
C-Game: Output 2.5: Description of 609 occupation in SK

Povolanie Popis

Advokát, právnik Poskytuje klientom (fyzickým a právnickým osobám) poradenstvo v 

právnych záležitostiach (týkajúcich sa podnikania, zamestnania, 

rodinných vzťahov a pod.), zastupuje ich na súde (vo veci obžaloby z 

porušenia zákona, v sporoch s inými občanmi alebo organizáciami, pri 

rozvodoch atď.). Pripravuje a kontroluje právne dokumenty a zmluvy.

Agronóm Stanovuje postupy pri pestovaní poľnohospodárskych plodín v produkcii 

osiva, zeleninárstve, ovocinárstve, plánuje a riadi ich sejbu, hnojenie a 

zber. Vyberá semená, hnojivá a ďalšie potrebné suroviny a organizuje ich 

nákup a skladovanie. Vykonáva rozbory a laboratórne testy pôdy a zisťuje 

jej tzv. bonitu (značku jej kvality).

Akademický pracovník 

vysokej školy

Vykonáva výskumnú a pedagogickú činnosť. Vedie prednášky z vybraných 

kapitol, seminárov a cvičení, hodnotí študentov, vedie a oponuje 

záverečné práce, tvorí študijné materiály. Zúčastňuje sa na výskumnej, 

vývojovej alebo umeleckej činnosti pracoviska  a zverejňovaní výsledkov v 

časopisoch a na vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach.

Akupunkturista Pomocou ihiel a malých elektrických prúdov pomáha odstraňovať 

funkčné poruchy organizmu. Pomáha tak napr. blokovať bolesti na úrovni 

centrálnej nervovej sústavy, upravovať narušenú reguláciu vnútorných 

orgánov a ich funkcií a zlepšovať narušené motorické funkcie.

Analytik kontroly kvality Vykonáva testy na určenie kvality surovín, polotovarov a hotových 

výrobkov. Hodnotí ich vlastnosti a parametre a porovnáva ich s 

vlastnosťami a parametrami, ktoré sú stanovené pre tieto suroviny, 

polotovary a výrobky. Hodnotí služby a procesy, aby sa zistilo, či spĺňajú 

špecifikované požiadavky na kvalitu.

Analytik kybernetickej 

bezpečnosti

Zaisťuje podrobnú analýzu situácie kybernetickej bezpečnosti a navrhuje 

riešenie prípadných incidentov. Zodpovedá za správnu informovanosť 

zodpovedných osôb. Pri výkone práce vychádza z bezpečnostných 

opatrení zavedených v organizácii a jej dokumentácie podľa platnej 

legislatívy, ak na základe tohto zákona organizácie vznikajú právne 

povinnosti.

Analytik úverov Analyzuje úverové údaje a finančné výkazy jednotlivcov alebo spoločností 

s cieľom určiť mieru rizika spojeného s poskytovaním úverov alebo 

pôžičiek. Pripravuje správy s úverovými informáciami na použitie pri 

rozhodovaní.

Animátor volnočasových 

aktivít

Poskytuje rôzne druhy voľnočasových aktivít. Organizuje spoločenské, 

športové, turistické a iné aktivity a výlety po okolitých zaujímavostiach. 

Zostavuje program a ponúka ho klientom.

Anketár Oslovuje vopred vytypované prípadne náhodne vybrané vzorky ľudí 

osobne, resp. prostredníctvom rôznych kanálov (telefón, pošta, e-mail, 

internet). Vedie s nimi rozhovor podľa vopred pripraveného dotazníka 

alebo štruktúry. Zaznamenáva odpovede, ktoré môže ďalej spracovať do 

elektronickej podoby alebo ich priamo odovzdá svojmu nadriadenému. 
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Antropológ Študujte pôvod, vývoj a správanie ľudí, ich spôsob života, jazyk alebo 

fyzické vlastnosti ľudí v rôznych častiach sveta. Vytvára k tomu výskumnú 

dokumentáciu a antropologické zbierky. Môže radiť súkromným i 

verejným organizáciám ohľadom navrhovaných programov, plánov a 

politík a ich potenciálnych dopadov na kultúrne inštitúcie, organizácie a 

komunity. 

Aranžér kvetov Viaže a aranžuje kvety, kytice a vence (darčekové a svadobné kytice, 

smútočné vence a pod.) v závislosti od príležitosti a požiadaviek klientov. 

Navrhuje kvetinovú výzdobu interiérov a exteriérov. Nakupuje a skladuje 

rastliny tak, aby boli čo najčerstvejšie.

Archeológ Skúma spôsob života a kultúru najstarších spoločností na základe 

hmotných nálezov a pozostatkov. Organizuje a realizuje terénne 

výskumy, eviduje a dokumentuje nálezy. Spracováva mapy starých osád, 

opisuje spôsob života vtedajších ľudí. Vytvára zbierky, publikuje a 

prednáša výsledky archeologického výskumu. 

Architekt počítačovej siete Navrhuje a projektuje počítačové siete, ako sú miestne siete (LAN), 

rozsiahle siete (WAN), intranety, extranety a ďalšie dátové komunikačné 

siete, podľa požiadaviek príslušného podniku. Vykonáva modelovanie, 

analýzu a plánovanie siete, navrhuje bezpečnostné opatrenia v sieti. 

Odporúča hardvér a softvér pre sieťovú a dátovú komunikáciu.

Archivár Pomáha čitateľom používať knižničné katalógy, databázy a indexy na 

vyhľadanie kníh a iného materiálu. Triedi a eviduje písomnosti podľa 

registratúrneho poriadku. Zapožičiava uložené písomnosti. Vyraďuje 

neaktuálne písomnosti, opravuje poškodené knihy alebo iné médiá. 

