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Vodný záchranár, plavčík
Charakteristika
Vodný záchranár, plavčík dohliada na bezpečnosť prevádzky
plavární a kúpalísk.

Požadovaný stupeň vzdelania
-

Stredné odborné vzdelanie

Optimálne školské vzdelanie
-

Stredné odborné vzdelanie v odbore zdravotník

Alternatívne vzdelávacie cesty
-

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium - šport

Špecializačné študijné programy
Certifikačné študijné programy
Študijné programy sústavného vzdelávania
Certifikáty a osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa vyžaduje nasledovný certifikát:
-

Preukaz plavčíka

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

Osobnostné predpoklady
-

Pozornosť
Spoľahlivosť
Praktické myslenie
Sebaovládanie
Pamäť
Trpezlivosť
Komunikatívnosť
Sebaistota

nadpriemerná
nadpriemerná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná

Osobnostný typ
-

Prakticko-technický typ

Zdravotné obmedzenia
Choroby vylučujúce výkon zamestnania
-

Alergia na alergény (látky vyvolávajúce alergické prejavy) v pracovnom prostredí
Alergia na chlad
Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania
Prognosticky nepriaznivé imunodeficitné stavy
Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby obehovej sústavy
Záchvatové a kolapsové stavy

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania
-

Drogová závislosť v anamnéze
Duševné poruchy
Poruchy správania
Závažné psychosomatické choroby
Závažné endokrinné choroby (choroby štítnej žľazy, diabetes mellitus a ostatných endokrinných žliaz)
Poruchy prekrvenia končatín
Závažné choroby mozgu a/alebo periférneho nervového systému
Chronické choroby dýchacích ciest a pľúc s ťažšou poruchou funkcie
Prognosticky závažné choroby dýchacích ciest a pľúc
Imunitná nedostatočnosť
Choroby obehovej sústavy
Choroby obehovej sústavy s funkčným obmedzením
Choroby pohybového systému obmedzujúce pohyblivosť a svalovú silu
Prognosticky závažné degeneratívne a zápalové choroby pohybového systému
Prognosticky závažné stavy po úrazoch či operáciách pohybového systému
Chronické prognosticky nepriaznivé choroby pečene
Prognosticky závažné choroby obličiek (ľadvín)
Ťažké choroby obličiek (ľadvín) a močových ciest
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Poruchy termoregulácie rôzneho pôvodu
Ťažké orgánové choroby podľa toxických, vlastností látok
Poruchy sluchu
Poruchy zraku
Epilepsia a iné záchvatové choroby
Choroby s potenciálnymi stavmi bezvedomia

Mzdy v regiónoch
Kraj
Žilinský kraj
Slovenská republika

Od
910 Eur
891 Eur

Medián
966 Eur
967 Eur

Do
1035 Eur
1072 Eur

Doplňujúce informácie
Pracovné podmienky
-

Celková fyzická záťaž
Psychická pracovná záťaž
Záťaž biologickými faktormi
Záťaž chemickými faktormi
Záťaž chladom
Záťaž teplom
Nepravidelný pracovný čas, práca na zmeny
Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
Práca vo voľnom priestore
Zvýšené riziko všeobecného ohrozenia

Charakter práce
Charakter činností
- Prevádzkové práce v službách a obchode
Vedenie podriadených pracovníkov
- Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
- Veľká zodpovednosť, prípadné straty môžu byť veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné)

Klasifikácie
ISCO-08
5419 Pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných služieb inde neuvedení
SK ISCO-08
5419002 Vodný záchranár, plavčík
Sekcia SK NACE Rev. 2
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Q Zdravotníctvo a sociálna pomoc
R Umenie, zábava a rekreácia
Divízia SK NACE Rev. 2
86 Zdravotníctvo
93 Športové, zábavné a rekreačné činnosti
Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 3
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