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                                                  Štátny inštitút odborného vzdelávania 
                                    Bellova 54/A, 837 63  Bratislava 

 

 

 

Vec: 

Rokovanie PS RV SR pre OVP pre skupinu odborov Polygrafia a médiá (13. novembra 

2014) prijalo úlohu pre OK 34 Polygrafia a médiá. 

 

Úloha: 
 

Overiť aktuálnosť odborov vzdelávania venovaných oblasti obalov – 3432 M obalová 

technika, 3434 K operátor obalových materiálov, ich potrebu na trhu práce a trhu vzdelávania. 
 

Plnenie úlohy: 

 

I. Overenie aktuálnosti odborov vzdelávania pre sektor obaly bolo vykonané 

v nasledovných fázach: 

 

1. Prehľad stredných odborných škôl, ktoré majú v sieti škôl zaradené odbory vzdelávania 

3432 M obalová technika a 3434 K operátor obalových materiálov. 

2. Stav žiakov v odboroch vzdelávania  3432 M obalová technika a 3434 K operátor 

obalových materiálov k 15.9. za posledné roky zverejnený na www.uips.sk.  

3. Zadefinovanie povolaní sektoru obaly v NSP, NSK a na webových sídlach s problematikou 

povolaní. 

4. Zistenie údajov o dodatočnej potrebe trhu práce v povolaniach sektoru obaly. 

5. Prieskum záujmu zamestnávateľov sektoru obaly. 

6. Prerokovanie zistených údajov na pracovnom stretnutí členov OK 34 Polygrafia a médiá 

a prijatie návrhu OK k aktuálnosti odborov vzdelávania 3432 M obalová technika a 3434 

K operátor obalových materiálov.  

 

II. Údaje zistené v jednotlivých fázach riešenia úlohy: 

 

1. Prehľad stredných odborných škôl, ktoré majú v sieti škôl zaradené odbory vzdelávania 

3432 M obalová technika a 3434 K operátor obalových materiálov. 

 

SOŠ, ktoré majú v sieti škôl (marec 2015) vedené odbory štúdia: 

Stredná odborná škola, Štefánikova 39, 059 21 Svit  

3434 K operátor obalových materiálov  

Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, 034 01 

Ružomberok  

3432 M obalová technika  

Súkromná stredná odborná škola ELBA, Smetanova 2, 080 01 Prešov 

3432 M obalová technika  

 

2. Stav žiakov v odboroch vzdelávania  3432 M obalová technika a 3434 K operátor 

obalových materiálov k 15.9. za posledné roky zverejnený na www.uips.sk.  

 

k 15.9.2014   0 

k 15.9.2013   0 

http://www.uips.sk/
http://www.uips.sk/
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k 15.9.2012   0 
 

 

3. Zadefinovanie povolaní sektoru obaly v NSP, NSK a na webových sídlach 

s problematikou povolaní. 

 
NSP Papierenský priemysel, operátor linky na výrobu výrobkov z papiera, SOV, spracovaná karta povolania 

NSK Papierenský priemysel, operátor linky na výrobu výrobkov z papiera, SOV, spracovaná karta 

kvalifikácie ako čiastočná kvalifikácia, získanie čiastočnej kvalifikácie neformálnym vzdelávaním 

www.povolania.sk  povolania sektor Obaly, žiadny záznam 

www.profesia.sk     povolania sektor Obaly, žiadny záznam 

 

 

4. Zistenie údajov o dodatočnej potrebe trhu práce v povolaniach sektoru obaly. 

 

Územie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Stav zamestnancov operátori strojov na výrobu výrobkov z papiera 

SR 1759 1774 1787 1801 1804 1812 

Očakávaná potreba operátori strojov na výrobu výrobkov z papiera 

BSK 0 1 1 1 1 2 

TTSK 3 10 8 7 8 16 

TSK 2 6 5 4 5 9 

NSK 1 2 2 2 2 3 

ŽSK 3 10 8 8 9 13 

BBSK 2 8 7 6 7 13 

PSK 1 4 3 3 3 6 

KSK 2 9 8 7 8 14 

SR 14 50 42 38 43 76 

 

Uvedené údaje obsahujú aj údaje za zamestnancov vo výrobe papiera a údaje za 

zamestnancov vo výrobe výrobkov z papiera ako sú domáce a hygienické papiere. Nakoľko 

výroba obalov z papiera predstavuje nízky podielov z celkovej výroby papiera a domácich 

a hygienických papierov, nie je možné z uvedených údajov vykonať kvalifikovaný záver 

k dodatočnej potrebe trhu práce vo vzťahu k navrhovaniu a výrobe obalov. 