Asistent ochrany verejného 

zdravia

Vykonáva štátny zdravotný dozor v rámci ochrany a podpory verejného 

zdravia. Monitoruje dodržiavanie hygienických a protiepidemických 

predpisov, vykonáva epidemiologické vyšetrenia v miestach infekcie 

vrátane odberu vzoriek a ich prenosu do špecializovaných laboratórií.

Asistent sociálnych služieb Pomáha pri poskytovaní služieb klientom v rôznych oblastiach, ako je 

psychológia, rehabilitácia alebo sociálna práca vrátane podpory rodín. 

Môže pomáhať klientom identifikovať a prijímať dostupné výhody a 

sociálne a komunitné služby. Taktiež môže pomáhať sociálnym 

pracovníkom pri vývoji, organizovaní a uskutočňovaní programov na 

prevenciu a riešenie problémov týkajúcich sa zneužívania návykových 

látok, medziľudských vzťahov, rehabilitácie alebo starostlivosti o 

závislých.

Asistent sociologického 

výskumu

Pomáha sociológom pri príprave sociologických prieskumov, pripravuje 

dotazníky, štruktúru rozhovorov, scenáre rozhovorov a skupinových 

diskusií, organizuje samotné rozhovory, atď. Zaznamenáva a spracúva 

získané údaje, overuje ich správnosť, pomáha pri interpretácii údajov a 

písaní správ o výskume.
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Astronóm Pozoruje, meria, študuje a skúma hviezdy, planéty a ďalšie vesmírne 

telesá a objekty, ich sústavy, vesmírne hmoty a energie, deje vo vesmíre i 

jeho celkový vývoj. Uplatňuje pri tom a rozvíja fyzikálne a iné teórie a 

metódy zaoberajúce sa vesmírom. Môže tiež organizovať odborné 

prednášky a semináre pre verejnosť.

Audiológ, ušný lekár Vyšetruje u pacientov problémy so sluchom a vykonáva testy na určenie 

rozsahu poškodenia a zdroja straty sluchu. Vyberá, predpisuje a upravuje 

vhodné načúvacie prístroje a implantáty (elektronické zariadenia, ktoré 

dodávajú zvukové signály do mozgu).

Automechanik Diagnostikuje, rozoberá, opravuje a udržiava motory, mechanické a 

podobné zariadenia osobných a nákladných automobilov, motocyklov a 

iných motorových vozidiel.

Automobilový špecialista Vyvíja nové alebo vylepšuje existujúce konštrukčné prvky a komponenty 

vozidiel, motorov, prevodoviek alebo iných automobilových systémov s 

využitím počítačom podporovanej technológie navrhovania. Testuje novo 

navrhnuté prvky a komponenty.

Autor návodov, manuálov, 

príručiek

Píše pokyny, manuály a príručky na používanie technických zariadení, 

spotrebičov, domácich spotrebičov, počítačových aplikácií a pod., vrátane 

pokynov na ich údržbu a bezpečnosť ich používania. Okrem textov 

používa aj jednoduché ilustračné obrázky, piktogramy a schémy.

Bagrista Obsluhuje bager na premiestňovanie rôznych materiálov ako je zemina, 

piesok, štrk. Vykonáva výkopy, údržbu splavných kanálov vo vodných 

cestách, atď.

Balič Ručne balí najrôznejšie výrobky a materiály. Prácu môže vykonávať v 

sklade tovaru, pri kontrole tovaru a skladových zásob, manipulácii s 

tovarom a expedícii. Pri práci používa ručný skener a počítač. Taktiež 

môže obsluhovať baliace linky, kde sleduje kvalitu finálneho výrobku. 

Zabezpečuje čistotu linky a okolia.

Baník Ťaží uhlie a ďalšie nerasty v hlbinných alebo povrchových baniach, 

prevádzkuje výkopové, vŕtacie a iné zariadenia, spevňuje banské oblasti, 

stavia požiarne, izolačné a protipovodňové steny a priehrady, zúčastňuje 

sa zdolávania ťažkých zosuvov, vykonáva trhacie práce.

Bankový špecialista pre 

devízové obchody

Monitoruje a hodnotí vývoj výmenných kurzov jednotlivých mien (napr. 

českej koruny, eur, dolárov) a realizuje ich nákupy a predaje tak, aby na 

nich banka a jej zákazníci zarábali.

Bankový špecialista pre 

kapitálové obchody

Monitoruje a hodnotí vývoj na trhu cenných papierov (akcie, dlhopisy, 

dlhopisy atď.) ako nákup príslušných cenných papierov v čase, keď je ich 

cena relatívne nízka a naopak, a predaj, keď je ich cena relatívne vyššia. 

Informuje klientov o situácii na kapitálových trhoch s možnými 

odporúčaniami na nákup alebo predaj a tieto nákupy a predaje predáva 

banke.
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Bankový úradník pre účty Poskytuje klientom (fyzickým a právnickým osobám) základné informácie 

o požiadavkách na zriadenie bankového účtu, vysvetľuje podmienky a 

dostupné služby a finančné produkty. Pripravuje zmluvu o účte a uzatvára 

ju s klientom.

Bankový úradník pre úvery Skúma históriu a úverové podmienky fyzických alebo právnických osôb 

žiadajúcich o pôžičku. Hodnotí riziká splácania úveru, radí sa so 

schválením úveru, určuje podmienky poskytnutia úveru, vyhotovuje 

úverovú zmluvu a uzatvára ju s klientom.

Banský špecialista Plánuje a dozoruje činnosti v baniach, pripravuje a kontroluje 

technologické postupy súvisiace s ťažbou nerastných surovín ako aj 

postupy pri haváriách v baniach, rieši problematiku bezpečnosti a 

ochrany zdravia, protiotrasovej ochrany, vetrania, odvetrávania a 

odsávania plynov, spracováva k tomu potrebnú dokumentáciu a pokyny.

