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1. Workshop
Tvorba “Príručky pracovných pozícií, kvalifikácií a vzdelávacích štandardov
v odvetví spracovania plastov”

Miesto:

Pálenica Jelšovce, Nitra

Termín:

29.10.2014

Začiatok pracovnej skupiny:

09:00 hod.

Ukončenie pracovnej skupiny:

17:00 hod.

Fázy tvorby „Príručky“
Príprava, distribúcia a vyhodnocovanie dotazníka zameraného na prieskum potrieb zamestnávateľov v oblasti
plastikárskeho priemyslu (Záverečná správa: 28.5.2014)

Realizácia pracovných skupín (WORKING GROUP) – Veľká Británia (15. - 17.07.2014), Rakúsko (18.11.2014),
Slovensko (február 2015).
Príprava a realizácia WORKSHOPOV – overovanie/verejná diskusia k záverom a výstupom z pracovnej
skupiny (WORKING GROUP) na Slovensku (1. Worskhop – 29.10.2014)

Stretnutie všetkých expertov pracovnej skupiny a účastníkov worskhopu zúčastňujúcich sa na tvorbe „Príručky
pracovných pozícií, kvalifikácií a vzdelávacích štandardov v oblasti odvetvia spracovania plastov“. (ďalej len
„Príručka“)
Ing. Darina Machovičová, výkonná riaditeľka SPK otvorila stretnutie expertov a účastníkov 1. Workshopu projektu
StandPlast, kde cieľom bolo pripraviť štruktúru „Príručky“, vyextrahovať pracovné pozície v oblasti odvetvia
spracovania plastov, informovať účastníkov workshopu o pracovnej skupine organizovanej v Anglicku
a o systéme pracovných pozícií v Anglicku (Cogent).

Počas celého workshopu prebiehala diskusia k popisu existujúceho stavu v SR – systém povolaní a kvalifikácií
(národná sústava kvalifikácií v súlade s EQF). Vzdelávacie štandardy v metodológia zostavenia vzdelávacích
cieľov smerovaných k získaniu a upevneniu jednotlivých kompetencií.

1. Úloha:
Popísať existujúci stav v SR – systém povolaní a kvalifikácií (národná sústava kvalifikácií v súlade s EQF)
– národná sústava.
Zodpovední:
A-OMEGA

(systém povolaní + ďalšie vzdelávanie), ŠIOV (stredoškolské
(vysokoškolské vzdelávanie)

Termín:
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31.12.2014

vzdelávanie),

STUBA

Pracovné pozície v oblasti spracovania polymérov
• Zoznam pracovných pozícií v oblasti spracovania polymérov
• Popis každej pracovnej pozície
Štruktúra popisu
• Názov pracovnej pozície/ekvivalent v Anglicku a Rakúsku
• Detaily pracovnej pozície (popis – účel, zrozumiteľne popísaná pracovná pozícia)
• Kľúčové aktivity
• Vstupná úroveň vzdelania (prepojené na NQF)
• Odbornosť (za tým prepojenie na vzdelávanie – Ako je možné vzdelanie získať)
• ZHODA (bezpečnosť práce, bezpečnosť vo výrobe, legislatíva, zodpovednosť, riadenie procesu
kvality, kontrola a manažment incidentov) (za tým prepojenie na vzdelávanie – Ako je možné
vzdelanie získať)
• Kompetencie (vedomosti, zručnosti, spôsobilosť a motivácia) (za tým prepojenie na vzdelávanie
– Ako je možné vzdelanie získať)
• „Zlepšovateľské hnutie“ – technické riešenie problémov, návrhy opatrení na zníženie nákladov
atˇ.)
• Progres – možnosti rastu a postupu (konkrétne pracovné pozície v rámci kariérového plánu)
• Možnosti kumulovania s inou pracovnou pozíciou
• Odmeňovanie
• Poznámky
1.

Zoznam organizácií poskytujúcich vzdelávanie v oblasti polymérov (tabuľka – rozdelenie na
formálne a neformálne, akreditované a neakreditované a v tabuľke úroveň podľa NQF)

2.

Návrh na aktualizáciu popisov (a príručky), prepojenie na sústavu povolaní.

Zoznam pracovných pozícií: v SR
Technické

Riadiace - z dotazníka

Plánovač výroby

Generálny manažér (výkonný riaditeľ, CEO, manažér závodu..)

