Europass
Dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu

1.

Slovensko

Názov vysvedčenia/osvedčenia 1

Učebný odbor 3473 H 06 polygraf - grafik
2. Preklad

názvu vysvedčenia/osvedčenia 2

Polygraph - Graphic (en)
3. Charakteristika

zručností a kompetencií

Typický držiteľ vysvedčenia/osvedčenia je spôsobilý:
- orientovať sa v sortimente polygrafických materiálov, poznať ich vlastnosti a praktické použitie,
- poznať technické a technologické vybavenie polygrafickej prevádzky a vykonávať príslušné pracovné
operácie v oblasti prípravy tlačovej formy,
- pracovať s výrobnou dokumentáciou, rešpektovať príslušné normy a smernice polygrafickej výroby,
- ovládať pravidlá jednotlivých druhov sadzieb a spôsoby ich zhotovenie,
- zhotoviť montážny nákres, montážny plán a zostaviť jednotlivé prvky reprodukcie,
- reprodukovať obrazové predlohy pomocou fotomechanických a elektronických zariadení,
- posudzovať predlohu, nátlačok a náhľad a vykonávať korektúru farieb,
- korigovať a upravovať text,
- vykonať kontrolu vyradenia strán pre tlačové hárky,
- používať polygrafické názvoslovie,
- používať základné techniky merania denzitometrom a spektrofotometrom,
- pracovať s dátami pre zhotovenie tlačovej formy a používať zariadenia pre zhotovenie tlačovej formy,
- vykonávať základnú vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu surovín, materiálov, polotovarov a
výrobkov v polygrafickej výrobe,
- 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 sadzač, montážnik, grafik alebo operátor výroby tlačovej formy v polygrafických
podnikoch alebo v grafických štúdiách. Uplatní sa aj v reklamných agentúrach a grafických štúdiách pri spracovaní
podkladov pre výrobu tlačovín.
Príklady možných pracovných pozícií: sadzač, grafik, montážnik, operátor výroby tlačovej formy.

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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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
Stredné odborné vzdelanie
SKKR/EKR: 3
ISCED 353

Prístup k vzdelávaniu vedúcemu k ďalšiemu stupňu
vzdelania 1

Hodnotiaca stupnica/požiadavky na úspešné ukončenie
vzdelávania
1 – výborný
2 – chválitebný
3 – dobrý
4 – dostatočný
5 – nedostatočný
Medzinárodné dohody o uznávaní kvalifikácií 1

Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 354
Vysokoškolské I. stupňa ISCED 655, 645, 665
Vysokoškolské II. stupňa ISCED 766, 767

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 trojročného vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru, ktorý sa
záverečnou skúškou.
7. Doplňujúce

ukončuje

informácie

Úspešným ukončením vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru
o záverečnej skúške a výučný list.

žiaci získavajú vysvedčenie

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
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Ak je to vhodné
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