Barista Pripravuje a podáva kávu a kávové špeciality a malé občerstvenie. Prijíma 

objednávky od hostí. Prevádzkuje, čistí a udržuje kávové zariadenie, stará 

sa o riad.

Barman Pripravuje a podáva nealkoholické, alkoholické a miešané nápoje podľa 

bežných, špeciálnych alebo vlastných receptov. Taktiež radí a asistuje 

hosťom pri výbere nápojov a odporúča nápoje k jedlám, prípadne 

pochutiny k nápojom. Inkasuje platby od hostí, zodpovedá za čistotu 

baru, čistotu pohárov a ostatného vybavenia baru.

Básnik, textár Vytvára originálne písomné diela vo forme poézie a textov piesní. 

Básnické zbierky alebo básne publikuje v časopisoch alebo na internete. 

Obvykle vytvára texty pre konkrétnych spevákov alebo skupiny, často v 

spolupráci s hudobnými skladateľmi, s ktorými diskutuje alebo upravuje 

ich texty.

Betonár Vykonáva betónové práce na stavbách, montuje, demontuje a skladuje 

debnenie (základové dosky, steny, vence, stropy, stĺpy atď.), Montuje a 

umiestňuje do debnenia kovovú výstuž, dohliada na nalievanie betónu a 

vykonáva jeho zhutnenie. Vyrába prefabrikovaný betón a železobetón.

Bezpečnostný technológ Vykonáva posúdenie majetku, osôb a informačnej bezpečnosti. 

Spracováva návrhy technických zabezpečovacích nástrojov, ich inštalácie, 

servisných a funkčných skúšok poplašných, požiarnych a iných 

zabezpečovacích systémov.

Bioinformatik Zhromažďuje a vyhodnocuje súbory a najmä molekulárno-biologické 

dáta, navrhuje a spravuje databázy týchto dát a vyvíja algoritmy pre ich 

spracovanie a analýzy. Na ich základe spolupracuje na výskumoch v 

rôznych oblastiach ako napr. farmácia, lekárska technológia, 

biotechnológia, biológia, genetika, štúdium proteínov ai.

Biológ Skúma alebo študuje základné princípy života rastlín a zvierat, ako je 

pôvod, spojenie, vývoj, anatómia a funkcie. Vykonáva, prípadne riadi 

vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, prípadne 

poskytuje poradenstvo či vzdelávanie v odbore biológie. 

4



C-Game: Output 2.5: Description of 609 occupation in SK

Povolanie Popis

Biomedicínsky asistent Udržiava a používa vybavenie a spotrebný materiál potrebný na 

demonštráciu častí ľudského tela na röntgenovom filme alebo na 

fluoroskopickom plátne na diagnostické účely.

Biomedicínsky špecialista Aplikuje svoje vedomosti v technológii, biológii a biomechanických 

princípoch pri navrhovaní, vývoji a hodnotení biologických a zdravotných 

systémov a výrobkov, ako sú umelé orgány, protézy, prístroje, lekárske 

informačné systémy a systémy starostlivosti o zdravie a starostlivosť.

Botanik Skúma rastliny, ich jednotlivé druhy a rody, ich spoločné i špecifické 

znaky, možnosti ich využitia v rôznych odboroch (biológia, farmakológia, 

poľnohospodárstvo i.). Plánuje a koordinuje starostlivosť o rastlinnú 

zložku prírody a krajiny, uskutočňuje a koordinuje jej výskum, posudzuje 

zámery, pripravuje podklady pre výkon verejnej správy alebo ochranu 

prírody a krajiny.

Brusič Upravuje, aktivuje alebo usmerňuje brúsiace a súvisiace nástroje, ktoré 

odstraňujú prebytočný materiál alebo hroty z povrchov, brúsia alebo 

leštia hrany alebo rohy kovových alebo plastových dielov.

Brusič skla Brúsi, jemní, leští a opravuje sklárske výrobky na voľnom alebo viazanom 

brusive. Zabezpečuje dekoratívne brúsenie a vybrusovanie skla. 

Pripravuje brúsny materiál a pracovné pomôcky a nastavuje stroje. 

Kontroluje pracovný postup a výsledky práce. Vykonáva čistenie, 

ošetrovanie, údržbu a jednoduchú opravu technického vybavenia. 

Bytový návrhár Plánuje, navrhuje a zariaďuje interiéry obytných, obchodných alebo 

priemyselných budov. Navrhuje dizajn, ktorý je praktický, estetický a 

priaznivý pre účely, ako je zvýšenie produktivity, predaj tovaru alebo 

zlepšenie životného štýlu. Môže sa špecializovať na konkrétnu oblasť, štýl 

alebo fázu interiérového dizajnu.

Colník Kontroluje tovar prepravovaný z alebo do zahraničia s cieľom dodržať 

všetky colné predpisy a iné predpisy a zákony. Snaží sa zistiť dovoz 

strelných zbraní, drog alebo iných nebezpečných alebo nelegálnych 

predmetov pri kontrole osôb, batožiny, dopravných prostriedkov a 

skladovacích zariadení.

Colný deklarant Vystavuje colné doklady, overuje správnosť deklarovaných zásielok, aby 

boli v súlade so zákonmi a predpismi a aby sa uľahčil dovoz a vývoz 

tovaru. Zasiela colné vyhlásenia colnému úradu, zúčastňuje sa rokovania 

s colnými úradníkmi a rieši s nimi prípadné problémy.

Cukrár Na výrobu cukrárskych výrobkov spracováva múku, cukor, tuky, vajcia, 

čokoládu a ďalšie suroviny. Pripravuje a ďalej spracováva cestá, hmoty, 

krémy a polevy. Pri výrobe využíva určené stroje alebo zariadenia. 

