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Pomocný pracovník v chemickej výrobe
Charakteristika
Pomocný pracovník v chemickej výrobe vykonáva práce, ktoré
nesúvisia priamo s riadením chemickej výroby, ale ju podporujú.
Jedná sa o rôzne manipulačné činnosti, skladovanie a presun
materiálov, čistiace práce a prípravu aditívov.

Alternatívne názvy
-

Manipulačný pracovník v chemickej výrobe
Pomocný pracovník v gumárenskej a plastikárskej výrobe
Pomocný pracovník v chemickom laboratóriu
Pomocný pracovník vo farmácii a zdravotníckej výrobe
Pomocný pracovník vo výrobe výbušnín

Požadovaný stupeň vzdelania
-

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Optimálne školské vzdelanie
-

Nižšie stredné odborné vzdelanie v odbore chémia
Stredné odborné vzdelanie v odbore gumárska a plastikárska výroba
Stredné odborné vzdelanie v odbore gumárska a plastikárska výroba - plastikárska výroba
Stredné odborné vzdelanie v odbore gumárska a plastikárska výroba - gumárska výroba
Stredné odborné vzdelanie v odbore chemik - chemickotechnologické procesy

Alternatívne vzdelávacie cesty
-

Stredné odborné vzdelanie v odbore gumárska a plastikárska výroba /ŠP/
Stredné odborné vzdelanie v odbore odborná škola - technická chémia
Základné vzdelanie

Kompetencie
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Všeobecné spôsobilosti
-

Fyzická zdatnosť
Manuálna zručnosť
Informačná gramotnosť
Kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
Osobnostný rozvoj
Samostatnosť
Tímová práca

Nutná
Nutná
Nutná
Nutná
Nutná
Nutná
Nutná

Pokročilá
Pokročilá
Elementárna
Elementárna
Elementárna
Elementárna
Elementárna

Odborné vedomosti
-

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
Zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
Chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
Základy koncových technológií na ochranu životného prostredia

nutná
nutná
nutná
výhodná
výhodná

Odborné zručnosti
-

Skladovanie chemických látok, surovín, materiálu, výrobkov, medziproduktov a vedľajších
produktov chemických a spracovateľských výrob
Evidencia, balenie a expedícia v chemickej výrobe
Manipulácia s laboratórnymi pomôckami a chemikáliami v chemickom laboratóriu
Vedenie vysokozdvižných vozíkov, vrátane obsluhy zdvíhacieho zariadenia

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje odbornú prax

Osobnostné predpoklady
-

Praktické myslenie
Pozornosť
Precíznosť (presnosť)
Technický talent
Pamäť

bežná
bežná
bežná
bežná
bežná

Osobnostný typ
-

Prakticko-technický typ

Zdravotné obmedzenia
Choroby vylučujúce výkon zamestnania
-

Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania
Prognosticky nepriaznivé choroby ciev a nervov horných končatín
Raynaudov syndróm
Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby obehovej sústavy
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-

Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby končatín znemožňujúce jemnú motoriku
Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby pohybového systému znemožňujúce záťaž chrbtice a trupu
Chronické, prognosticky nepriaznivé, alebo závažné choroby cieľového orgánu podľa toxických vlastností
látok
Záchvatové a kolapsové stavy

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania
-

Alergia na chlad
Alergické choroby kože, dýchacích ciest a spojoviek
Výskyt alergických prejavov v minulosti
Drogová závislosť v anamnéze
Duševné poruchy
Poruchy správania
Závažné psychosomatické choroby
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
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
Choroby obehovej sústavy
Choroby obehovej sústavy s funkčným obmedzením
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 stavy po úrazoch či operáciách pohybového systému
Chronické prognosticky nepriaznivé choroby pečene
Prognosticky závažné choroby obličiek (ľadvín)
Ťažké choroby obličiek (ľadvín) a močových ciest
Poruchy termoregulácie rôzneho pôvodu
Ťažké orgánové choroby podľa toxických, vlastností látok
Závažné orgánové choroby podľa druhu neionizujúceho žiarenia
Závažné chronické choroby kože a spojoviek
Chronické zápaly stredného ucha
Poruchy sluchu
Poruchy zraku
Prognosticky závažné poruchy sluchu
Tinnitus
Epilepsia a iné záchvatové choroby
Závrat akéhokoľvek pôvodu

Mzdy v regiónoch
Kraj
Trenčiansky kraj
Prešovský kraj
Slovenská republika

Od
1023 Eur
636 Eur
734 Eur
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Medián
1140 Eur
682 Eur
999 Eur

Do
1291 Eur
742 Eur
1172 Eur
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Doplňujúce informácie
Pracovné podmienky
-

Celková fyzická záťaž
Manipulácia s bremenami
Záťaž hlukom
Záťaž chemickými faktormi
Záťaž chladom
Záťaž neionizujúcim žiarením
Záťaž prachom
Záťaž teplom
Záťaž vibráciami
Nepravidelný pracovný čas, práca na zmeny
Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
Práca vo výškach
Zvýšené riziko úrazu
Zvýšené riziko všeobecného ohrozenia

Charakter práce
Charakter činností
- Pomocné, manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu
Vedenie podriadených pracovníkov
- Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
- Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné)

Klasifikácie
ISCO-08
9329 Pomocní pracovníci vo výrobe
SK ISCO-08
9329008 Pomocný pracovník v chemickej výrobe
Sekcia SK NACE Rev. 2
C Priemyselná výroba
Divízia SK NACE Rev. 2
19
20
21
22

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 2
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