na vzdelávacie cesty 

 kapitolu spracovali: Ing. Gabriela Jakubová, PhDr. Dagmar Jelínková, Ing. Viera Žatkovičová, ŠIOV 
3.2 Analýza vzdelávania pre potreby výrobcov výrobkov z plastov a gumy 

kapitolu spracovali: Ing. Gabriela Jakubová, PhDr. Dagmar Jelínková, Ing. Viera Žatkovičová, ŠIOV 

3.3 Študijné programy vysokoškolského štúdia v oblasti polymérov v SR 

kapitolu spracoval: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD., FCHPT STU Bratislava 

3.4 Ďalšie vzdelávanie v oblasti výroby výrobkov z polymérov v SR 

kapitolu spracovala:  PhDr. Katarína Ikrényiová, A-OMEGA, s.r.o. Malacky 

Zdroje, ktoré obsah príručky rešpektuje:  

Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie (EKR) pôvod vzniku vývoja EKR – odkiaľ EKR 

pochádza? Úrad pre vydávanie úradných publikácie ES, 2009 

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Zákon č. 131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Metodická príručka ŠÚ SR Medzinárodná štatistická klasifikácia zamestnaní ISCO – 08 (10.1.2012)  

Metodika na tvorbu úplných a čiastočných kvalifikácií, kolektív autorov, ŠIOV, 2014 

Metodika na stanovenie kvalifikačných štandardov. Kolektív autorov, ŠIOV, 2013 

§ 27 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

Vyhláška č. 356/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej 

činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov 

výchovnej a vzdelávacej činnosti 

 

Verzia:  prvá  

Dátum vydania: 30.4.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KONTAKT:  Slovenský plastikársky klaster, Vašinova 61,  949 01 NITRA 