Samostatne tvaruje a zdobí cukrárske výrobky, pričom uplatňuje svoju 

tvorivosť a estetické cítenie.
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Čalúnnik Vyrába a opravuje všetky druhy čalúnenia na rôzne druhy nábytku, 

vozidiel, interiérových a exteriérových doplnkov a dekorácií, aplikuje 

výplne pre zvýšenie komfortu, zvukovej izolácie a pod. Vyrába a opravuje 

vankúše, prikrývky a matrace.

Čašník - servírka Obsluhuje hostí v reštauráciách, hostincoch, kaviarňach a ďalších 

gastronomických prevádzkach. Prijíma ich objednávky vrátane podávania 

rád pri výbere pokrmov či nápojov. Servíruje pokrmy a nápoje, vrátane 

prípadného dokončovanie prípravy jedál pri stole (flambovanie, 

porciovanie pod.), pripravuje a aranžuje miestnosti a tabule pri 

slávnostných akciách, účtuje tržby a prijíma platby.

Čeľustný ortopéd Vyšetruje, diagnostikuje a lieči zubné abnormality v ústnej dutine. 

Navrhuje a vyrába zariadenia na zarovnanie a úpravu zubov a čeľustí na 

zlepšenie a udržanie normálnej funkcie zubov a zlepšenie vzhľadu.

Čistič kanalizačných zariadení Vykonáva čistenie a opravy kanalizačných sietí, prípojok, čerpacích staníc 

a septikov pomocou mechanických a vysokotlakových nástrojov. 

Prevádzkuje špeciálny nákladný automobil na čistenie kanalizácie, 

vykonáva profesionálne čistenie kanalizácie špeciálnymi technikami. 

Vysáva, čistí a vyváža žumpy a septiky.

Člen horskej záchrannej 

služby

Organizuje a vykonáva pátraciu a záchrannú činnosť v horských oblastiach 

a jaskyniach a poskytuje predlekársku prvú pomoc.  Zabezpečuje 

prepravu zranených osôb.  Vykonáva hliadkovaciu činnosť na horských 

hrebeňoch a zjazdových tratiach, záchranné práce v lavínach. Vyjadruje sa 

k vyznačovaniu trás a k ich označovaniu. Informuje verejnosť o počasí a 

snehových podmienkach na horách.

Člen policajnej hliadky Ako člen pešej alebo motorizovanej hliadky dohliada na dodržiavanie 

verejného poriadku, chráni občanov a ich majetok pred prípadnými 

útokmi alebo poškodením, zabezpečuje priebeh demonštrácií a iných 

verejných podujatí, odhaľuje a sankcionuje priestupky.

Daňový poradca Pripravuje daňové priznania pre jednotlivcov alebo malé firmy.

Databázový architekt Navrhuje stratégie pre podnikové databázové systémy ako aj pre veľké 

individuálne databázy. Definuje ich štruktúry, interné prepojenia, ako aj 

externé prepojenia a spôsoby prepojenia s existujúcimi databázami a 

systémami. Stanovuje štandardy pre ich prevádzku, aktualizáciu a 

bezpečnosť.

Dekan vysokej školy Je predstaviteľom fakulty (vysoká škola má spravidla niekoľko fakúlt), 

riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty. Zodpovedá za svoju činnosť 

akademickému senátu fakulty. Dekan zodpovedá rektorovi za svoju 

činnosť vo veciach, v ktorých koná v mene vysokej školy, za hospodárenie 

fakulty a za svoju ďalšiu činnosť.

Dekoratér skla, keramiky a 

ďalších predmetov

Maľuje, pokrýva alebo zdobí predmety ako nábytok, sklo, taniere, 

keramiku, šperky, hračky, knihy alebo kožu, pričom využíva rôzne 

maliarske a dekoratérske techniky. Profesia je náročná na manuálnu 

zručnosť, precíznosť, dôslednosť a vytrvalosť. 

6



C-Game: Output 2.5: Description of 609 occupation in SK

Povolanie Popis

Demograf Skúma súbor parametrov týkajúcich sa populácie. Na základe svojich 

pozorovaní robí štatistické analýzy vývoja a zmien pôrodov, starších osôb, 

manželstiev a rozvodov, zamestnania, úmrtnosti, prisťahovalectva a 

súvisiacich otázok.

Dentálny hygienik Pracuje pod dohľadom zubného lekára a podľa jeho pokynov vykonáva 

čistenie a leštenie zubov, odstraňovanie povlaku a kameňa nad a pod 

ďasnami, nanáša preventívne materiály na zuby a poskytuje komplexné 

rady o ústnej hygiene a starostlivosti o ústnu dutinu.

Deratizátor Pomocou chemických a fyzikálnych metód a prípravkov potláča škodlivé 

organizmy, likviduje prenášača pôvodcov infekčných ochorení, 

epidemiologicky a epidemiologicky významné, škodlivé či ťažké 

článkonožce, hlodavce a ďalšie živočíchy.

Dispečer dopravy a servisu Riadi a usmerňuje dopravu a služby. Dáva vodičovi úlohy k preprave 

materiálu, nákladu, cestujúcich, pracovných posádok a servisných vozidiel 

na vykonávanie servisu a opráv vykonávaných mimo pracoviska. Na 

komunikáciu s vodičmi a servisným personálom používa predovšetkým 

mobilný telefón. Monitoruje pohyb a vyťaženosť jednotlivých 

automobilov a robotníkov.

Dispečer rozvodu energie Prevádzkuje, monitoruje a vykonáva údržbu ústrední a podobných 

zariadení, ktoré riadia výrobu a rozvod elektrickej alebo inej energie v 

prenosových sieťach. Obsluhované zariadenia zahŕňajú reaktory, turbíny, 

generátory a iné pomocné zariadenia v elektrárňach.

