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Tlačiar, operátor tlače
Charakteristika
Tlačiar, operátor tlače vykonáva odborné činnosti spojené s
potlačou materiálu s použitím tlačových strojov.

Alternatívne názvy
-

Strojmajster tlače
Tlačový strojmajster

Požadovaný stupeň vzdelania
-

Úplné stredné odborné vzdelanie

Optimálne školské vzdelanie
-

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore operátor tlače
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore tlačiar na polygrafických strojoch
Stredné odborné vzdelanie v odbore polygraf - tlačiar

Alternatívne vzdelávacie cesty
-

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore polygrafia - polygrafická technológia
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore polygrafia - polygrafická technológia
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore sadzač
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore polygrafický priemysel
Stredné odborné vzdelanie v odbore tlačiar na maloofsetových strojoch

Kompetencie
Všeobecné spôsobilosti
-

Analyzovanie a riešenie problémov

Nutná
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Fyzická zdatnosť
Manuálna zručnosť
Organizovanie a plánovanie práce
Rozhodovanie
Samostatnosť
Technická gramotnosť
Tímová práca
Vedenie ľudí
Environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
Informačná gramotnosť
Komunikácia v cudzom jazyku
Matematická gramotnosť
Osobnostný rozvoj

Nutná
Nutná
Nutná
Nutná
Nutná
Nutná
Nutná
Nutná
Nutná
Nutná
Nutná
Nutná
Nutná

Pokročilá
Pokročilá
Pokročilá
Pokročilá
Pokročilá
Pokročilá
Pokročilá
Pokročilá
Elementárna
Elementárna
Elementárna
Elementárna
Elementárna

Odborné vedomosti
-

Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Ochrana životného prostredia
Stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
Technológia tlače
Normy spotreby polygrafických materiálov
Systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
Druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Technológia dokončovacieho spracovania v polygrafickej výrobe
Druhy technológie polygrafickej montáže
Priemyselná ekológia

nutná
nutná
nutná
nutná
nutná
nutná
nutná
nutná
výhodná
výhodná
výhodná

Odborné zručnosti
-

Dodržanie normy spotreby polygrafických materiálov
Kontrola, obsluha, údržba a čistenie tlačovej techniky
Obsluha tlačových strojov
Príprava tlače a nastavenie tlačových strojov
Príprava tlačových farieb a ďalších materiálov, prípravkov a pomôcok v polygrafickej výrobe
Vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v
polygrafickej výrobe

nutná
nutná
nutná
nutná
nutná
nutná

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

Osobnostné predpoklady
-

Precíznosť (presnosť)
Pozornosť
Praktické myslenie
Technický talent
Analytické myslenie
Komunikatívnosť
Pamäť

nadpriemerná
nadpriemerná
nadpriemerná
bežná
bežná
bežná
bežná
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Osobnostný typ
-

Prakticko-technický typ

Zdravotné obmedzenia
Choroby vylučujúce výkon zamestnania
-

Alergia na alergény (látky vyvolávajúce alergické prejavy) v pracovnom prostredí
Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby dýchacích ciest a pľúc
Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby pohybového systému znemožňujúce záťaž chrbtice a trupu
Chronické, prognosticky nepriaznivé, alebo závažné choroby cieľového orgánu podľa toxických vlastností
látok
Prognosticky závažné poruchy sluchu
Prognosticky závažné poruchy zraku

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania
-

Duševné poruchy
Závažné psychosomatické choroby
Závažné endokrinné choroby (choroby štítnej žľazy, diabetes mellitus a ostatných endokrinných žliaz)
Závažné choroby mozgu a/alebo periférneho nervového systému
Chronické choroby dýchacích ciest s poruchou funkcie, vrátane alergických chorôb a ťažších, funkčne
významných deformácií hrudníka
Prognosticky závažné choroby chrbtice
Prognosticky závažné stavy po úrazoch či operáciách pohybového systému
Ťažké orgánové choroby podľa toxických, vlastností látok
Závažné chronické choroby kože a spojoviek
Chronické zápaly stredného ucha
Poruchy sluchu
Poruchy zraku
Tinnitus
Epilepsia a iné záchvatové choroby

Mzdy v regiónoch
Kraj
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Slovenská republika

Od
965 Eur
1212 Eur
1163 Eur
901 Eur
1233 Eur
1051 Eur

Medián
1164 Eur
1404 Eur
1437 Eur
1072 Eur
1396 Eur
1301 Eur

Do
1375 Eur
1770 Eur
1692 Eur
1261 Eur
1505 Eur
1545 Eur

Doplňujúce informácie
Pracovné podmienky
-

Celková fyzická záťaž
Záťaž hlukom

čiastočná
čiastočná
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Záťaž chemickými faktormi
Zraková záťaž
Monotónna práca
Nepravidelný pracovný čas, práca na zmeny
Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
Zvýšené riziko úrazu

Charakter práce
Charakter činností
- Kvalifikované manuálne a remeselné práce
Vedenie podriadených pracovníkov
- Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
- Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné)

Klasifikácie
ISCO-08
7322 Tlačiari
SK ISCO-08
7322000 Tlačiar, operátor tlače
Sekcia SK NACE Rev. 2
C Priemyselná výroba
Divízia SK NACE Rev. 2
18 Tlač a reprodukcia záznamových médií
Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 4
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