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Správca domácnosti, gazdiná
Charakteristika
Správca domácnosti, gazdiná zabezpečuje plynulý chod
domácnosti. Vykonáva činnosti v rozsahu požiadaviek klienta.
Spravidla sa stará o chod a funkčnosť domácnosti, jej čistotu,
zásobovanie a optimálne hospodárenie.

Alternatívne názvy
-

Majordómus

Požadovaný stupeň vzdelania
-

Úplné stredné odborné vzdelanie

Optimálne školské vzdelanie
-

Nižšie stredné odborné vzdelanie v odbore praktická žena
Stredné odborné vzdelanie v odbore prevádzka spoločného stravovania

Alternatívne vzdelávacie cesty
-

Stredné odborné vzdelanie v odbore služby a domáce hospodárenie
Stredné odborné vzdelanie v odbore opatrovateľka

Certifikáty a osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát:
-

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

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

Osobnostné predpoklady
-

Precíznosť (presnosť)
Spoľahlivosť
Komunikatívnosť
Pamäť
Pozornosť
Praktické myslenie
Sebaovládanie
Trpezlivosť

nadpriemerná
nadpriemerná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná

Osobnostný typ
-

Prakticko-technický typ

Zdravotné obmedzenia
Choroby obmedzujúce výkon zamestnania
-

Alergia na alergény (látky vyvolávajúce alergické prejavy) v pracovnom prostredí
Choroby končatín s poruchou funkcie, vrátane poúrazových stavov
Choroby pohybového systému obmedzujúce pohyblivosť a svalovú silu
Prognosticky závažné degeneratívne a zápalové choroby pohybového systému
Prognosticky závažné choroby chrbtice
Prognosticky závažné choroby pohybového a nervového systému znemožňujúce jemnú motoriku a
koordináciu pohybov
Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby končatín znemožňujúce jemnú motoriku
Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby končatín znemožňujúce jemnú motoriku a koordináciu pohybov
Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby pohybového systému znemožňujúce záťaž chrbtice a trupu

Mzdy v regiónoch
Kraj
Slovenská republika

Od
873 Eur

Medián
1003 Eur

Do
1070 Eur

Doplňujúce informácie
Príklady práce
-

Organizácia a riadenie prípravných, doplňujúcich a pomocných prác pri výrobe pokrmov alebo pri
zabezpečovaní hotelových služieb.
Organizácia a riadenie prác chyžných, vrátane rozpisu služieb. Vedenie skladov, vrátane evidencie,
prideľovanie bielizne, pomocného materiálu a prostriedkov.
Vybavovanie drobných reklamácií.
Organizácia a riadenie prípravných, doplňujúcich a pomocných prác pri výrobe pokrmov alebo pri
zabezpečovaní hotelových služieb vo veľkých prevádzkach pohostinskej činnosti alebo v prevádzkach
ubytovacích služieb so zahraničnou klientelou.
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Pracovné podmienky
-

Záťaž malých svalových skupín alebo jemnej motoriky
Záťaž prachom
Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore

čiastočná
čiastočná

Charakter práce
Charakter činností
- Prevádzkové práce v službách a obchode
Vedenie podriadených pracovníkov
- Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
- Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné)
Ďalšie informácie
Správca domácnosti, gazdiná ďalej poskytuje pravidelné služby pre klienta, ktoré sú spojené s údržbou jeho
domácnosti. Zabezpečuje plynulý chod domácnosti na požadovanej úrovni. Priamo vykonáva alebo dohliada na
upratovanie, varenie, údržbu šatstva a bytových textílií, ako aj zásobovanie. Zabezpečuje funkčnosť technických
zariadení a spotrebičov v domácnosti. Objednáva a dohliada na pracovníkov a dodávateľov vykonávajúcich rôzne
úpravy a opravy v domácnosti. Stará sa o hospodárenie domácnosti, vybavuje reklamácie, zabezpečuje kontakt s
dodávateľmi elektrickej energie, plynu, vody, odvozu odpadu, atď., styk s bankou, poisťovňami, poštou. Dohliada
na starostlivosť o deti, v prípade požiadavky klienta aj o domáce zvieratá.

Klasifikácie
ISCO-08
5152 Správcovia domácností
SK ISCO-08
5152000 Správca domácnosti, gazdiná
Sekcia SK NACE Rev. 2
S Ostatné činnosti
Divízia SK NACE Rev. 2
96 Ostatné osobné služby
Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 4
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