Dispečer v železničnej 

doprave

Riadi a koordinuje vlakovú dopravu v pridelenom železničnom úseku. 

Rieši mimoriadne prevádzkové situácie, koordinuje a kontroluje práce pri 

výlukách, preprave vozňových zásielok, koordinuje prevádzku koľajových 

vozidiel a mechanizmov. Monitoruje cestovné poriadky vlakov. Obsluhuje 

zabezpečovacie zariadenia.

Dispečer výroby Riadi produkciu a zaisťuje jej plynulosť. Zostavuje plán výroby a 

kontroluje jeho plnenie. Koordinuje a urýchľuje postupnosť práce a tok 

materiálov medzi výrobnými operáciami a sekciami. Monitoruje stav 

zásob materiálov a hotových výrobkov. Operatívne rieši nečakané 

výrobné situácie. Pripravuje správy pre manažment.

Dramaturg Riadi a koordinuje činnosť zamestnancov zaoberajúcich sa prípravou 

programov či relácií v rozhlase alebo televízii, ako aj umeleckých 

podujatí, ako sú napr. festivaly. Zodpovedá za výber literárnych, 

dramatických, hudobných diel, podieľa sa na výbere námetov na filmové, 

javiskové, televízne, rozhlasové alebo koncertné spracovanie. 

Drevorubač Vykonáva činnosti súvisiace s ťažbou dreva, odvetvovaním a 

odkôrňovaním kmeňov a výrobou sortimentov dreva v lesných porastoch. 

Používa hriadele alebo motorové píly na popadané stromy, pozná ich 

vlastnosti a techniky rezania na riadenie smeru pádu a minimalizáciu 

poškodenia. Označuje a eviduje vyťažené drevo. 
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Povolanie Popis

Duchovný Organizuje bohoslužby a vykonáva ďalšie duchovné funkcie ako sú kázne, 

omše, krstiny, svadby a pohreby. Poskytuje duchovné a morálne 

poradenstvo a pomoc formou osobných a spovedných rozhovorov.

Editor Posudzuje a schvaľuje texty (články, poéziu, knihy a pod.) doručené do 

redakcie (noviny, časopisy, knihy, učebnice a pod.), Robí ich jazykové a 

štylistické úpravy. Spolupracuje na tvorbe edičného plánu, hľadá autorov, 

diskutuje s autormi o obsahu, rozsahu a forme textov.

Editor filmov a videa Upravuje a dáva filmom, videu alebo iným médiám konečnú podobu. 

Jednotlivé filmové zábery strihá a skladá pomocou vhodného 

softvérového vybavenia podľa scenára alebo podľa ich uváženia tak, aby 

tvorili zápletku alebo inú zmysluplnú jednotku. Spolupracuje so 

zvukovými editormi.

Editor správ vysielania Rozhoduje o tom, ktoré udalosti, informácie a príbehy budú zaradené do 

vysielania spravodajskej relácie a prípravou poverujú jednotlivých 

redaktorov. Určuje dĺžku jednotlivých správ.

Ekológ Aplikuje princípy ochrany prírodných ekosystémov pri vývoji modelov 

efektívnej priemyselnej výroby a k maximalizácii efektívneho využívania 

prírodných zdrojov pri výrobe a využívaní tovaru a služieb. Navrhuje 

metódy, postupy a zásady, ako sa správať k prírodným zdrojom, k 

životnému prostrediu a k procesom v ňom.

Ekonóm Vykonáva prieskum, prípravu správ a formuluje plány na riešenie 

ekonomických problémov súvisiacich s výrobou a distribúciou tovarov 

a služieb alebo menovou a fiškálnou politikou. Môže zhromažďovať 

a spracovávať ekonomické a štatistické údaje.

Ekonomický riaditeľ Zodpovedá za oblasť financií spoločnosti, za strategické riadenie financií, 

spolupracuje na tvorbe obchodnej stratégie. Vypracováva rozpočet 

a finančný plán spoločnosti. Hodnotí rizikovosť jednotlivých projektov, 

vyhodnocuje čerpanie rozpočtu. Vypracováva reporty a prezentuje ich 

vlastníkom spoločnosti. Riadi účtovné oddelenie a ďalších pracovníkov.

Elektrikár Inštaluje a vykonáva údržbu elektrického vedenia v budovách, 

poistkových skriniach a ističoch, pripája k nim elektrické spotrebiče, 

osvetlenie, zabezpečovacie systémy, požiarne hlásiče a ďalšie zariadenia, 

ktoré vyžadujú profesionálne zapojenie. Diagnostikuje dôvody výpadku 

napájania a vymieňa chybné prvky.

Elektromechanik 

železničných zabezpečovacích 

zariadení 

Inštaluje, kontroluje, testuje, udržuje alebo opravuje elektrické 

križovatky, signály, zabezpečovacie zariadenia, výhybky, trate alebo 

komunikačné systémy v systémoch železníc.

Elektromontér a opravár 

elektrického vedenia

Inštaluje a vykonáva údržbu a opravy elektrických vedení prenosových, 

distribučných a rozvodných sietí a rieši ich technické problémy. Vykonáva 

obsluhu, odstraňuje poruchové stavy, reviduje a udržiava elektrické 

zariadenia. Môže sa podieľať na stavbe elektrických stĺpov a prenosových 

veží. 
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Povolanie Popis

Energetický audítor Navrhuje nové, účinné a čisté spôsoby výroby, transformácie a distribúcie 

energie s cieľom zlepšiť udržateľnosť životného prostredia a energetickú 

účinnosť. Posudzuje technické, ekologické a ekonomické parametre 

výroby, dodávky a využívania energie. Môže sa špecializovať na 

elektrické, vykurovacie, ventilačné a klimatizačné systémy, osvetlenie, 

kvalitu vzduchu, takzvané zelené budovy atď.

