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Hlavný osvetľovač
Charakteristika
Hlavný osvetľovač riadi práce pri osvetľovaní scén.

Požadovaný stupeň vzdelania
-

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Optimálne školské vzdelanie
-

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore skupina odborov Elektrotechnika
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore skupina odborov Elektrotechnika
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore skupina odborov Elektrotechnika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore skupina odborov Elektrotechnika
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore obrazová a zvuková tvorba - umelecká produkcia
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore skupina odborov Elektrotechnika
Vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore skupina odborov
Elektrotechnika
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore skupina odborov Elektrotechnika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore skupina odborov Elektrotechnika
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore skupina odborov Elektrotechnika
Vyššie odborné vzdelanie v odbore skupina odborov Elektrotechnika
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore skupina odborov Elektrotechnika
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore scénická technika
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore scénografia - scénické techniky pre divadlo, film a televíziu
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore scénická technika
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore obrazová a zvuková tvorba - umelecká produkcia
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore obrazová a zvuková tvorba - umelecká produkcia

Alternatívne vzdelávacie cesty
Alternatívne vzdelávacie cesty neboli definované.

Právny predpis
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Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
-

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa
považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

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

Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie
činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a
ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení
neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát:
-

Oprávnenie na prácu vo výškach podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
- aspoň 2 roky
Pre elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa § 23 vyhlášky Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a
ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších
predpisov, je pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu v prípade
absolvovaného vysokoškolského vzdelania vyžadovaná odborná prax 2 roky pri zariadeniach do 1 000 V a 3 roky pri
zariadeniach nad 1 000 V. V prípade absolvovaného úplného stredného odborného vzdelania je požadovaná
odborná prax 3 roky pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom do 1 000 V a 4 roky pri
zariadeniach nad 1 000 V. V prípade vyučenia je požadovaná odborná prax 4 roky pri činnosti vykonávanej na
technickom zariadení elektrickom do 1 000 V a 5 rokov pri zariadeniach nad 1 000 V (príloha č. 11 uvedenej
vyhlášky, písm. c). Do dĺžky odbornej praxe elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky sa
započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a
príslušnej triedy objektu. Ak čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného
napätia a príslušnej triedy objektu bol prerušený na dlhšie ako tri roky, do dĺžky odbornej praxe sa započíta iba
polovica času vykonávania tejto činnosti pred jeho prerušením. Do dĺžky odbornej praxe elektrotechnika na riadenie
činnosti alebo na riadenie prevádzky sa započítava aj polovica času vykonávania činnosti na inom technickom
zariadení elektrickom.

Osobnostné predpoklady
-

Precíznosť (presnosť)
Pozornosť
Praktické myslenie
Sebaistota

nadpriemerná
nadpriemerná
nadpriemerná
bežná
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-

Vnútorná stabilita
Asertivita
Sebaovládanie
Komunikatívnosť
Spoľahlivosť
Trpezlivosť
Iniciatívnosť
Cieľavedomosť
Technický talent
Umelecký talent (napr. hudobný, pohybový, literárny)
Analytické myslenie
Predstavivosť
Pamäť
Dominantnosť

bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná

Osobnostný typ
-

Prakticko-technický typ
Umelecko-jazykový typ

Zdravotné obmedzenia
Choroby vylučujúce výkon zamestnania
-

Prognosticky závažné poruchy sluchu
Prognosticky závažné poruchy zraku

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania
-

Duševné poruchy
Poruchy reči
Poruchy správania
Závažné psychosomatické choroby
Závažné endokrinné choroby (choroby štítnej žľazy, diabetes mellitus a ostatných endokrinných žliaz)
Závažné choroby mozgu a/alebo periférneho nervového systému
Epilepsia a iné záchvatové choroby
Závrat akéhokoľvek pôvodu

Doplňujúce informácie
Pracovné podmienky
-

Psychická pracovná záťaž
Zraková záťaž
Celková fyzická záťaž
Manipulácia s bremenami
Práca v nevhodných pracovných polohách alebo v obmedzenom pracovnom priestore
Záťaž hlukom
Záťaž chladom
Záťaž teplom
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-

Záťaž vibráciami
Nepravidelný pracovný čas, práca na zmeny
Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
Práca vo voľnom priestore
Práca vo výškach
Zvýšené riziko úrazu
Zvýšené riziko všeobecného ohrozenia

čiastočná

Charakter práce
Charakter činností
- Odborné nemanuálne práce
- Riadiace práce
Vedenie podriadených pracovníkov
- Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.)
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
- Veľká zodpovednosť, prípadné straty môžu byť veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné)
Ďalšie informácie
§ 23 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za
vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov:
(1) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky
odbornej spôsobilosti elektrotechnika (elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské
elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie; elektrotechnik je aj fyzická osoba,
ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení
elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako
elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické, alebo ak
absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe zameranom na technické
zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín) a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11
uvedenej vyhlášky.
(2) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže vykonávať činnosť samostatného
elektrotechnika a riadiť činnosť poučených osôb, elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a
elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky bez obmedzenia ich počtu alebo riadiť
prevádzku technických zariadení elektrických.

Klasifikácie
ISCO-08
3521 Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
SK ISCO-08
3521005 Hlavný osvetľovač
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Sekcia SK NACE Rev. 2
J Informácie a komunikácia
R Umenie, zábava a rekreácia
Divízia SK NACE Rev. 2
59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových
nahrávok
90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 6
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