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1 V pôvodnom jazyku.  |  2 Ak je to vhodné. Tento preklad nie je právne záväzný.  |   3 Ak je to vhodné. 

Dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu poskytuje doplňujúce informácie k vysvedčeniu/osvedčeniu a ako taký nemá žiadnu právnu záväznosť. Jeho 
formát vychádza z rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/646 z 18. apríla 2018 o spoločnom rámci na poskytovanie lepších 
služieb v oblasti zručností a kvalifikácií (Europass) a o zrušení rozhodnutia č. 2241/2004/ES.  

Na účely dokumentu vydaného v Slovenskej republike sa vysvedčením rozumie aj doklad v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 326/2008 Z. z. o druhoch a 
náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia.  
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1. Názov vysvedčenia/osvedčenia 1  
 

 

Študijný odbor 3446 K grafik tlačových médií 

2. Preklad názvu vysvedčenia/osvedčenia 2  
 

   

Print Media Graphic Designer (en) 

3. Charakteristika zručností a kompetencií 

 

Typický držiteľ vysvedčenia/osvedčenia je spôsobilý: 

-  pripraviť plán práce a stanoviť postup spracovania vstupných dát na základe parametrov zadanej zákazky 
a technologického predpisu, 

-  načítať z externých zdrojov textové a obrazové dáta a pripraviť ich na spracovanie,  

-  nasnímať obrazové predlohy a upraviť ich pre ďalšie spracovanie, 

-  pracovať s digitálnym fotoaparátom, 

-  pracovať s dátovými súbormi, 

-  pracovať s bitmapovými a vektorovými programami na spracovanie obrazu a textu, 

-  vykonať farebnú a gradačnú úpravu obrazových predlôh podľa zadania v technologickom predpise, 

-  typograficky upraviť text a zalomenie strán podľa technologického predpisu, 

-  vyhotoviť elektronickú montáž, 

-  spracovať kompletnú prípravu a kontrolu výstupných dát pre ďalšie spracovanie zákazky, 

-  pripraviť  výstupné dáta zákazky pre zhotovenie tlačovej formy na CTP, 

-  pripraviť výstupné dáta zákazky pre digitálnu tlač, 

-  pracovať so zariadeniami a technológiami CTP pre zhotovenie tlačovej formy, 

-  pracovať s rezacími a tlačovými plotrami, 

-  obsluhovať digitálne tlačové stroje, 

-  aktívne používať normy a smernice platné pre polygrafický priemysel, 

-  vhodne používať jednotlivé druhy materiálov, rešpektovať predpísané spôsoby skladovania a manipulácie 
s materiálmi, 

-  vykonávať grafickú úpravu tlačovín, 

-  dodržiavať parametre jednotlivých druhov výrobkov, 

-  vykonávať vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu, 

-  dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci a hygieny práce, 

-  dodržiavať zásady ochrany životného prostredia. 

4. Okruh povolaní, ktoré je držiteľ vysvedčenia/osvedčenia oprávnený vykonávať 3 

 

Absolvent sa uplatní v povolaní grafik alebo operátor CTP v oblasti výroby tlačovín všetkými dostupnými tlačovými 

technikami, pri pracovných činnostiach súvisiacich s obsluhou najmodernejších elektronicky riadených technológií 

pre zhotovenie tlačových foriem. Uplatní sa aj v reklamných agentúrach a grafických štúdiách pri digitálnej tlači 

alebo pri definovaní najvhodnejšej tlačovej techniky pre daný druh grafického výrobku a pri odbornom posúdení 
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kvality tlače. Ďalej sa môže uplatniť vo vydavateľstvách ako produkčný. 

Príklady možných pracovných pozícií: grafik, operátor CTP.  
 

5.  Oficiálny rámec vysvedčenia/osvedčenia 

 

Inštitúcia, ktorá vydala vysvedčenie/osvedčenie Orgán, ktorý akreditoval vzdelávací program (resp. 
uznal vysvedčenie/osvedčenie) 

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Stromová 1 

813 30 Bratislava 

Tel.: +421 2/59 374 111 

www.minedu.sk  

Stupeň dosiahnutého vzdelania v národnom alebo   
európskom systéme 1  

Úplné stredné odborné vzdelanie  

SKKR/EKR: 4 

ISCED 354   

Hodnotiaca stupnica/požiadavky na úspešné ukončenie 
vzdelávania  

   1 – výborný 
   2 – chválitebný 
   3 – dobrý 
   4 – dostatočný 
   5 – nedostatočný 

Prístup k vzdelávaniu vedúcemu k ďalšiemu stupňu 
vzdelania 1 

Vysokoškolské I. stupňa ISCED 655, 645, 665   

Vysokoškolské II. stupňa ISCED 766, 767   

Medzinárodné dohody o uznávaní kvalifikácií 1 

     Právny predpis 

   Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 

61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších 

predpisov.  

6. Oficiálne uznané spôsoby získania vysvedčenia/osvedčenia 

 

Úspešné absolvovanie štvorročného vzdelávacieho programu  príslušného  študijného odboru, ktorý sa  ukončuje    

maturitnou skúškou. 

7. Doplňujúce informácie 

   Úspešným ukončením vzdelávacieho programu príslušného študijného odboru  žiaci získavajú maturitné   

vysvedčenie aj výučný list.  

 

Vstupné požiadavky 1 

-nižšie stredné vzdelanie ISCED 244 

-splnenie podmienok prijímacieho konania  

   Viac informácií (vrátane informácie o národnom systéme kvalifikácií) 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - študijné a učebné odbory 

https://www.minedu.sk/18673-sk/studijne-a-ucebne-odbory-sauo/ 

   Národné stredisko Europass 

Štátny inštitút odborného vzdelávania 

Bellova 54/a, 

837 63 Bratislava 

europass@siov.sk  

www.europass.sk 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://www.minedu.sk/
https://www.minedu.sk/18673-sk/studijne-a-ucebne-odbory-sauo/
mailto:europass@siov.sk
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