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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  
 

 

Učebný odbor 3282 F výroba obuvi 

2. Preklad názvu vysvedčenia/osvedčenia 2  
 

   

Field of study 3282 F footwear production (en) 

3. Charakteristika zručností a kompetencií 

 

Typický držiteľ vysvedčenia/osvedčenia je spôsobilý: 

- spolupracovať pri riešení jednoduchších problémov a spolupracovať s druhými ľuďmi, 

- vyjadrovať sa zrozumiteľne v štátnom jazyku, 

- opísať svoje možnosti uplatnenia sa na trhu práce a svojho osobnostného a kariérneho rozvoja,  

- využívať základné informačné a komunikačné technológie, 

- konať ekologicky s ohľadom na stratégiu udržateľného rozvoja, 

- uplatňovať zásady  bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia, 

- pripraviť pracovisko, 

- zvoliť vhodné pracovné náradie, pracovné pomôcky a osobné ochranné pracovné prostriedky, 

- vybrať vhodné materiály a posúdiť ich vlastnosti vzhľadom na voľbu pracovných postupov,  

- vykonávať v súlade s predpísanými pracovnými postupmi jednoduché pracovné činnosti v montážnej dielni 
zvrškov, spodkov a pri manipulovaní materiálov, 

- samostatne pracovať podľa predpísaného technologického postupu,  

- zvoliť najefektívnejší pracovný postup pri vykonávaní jednoduchých pracovných operácií, 

- vykonávať rôzne pracovné operácie – oddeľovanie rôznych druhov materiálov, náter lepidlami, jednoduché 
úpravy súčiastok a dielcov, spájanie šitím, prípravné a dokončovacie operácie pri výrobe obuvi, 

- transportovať materiál i výrobky pomocou jednoduchých prepravných zariadení, 

- pripraviť jednoúčelový stroj pre výkon pracovnej operácie, vykonať jeho jednoduché nastavenie a bežnú údržbu.  

- odkladať a správne ukladať výrobky, nástroje a náradie, 

- pracovať hospodárne s materiálom a surovinami, s energiou, so strojmi a zariadeniami v konkrétnych 
technologických procesoch, baliť a adjustovať výrobky, 

- dodržiavať technologickú disciplínu, normy, parametre kvality výrobkov, 

- vykonávať pracovné činnosti s dodržiavaním zásad ochrany životného prostredia. 

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

 

Absolvent sa uplatní ako pracovník so základným odborným vzdelaním v obuvníckej a v kožiarskej výrobe pri 

výkone  jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác s uplatnením vo veľkých, stredne veľkých aj malých 

firmách v odevnom priemysle, špeciálnej výrobe a  v oblasti stredných alebo drobných prevádzok.  

Príklady možných pracovných pozícií: pomocný pracovník v obuvníckej a kožiarskej výrobe (v obuvníckej 

manipulácii, v montážnej dielni zvrškov,  v montážnej dielni spodkov). 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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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  

Nižšie stredné odborné vzdelanie  

SKKR/EKR 2 

ISCED 253 

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 

Je možná, až po úspešnom získaní nižšieho 

stredného vzdelania ISCED 244.   

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 dvojročného vzdelávacieho programu  príslušného  učebného odboru, ktorý sa  ukončuje    

záverečnou skúškou. 

7. Doplňujúce informácie 

   Europass – Dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu je platný spolu s vysvedčením o maturitnej skúške vydaným 

príslušnou strednou školou (názov a adresa školy uvedené na vysvedčení). Viac informácií o vzdelávacom systéme 

možno nájsť na www.minedu.sk/data/files/7421.jpg, ďalšie podrobnosti o organizácii školstva na www.minedu.sk, o 

vzdelávacích programoch na www.siov.sk a na internetovej stránke príslušnej školy. 

 

Vstupné požiadavky 1 

- prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný 

ročník neukončil úspešne  

   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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