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Studniar
Charakteristika
Studniar zakladá, zriaďuje, rekonštruuje a oživuje studne
všetkých profilov a hĺbok. Vykonáva opravy alebo výmeny
chybného plášťa studne a jeho izolácie. Čistí a dezinfikuje
studne, obsluhuje príslušné mechanizačné prostriedky.

Alternatívne názvy
-

Studniar betonár

Požadovaný stupeň vzdelania
-

Stredné odborné vzdelanie

Optimálne školské vzdelanie
-

Stredné odborné vzdelanie v odbore murár
Stredné odborné vzdelanie v odbore výroba v stavebníctve - murár
Stredné odborné vzdelanie v odbore stavebná výroba - murárske práce /ŠP/
Stredné odborné vzdelanie v odbore stavebná výroba - stavebné práce /ŠP/

Alternatívne vzdelávacie cesty
-

Stredné odborné vzdelanie v odbore stavebná výroba - železobetonárska výroba

Certifikáty a osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúčajú nasledovné certifikáty:
-

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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Doklady o odbornej spôsobilosti na účely prevádzkovania remeselnej živnosti, ktorá sa preukazuje
výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného
študijného odboru podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov (§ 21)

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
- aspoň 6 mesiacov

Osobnostné predpoklady
-

Technický talent
Precíznosť (presnosť)
Analytické myslenie
Komunikatívnosť
Praktické myslenie
Spoľahlivosť
Pozornosť
Pamäť
Predstavivosť
Sebaovládanie
Sebaistota

nadpriemerná
nadpriemerná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná

Osobnostný typ
-

Prakticko-technický typ
Podnikateľský typ

Zdravotné obmedzenia
Choroby vylučujúce výkon zamestnania
-

Alergia na chlad
Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania
Prognosticky nepriaznivé choroby ciev a nervov horných končatín
Raynaudov syndróm
Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby obehovej sústavy
Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby pohybového systému znemožňujúce záťaž chrbtice a trupu
Ťažké a prognosticky nepriaznivé chronické choroby pohybového systému obmedzujúce prácu v
neštandardnej (vynútenej) polohe
Prognosticky závažné poruchy sluchu
Záchvatové a kolapsové stavy

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania
-

Duševné poruchy
Fóbicko-anxiózne poruchy
Poruchy správania
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Prognosticky závažné endokrinné choroby
Závažné endokrinné choroby (choroby štítnej žľazy, diabetes mellitus a ostatných endokrinných žliaz)
Choroby ciev a nervov horných končatín
Poruchy prekrvenia končatín
Chronické choroby dýchacích ciest a pľúc s ťažšou poruchou funkcie
Prognosticky závažné choroby dýchacích ciest a pľúc
Choroby obehovej sústavy
Choroby obehovej sústavy s funkčným obmedzením
Choroby pohybového systému obmedzujúce pohyblivosť a svalovú silu
Prognosticky závažné choroby pohybového systému obmedzujúce prácu v neštandardnej (vynútenej)
polohe
Prognosticky závažné degeneratívne a zápalové choroby pohybového systému
Prognosticky závažné choroby chrbtice
Prognosticky závažné stavy po úrazoch či operáciách pohybového systému
Prognosticky závažné choroby obličiek (ľadvín)
Ťažké choroby obličiek (ľadvín) a močových ciest
Poruchy termoregulácie rôzneho pôvodu
Chronické zápaly stredného ucha
Poruchy sluchu
Poruchy zraku
Tinnitus
Závrat akéhokoľvek pôvodu

Doplňujúce informácie
Pracovné podmienky
-

Celková fyzická záťaž
Manipulácia s bremenami
Práca v nevhodných pracovných polohách alebo v obmedzenom pracovnom priestore
Záťaž chladom
Záťaž prachom
Záťaž teplom
Záťaž hlukom
Záťaž chemickými faktormi
Záťaž vibráciami
Zraková záťaž
Záťaž malých svalových skupín alebo jemnej motoriky
Nepravidelný pracovný čas, práca na zmeny
Práca pod zemou
Práca vo voľnom priestore
Zvýšené riziko úrazu
Nárazová práca

Charakter práce
Charakter činností
- Montážne práce a obsluha strojov
Vedenie podriadených pracovníkov
- Bez vedenia
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Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
- Veľká zodpovednosť, prípadné straty môžu byť veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné)
Ďalšie informácie
Studniar ďalej zakladá, zriaďuje, rekonštruuje a oživuje povrchové studne, pramenné záchytky z prefabrikovaných
výpustov, skruží a pod. Úzko spolupracuje s vŕtačom a hydrogeológom.

Klasifikácie
ISCO-08
8113 Studniari, vŕtači a podobní pracovníci
SK ISCO-08
8113001 Studniar
Sekcia SK NACE Rev. 2
B Ťažba a dobývanie
F Stavebníctvo
Divízia SK NACE Rev. 2
08 Iná ťažba a dobývanie
43 Špecializované stavebné práce
Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 3
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