Epidemiológ Rieši ochranu obyvateľov pred infekčnými nákazami, skúma, prešetruje a 

vyhodnocuje vznik, prenos a šírenie infekčných chorôb, vyhodnocuje ich 

rizikové faktory, stanovuje opatrenia zamedzujúce prenosu chorôb (napr. 

karantény alebo izolácie), poskytuje konzultácie v otázkach ochrany 

verejného zdravia.

Ergoterapeut Posudzuje, plánuje, organizuje a zúčastňuje sa rehabilitačných 

programov, ktoré pomáhajú budovať alebo obnovovať profesionálne 

schopnosti, zručnosti v domácnosti a každodennom živote, ako aj 

všeobecnú nezávislosť ľudí so zdravotným postihnutím alebo s 

oneskorením vo vývoji.

Esejista, fejtonista, stĺpčekár Píše do novín, časopisov či internetových magazínov svoje postrehy, 

komentáre, myšlienky tak, aby boli pre čitateľa zaujímavé, príp. zábavné, 

a to formou fejtónov (vtipné spracovanie určitej témy), esejí (úvahy 

premýšľajúce nad určitou témou a hodnotiace ju), stĺpikov (stručnejšia 

podoba fejtónov), prípadne inými formami.

Event manažér - manažér 

akcií,podujatí

Plánuje a organizuje rôzne podujatia ako sú konferencie, semináre, 

workshopy, školenia, oslavy, výstavy a pod. Pripravuje ich program, 

zabezpečuje pozvanie účastníkov a hostí. Zabezpečuje ich bezproblémový 

priebeh. Využíva služby cateringových, reklamných a iných spoločností.  

Exekútor Vykonáva súdne rozhodnutia, spravuje vymáhanie dlžných peňazí, 

zaistenie tovaru a predaj tovaru na verejných dražbách s cieľom získať 

dlžné sumy. Posiela tiež predvolania a zatýkacie rozkazy, aby sa 

zabezpečila prítomnosť niekoho na súde alebo v iných súdnych 

konaniach.

Farmaceut Vydáva lieky, zdravotné pomôcky či dietetické potraviny predpísané 

lekármi, inými zdravotníckymi pracovníkmi a poskytuje pacientom 

informácie o liekoch a ich užívaní. Predáva voľnopredajné lieky, výživové 

doplnky a iné. 

Farmaceutický laborant Lieky pripravuje pod vedením farmaceuta. Môže merať, miešať, počítať, 

označovať a zaznamenávať množstvá a dávky liekov podľa objednávok na 

lekársky predpis. Vydáva voľnopredajné lieky, zdravotnícke potreby, 

poskytuje pacientom odborné informácie. 

Farmakológ Vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa aplikáciou 

poznatkov experimentálnej farmakológie v klinických odboroch s cieľom 

študovať a objektívnymi metódami hodnotiť účinok liečiv u zdravého aj 

chorého človeka.
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Povolanie Popis

Farmár Pestuje a zbiera plodiny. Zabezpečuje orbu a hnojenie pôdy s využitím 

zvierat alebo s pomocou poľnohospodárskej techniky. Na väčších farmách 

sa zaoberá hlavne riadením týchto činností. Obchoduje s dodávateľmi 

poľnohospodárskych surovín a poľnohospodárskych strojov a 

odberateľmi svojich poľnohospodárskych produktov.

Filozof Kritickým myslením odhaľuje súvislosti v rôznych oblastiach ľudského 

života na úrovni myslenia. Odhaľuje všeobecné princípy, povahu a 

podstatu bytia, možnosti a hranice poznania, ustanovovanie a existenciu 

princípov konania. Analyzuje a syntetizuje otázky, ktoré tvoria jednotlivé 

filozofické disciplíny. 

Finančný analytik Vyvíja kvantitatívne finančné produkty používané na informovanie 

jednotlivcov alebo finančných inštitúcií zaoberajúcich sa sporením, 

poskytovaním pôžičiek, investovaním, požičiavaním alebo riadením 

rizika. Skúma metódy finančnej analýzy a vytvára matematické modely 

používané na vývoj vylepšených analytických nástrojov alebo pokročilých 

nástrojov finančných investícií.

Finančný kontrolór Kontroluje dodržiavanie interných predpisov spoločnosti ako aj 

všeobecne záväzných zákonov a predpisov vo finančných činnostiach 

podniku a v obchodných transakciách. Vytvára ekonomické analýzy a 

prehľady pre manažment spoločnosti (napr. mesačné účtovné závierky), 

analyzuje príjmy, náklady, efektívnosť atď. Pripravuje podklady pre 

zostavovanie rozpočtov.

Finančný poradca Poskytuje poradenstvo svojim klientom ako aj potenciálnym žiadateľom 

(fyzickým aj právnickým osobám) o úver. Posudzuje finančnú situáciu 

klienta (stav aktív, pasív, peňažných tokov, daní a pod.). Navrhuje možné 

možnosti investovania a upozorní klienta na možné výhody a nevýhody 

riešenia.

Finančný riaditeľ Plánuje a riadi finančné operácie spoločnosti, investície, úvery, cenné 

papiere, poistenie a ďalšie finančné činnosti spoločnosti. Spolupracuje 

s ekonomickým riaditeľom na tvorbe rozpočtu spoločnosti, tvorí finančné 

plány, riadi a vyhodnocuje finančné toky, dohliada na hospodárenie 

v priebehu účtovného roka.

Firemný recepčný Zabezpečuje chod a prevádzku recepcie, osobný, telefonický alebo e-

mailový kontakt s klientmi alebo obchodnými partnermi a uskutočňuje 

administratívne práce ako sú evidencia vybavených hovorov, vedenie 

knihy návštev a iné. Je miestom prvého kontaktu pre klientov a 

zákazníkov.