Zdroj: Informácia o pilotných výsledkoch prognóz o vývoja na trhu práce (Očakávaný stav 

a dodatočná potreba zamestnancov so stredoškolským zamestnaním). 

 

5. Prieskum záujmu zamestnávateľov sektoru obaly. 

 

 Prieskum požiadavky zamestnávateľov o zachovanie odborov štúdia. 

 Prieskum požiadavky zamestnávateľov o absolventov odborov štúdia. 

 Prieskum záujmu o kontaktovanie koordinátorom pre SDV. 

 Neodoslanie návratky sa považuje za nezáujem o odbory vzdelávania. 

 Termín na doručenie návratky 30.9.2015. 

 Oslovenie emailom 33 zamestnávateľov z adresára Polygrafia Slovenska. 

 Návratky doručené emailom: 

- Grafobal: áno záujem o zachovanie odborov a záujem o absolventov, 

SDV nie. 

- Chemosvit: áno záujem o zachovanie odborov a záujem o absolventov, 

SDV nie. 

http://www.povolania.sk/
http://www.profesia.sk/
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- Topobal: áno záujem o zachovanie odborov a záujem o absolventov, 

SDV áno. 

- 30 oslovených zamestnávateľ, ktorí nezaslali späť návratku bolo 

vyhodnotených ako nezáujem o odbory vzdelávania. 

 

6. Prerokovanie zistených údajov na pracovnom stretnutí členov OK 34 Polygrafia a médiá 

a prijatie návrhu OK k aktuálnosti odborov vzdelávania 3432 M obalová technika a 3434 

K operátor obalových materiálov.  

 

Pracovné stretnutie OK 34 Polygrafia a médiá sa konalo 28.9.2015 v SOŠ stavebnej, 

Kremnička, Banská Bystrica. 

Odborná komisia sa oboznámila so zisteniami získanými v rámci riešenia úlohy a 

prerokovala otázku aktuálnosti odborov vzdelávania 3432 M obalová technika a 3434 

K operátor obalových materiálov.  

Prítomní členovia odbornej komisie konštatovali, že dlhodobo pretrváva tak nezáujem 

zamestnávateľov o prípravu žiakov v uvedených odboroch vzdelávania ako aj nezáujem 

žiakov o prípravu na povolania zo sektoru obaly. 

Porovnaním profilu absolventov a štandardov vzdelávania príbuzných odborov 

vzdelávania k odborom vzdelávania obalová technika a operátor obalových materiálov ako sú 

operátor tlače, grafik tlačových médií, polygrafia – polygrafická technológia a polygrafia-

grafika tlačovín OK konštatovala, že absolventi týchto príbuzných odborov získajú dostatočné 

kompetencie, ktoré im umožnia špecializačným štúdiom alebo inou formou celoživotného 

vzdelávania získať vedomosti a zručnosti potrebné na výkon povolaní zo sektoru obaly. 

V prípade záujmu zamestnávateľov o prípravu žiakov v systéme duálneho vzdelávania, 

môže zamestnávateľ v rámci praktického vyučovania využiť pri spracovaní tematického 

vzdelávacieho plánu predmetu odborný výcvik možnosť zaradiť učivo podľa potrieb 

zamestnávateľa a tak zaradiť do odborného vzdelávania a prípravy učivo z oblasti 

navrhovania a výroby obalov v rozsahu do 30 % vyučovacích hodín vo vzorových učebných 

osnovách. 

Záver rokovania OK 34 Polygrafia a médiá: OK schválila predložiť stanovisko OK – 

vyradiť odbory štúdia 3432 M obalová technika a 3434 K operátor obalových materiálov zo 

skupiny odborov 34 Polygrafia a médiá. 

 

 

 

III. Záver riešenia úlohy 

 

OK 34 Polygrafia a médiá na základe dlhodobo pretrvávajúceho nezáujmu o odbory 

vzdelávania navrhuje vyradiť odbory štúdia 3432 M obalová technika a 3434 K operátor 

obalových materiálov zo skupiny odborov 34 Polygrafia a médiá. 

 

 

 

Bratislava, 30.9.2015                 

 

Spracoval: Ing. Ladislav Kováč, predseda OK 34 Polygrafia a médiá.  