Technológ výroby

Manažér výroby

Konštruktér

Manažér kvality

Technik kvality

Manažér údržby

Laboratórny technik

Manažér BOZP

Nastavovač strojov

Manažér vývoja

Nástrojár

Procesný manažér

Prevádzkový údržbár

Projektový manažér

Prevádzkový elektrikár

Vedúci zmien (zmenový majster „schiftleader“)

Operátor výroby (obsluha

Vedúci tímu („teamleader“)

strojov)
Kontrolór kvality
Pracovník výrobnej
logistiky
Montážny pracovník
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Pomocný pracovník vo
výrobe
Konštruktér nástrojov
Programátor
priemyselných robotov
Skladový pracovník/vodič
VZV

Názvy pracovných pozícií v UK
•

Nástrojár

•

Kvality manažér

•

Výrobný manažér

•

Prevádzkový/procesný operátor – učeň

•

Prevádzkový/procesný operátor

•

Technológ pre polyméry

•

Laboratórny technik (analytik, kontroly kvality, výskum a vývoj)

•

Inžinier údržby

•

Technik údržby

•

Prevádzkový /nastavovač strojov

•

Procesný technik (polyméry, materiály, dizajn)

•

Supervízor výroby

•

Manažér pre výskum a vývoj

•

Manažér laboratórií

•

Výrobný riaditeľ

•

Technik pre výrobný dizajn

•

Inšpektor kontroly kvality

•

Technický manažér

•

Vedúci 1. úrovne v sklade (supervízor)

•

Operačný pracovník skladu

•

Pracovník finalizácie a montáže

Vyplynulo z diskusie workshopu:

Zoznam pracovných pozícií v oblasti spracovania polymérov
Obsluha zariadenia
0.Učeň (v riešení)
1. Pracovník obsluhy vstrekolisov (zariadenia na spracovanie

polymérov) – Požadovaná kvalifikácia 3 (NQF) -

učňovka
2. Operátor zariadení na spracovanie polymérov – Požadovaná kvalifikácia: 4 (NQF) – maturita
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3.
*Nastavovač zariadení na spracovanie polymérov - Požadovaná kvalifikácia: 4 (NQF)
*Nastavovač CNC zariadení na spracovanie polymérov - Požadovaná kvalifikácia: 4 (NQF)

4. Nástrojár (→ nástroj = forma, kaliber atd. = niečo čo určuje tvar výrobku) pre výrobu a údržbu nástrojov pre
spracovanie polymérov - Požadovaná kvalifikácia: 4 (NQF)

5. Prevádzkový údržbár – Požadovaná kvalifikácia: 3 (NQF)

6. Prevádzkový elektrikár - Požadovaná kvalifikácia: 3 (NQF)

7. Technológ spracovania polymérov - Požadovaná kvalifikácia: 6, 7 (NQF)
Technické vzdelanie – zameranie na polyméri

8. Technik kvality - Požadovaná kvalifikácia: 7 (NQF)
Vhodné vybrať z výroby. Nezodpovedá za vstupný materiál a procesy (Supplier Quality Manager „SQM“ – inžinier
kvality, ktorý ovláda výrobné procesy a procesy hodnotenia kvality).

9. Laboratórny technik - Požadovaná kvalifikácia: 4 (NQF)

10. Plánovač výroby: Požadovaná kvalifikácia: 7. (NQF) + osobnostné vlastnosti + vysoko-stresovo odolný

11. Procesný Výrobný inžinier: Požadovaná kvalifikácia: 7. (NQF) + osobnostné vlastnosti + prax (špecifikácia
zariadení pre nákup)

12. Konštruktér - Požadovaná kvalifikácia: 7. (NQF)

Popis každej pracovnej pozície

Popis pracovného miesta:
-

Cieľ / Účel

-

Popis aktivít / Hlavné úlohy a činnosti

-

Zodpovednosť

Požiadavky:
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-

Minimálne požiadavky na kvalifikáciu

-

BOZP – Krízový manažment - Enviro

-

Zručnosti

-

Schopnosti – osobnostné predpkklady

Kumulácie:
-

údržba + nastavovač

-

technológ + kvalita

-

odmeňovací systém → Trexima www.trexima.sk

2. Úloha:
Aktivity expertov: Spracovanie písomných dokumentov z 1. Workshopu a príprava dokumentu, ktorý sa
bude dávať do súladu s Rakúskom.
Príprava a realizácia Workgroup II. v Rakúsku 18.11.2014.
Zodpovední:

všetci experti (za všetkých partnerov: P0-P6)

Termín:

14.11.2014

3. Úloha:
Zápis a fotodokumentácia z Workgroup II.
Zodpovedné:

Mária Chaloupková (A-OMEGA), Dina Gubricová (SPK)

Termín:

26.11.2014

Celkové výstupy pracovnej skupiny:
-

Štruktúra „Príručky pracovných pozícií, kvalifikácií a vzdelávacích štandardov v oblasti odvetvia
spracovania plastov“

-

Zoznam pracovných pozícií v oblasti spracovania polymérov (SK/UK) (vrátane účelu každej pracovnej
pozície)

-

Štruktúra popisu pracovnej pozície v oblasti spracovania polymérov

-

Zostavenie kľúčových kompetencií k jednotlivým pracovným pozíciám („Čo potrebuje vedieť pracovník
na danej pracovnej pozícii“)

-

Vzdelávacie štandardy v odvetví spracovania plastov a metodológia zostavenia vzdelávacích cieľov
smerovaných k získaniu a upevneniu jednotlivých kompetencií

V Nitre, dňa 29.10.2014

_______________________
Ing. Darina Machovičová, výkonná riaditeľka SPK

_______________________
Mária Chaloupková, expertka za partnera projektu A-OMEGA
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