Fotograf Fotografuje ľudí, krajinu, tovar alebo iné objekty pomocou digitálnych 

alebo filmových zariadení v ateliéri, v prírode alebo na podujatiach 

(svadby, oslavy, politické a športové podujatia a pod.). Dokáže spracovať 

negatívy alebo použiť špeciálny počítačový softvér na úpravu obrázkov. 

Vytvára vedecké fotografie, letecké fotografie a fotožurnalistiky.

Fotolaborant Obsluhuje technické zariadenie a výpočtovú techniku za účelom 

zhotovovania fotografií z filmov, digitálnych médií a mobilných zariadení.  

Objednáva tlač fotografií, skenuje ich, robí výrezy atď.
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Frézar Upravuje, obsluhuje alebo smeruje frézovacie alebo hobľovacie stroje na 

frézovanie, tvarovanie, drážkovanie alebo profilovanie kovových alebo 

plastových dielov.

Fundraiser Zaoberá sa získavaním finančných prostriedkov na charitatívne aktivity. S 

cieľom získať finančné prostriedky vo forme peňažných alebo iných darov 

sa obracia na organizácie a jednotlivcov so žiadosťou o príspevok, 

organizuje rôzne spoločenské a športové podujatia, vyrába propagačné 

predmety.

Fyzik Skúma a vyhodnocuje fyzikálne javy, rozvíja teórie založené na 

pozorovaní a experimentoch a vyvíja metódy na aplikáciu fyzikálnych 

zákonov a teórií. Fyzikálne teórie a metódy uplatňuje pri spolupráci na 

riešení technických problémov, ktoré sa objavujú v praxi, pri navrhovaní 

technických riešení a postupov.

Fyzioterapeut Zaoberá sa diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového 

systému človeka. Vychádza zo svoje znalosti anatómie, fyziológie a 

biomechaniky popr. vývojové kineziológie. Vyhodnocuje, plánuje alebo 

implementuje fitness programy, ktoré zahŕňajú cvičenie alebo fyzické 

aktivity podporujúce zlepšenie kardio-respiračných funkcií, zloženie tela, 

svalovej sily, svalovej vytrvalosti alebo flexibility.

Generálny riaditeľ veľkej 

spoločnosti

Zodpovedá za hospodárenie, riadenie a konanie v mene spoločnosti, 

kontroluje dodržiavanie procesov v rámci spoločnosti, navrhuje 

krátkodobú i dlhodobú stratégiu, zastupuje spoločnosť pri dôležitých 

obchodných rokovaniach a vyjednávaniach, komunikuje s členmi 

vrcholového manažmentu spoločnosti, vypracováva pravidelné reporty 

pre predstavenstvo spoločnosti.

Genetik Lekár zaoberajúci sa výskumom, diagnostikou, liečbou a prevenciou 

dedičných porúch a chorôb. Môže poskytovať genetické poradenstvo 

najmä pri plánovaní potomkov a prevencii vrodených vývojových chýb.

Geodet Iným slovom aj Zememerač. Zameriava a vyhotovuje geometrické plány, 

vytyčuje hranice pozemkov a stavieb. Spracováva geometrické plány na 

jednoduché stavby alebo delenie pozemkov, vyrovnanie hraníc a 

vytyčovanie hraníc pozemkových úprav. Vytvára podklady pre vklad 

nehnuteľností alebo pozemkov do katastra nehnuteľností.

Geograf V závislosti od svojej špecializácie skúma politické, hospodárske a 

kultúrne aspekty ľudstva, ktoré sú zahrnuté v humánnej geografii. Okrem 

toho sa zaoberá reliéfmi, pôdami, prírodnými hranicami a vodnými 

tokmi, ktoré sú zahrnuté vo fyzickej geografii.

Geológ Skúma Zem, jej zloženie, históriu, procesy, ktoré ju formovali a formujú. 

Študuje horniny a minerály zemskej kôry. Zameriava sa na lokalizáciu 

hornín, ktoré obsahujú rôzne kovy, pomáha pri plánovaní banských 

prevádzok (podzemných baní, aj lomov). Rovnako sa podieľa na lokalizácii 

a ťažbe ropy, zemného plynu, vody, či iných využívaných surovín.
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Grafický dizajnér Navrhuje a vytvára grafiku pre špecifické komerčné a propagačné 

použitie na rôznych propagačných materiáloch a predmetoch (letáky, 

brožúry, knihy, odevy...). Na tvorbu grafiky používa rôzne nástroje a 

počítačové aplikácie. Vytvára digitalizáciu obrazových predlôh a 

počítačové spracovanie obrázkov a textu v grafických programoch.

Grafik prípravy tlače Na úpravu a organizáciu materiálov pre tlačené a webové publikácie 

používa špecializovaný softvér. Formátuje textové a grafické prvky, 

pripravuje a kontroluje jednotlivé stránky na tlač a publikovanie.

Hasič Vykonáva široké spektrum záchranných prác, najmä požiarnej ochrany. 

Hasí požiare, odvádza vodu zo zaplavených oblastí, zachraňuje ľudí, 

zvieratá a majetok pri požiaroch, povodniach a iných mimoriadnych 

udalostiach, zachraňuje ľudí pri dopravných nehodách a v zrútených 

budovách.

Herec Stvárňuje postavy v divadelných, televíznych, rozhlasových alebo 

filmových dielach, reklamách alebo zábavných programoch. Študuje 

scenár, konzultuje rolu s režisérom, zúčastňuje sa skúšok. Podieľa sa na 

hraní divadelných predstavení a natáčaní filmov. Dabuje zahraničné filmy 

alebo vedie bábky a prihovára sa za ne.

Historik Skúma, analyzuje a interpretuje minulosť (historické udalosti, osobnosti, 

spoločenský život, politické, kultúrne, ekonomické a ďalšie aspekty) 

zaznamenanú v zdrojoch ako sú vládne a inštitucionálne záznamy, noviny 

a ďalšie periodiká, fotografie, rozhovory, filmy, elektronické médiá a 

nepublikované rukopisy, ako sú osobné denníky a listy. Uchováva a 

konzervuje rukopisy, záznamy a ďalšie artefakty. 

Hlavný účtovník Riadi, kontroluje, metodicky podporuje tím účtovníkov. Organizuje a 

koordinuje činnosť útvaru zabezpečujúceho vedenie účtovníctva. 

Hodinár Vyrába, opravuje, nastavuje, reštauruje hodiny a iné časomerné prístroje 

a ich súčiastky a nastavuje ich na presný chod.

Horský vodca Sprevádza jednotlivca alebo skupiny v horskom prostredí. Plánuje horské 

trasy, vedie klientov naplánovanou trasou, robí im k nej odborný výklad, 

požičiava im potrebnú výstroj a vybavenie a v prípade potreby poskytuje 

zdravotnú pomoc.

Hostes Poskytuje účastníkom rôznych spoločenských podujatí organizačné 

informácie pri vstupe i počas podujatia, pomáha v šatni, rozdáva 

jednoduché občerstvenie, odovzdáva odkazy, rozdáva publikácie a 

darčeky atď.

Hotelový recepčný Prijíma hostí na ubytovanie, eviduje ich, prideľuje im izby, vydáva 

kľúče/karty, informuje ich o poskytovaných službách a zaujímavostiach 

okolia (športoviská, kultúrne a historické pamiatky a pod.). Vedie 

evidenciu obsadených izieb, účtov hostí, potvrdzuje rezervácie, inkasuje 

platby od odchádzajúcich hostí.
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Hovorca Tlmočí názory, postoje a stanoviská zastupovanej organizácie alebo 

inštitúcie k vzniknutým udalostiam alebo problémom. Zabezpečuje 

kontrolu jazykovej a štylistickej korekcie tlačových materiálov. Na 

požiadanie organizuje rozhovory s vedením spoločnosti, pripravuje 

tlačové správy a články a vystupuje v masmédiách. 

Hrobár Hrobár má na starosti kopanie hrobov, spúšťanie truhly a následnú 

úpravu hrobového miesta po pochovaní. Pri kremácii pripravuje truhlu na 

spopolnenie. Otvára a uzatvára hrobky, exhumuje, ukladá urny, vykonáva 

rozptyl spopolnených ľudských pozostatkov.

Hudobník Ovláda jeden alebo viac hudobných nástrojov ako jednotlivec alebo ako 

člen orchestra, skupiny alebo inej hudobnej skupiny. Hrá na koncertoch, v 

muzikáloch, opere, nahráva piesne v nahrávacích štúdiách. Cvičením 

udržiava požadovanú úroveň hry na daný hudobný nástroj.

Hudobný režisér Realizuje a riadi nahrávanie zvukových záznamov hudobných alebo 

hovorených diel.

Hudobný skladateľ Tvorí nové hudobné skladby, ktoré zapisuje formou notového zápisu, 

podľa ktorého dielo predvádzajú výkonní umelci. 

Hydrológ Skúma a vyhodnocuje kolobeh, kvalitu a vlastnosti podzemných a 

povrchových vôd vrátane intenzity, rýchlosti prieniku do pôdy a vplyvu 

zrážok. za týmto účelom vykonáva terénne merania a ich spracovanie do 

dátových, grafických a iných podkladov a dokumentácie, ktoré sú potom 

prírodovedným základom vodného hospodárstva vrátane dodávok vody 

do vodovodnej siete a ochrany vodných zdrojov.

Chemický analytik Vykonáva rozbory chemických surovín a výrobkov, skúša ich funkčnosti. 

Overuje a vyhodnocuje ich predpísané vlastnosti a parametre v porovnaní 

so skutočnosťou. Hodnotí ich kvalitu a použiteľnosť. Vyhodnocuje príčiny 

nežiaducich alebo neštandardných javov v chemickej výrobe, navrhuje 

metódy kontroly kvality v chemickej výrobe.

Chemický laborant Vykonáva chemické a fyzikálne laboratórne testy na pomoc vedcom pri 

vykonávaní kvalitatívnych a kvantitatívnych analýz pevných látok, 

kvapalín a plynných materiálov pre výskum a vývoj nových produktov 

alebo procesov, kontrolu kvality, údržbu environmentálnych štandardov a 

ďalšie práce, vrátane experimentálneho, teoretického alebo praktického 

využitia chémie a príbuzných vied.

Chemický technológ Určuje postupy chemickej výroby, vypočítava množstvo požadovaných 

surovín, určuje ich druhy a parametre, plánuje výrobu, spolupracuje pri 

testovaní chemických surovín a testoch kvality výrobkov, určuje 

požiadavky na nákup a opravu výrobných zariadení.
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Chemik operátor Obsluhuje zariadenia alebo linky, v ktorých prebiehajú chemické procesy. 

Vykonáva široké spektrum odborných prác v technologickej výrobe, 

najmä diaľkové ovládanie a riadenie chemických procesov vo výrobe. 

Vykonáva kontroly funkčnosti jednotlivých zariadení, vedie predpísanú 

výrobnú a prevádzkovú dokumentáciu.

Chiropraktik Využíva manipulačné techniky tak, že prirodzene hýbe rôznymi časťami 

ľudského tela. Tak napráva zablokované svaly, kĺby, chrbticu či kosti. Vo 

viacerých krajinách ide o alternatívy zdravotný smer. 

Chirurg Chirurgicky lieči rôzne choroby alebo úrazy pomocou chirurgických 

nástrojov a prístrojov v ambulantnej, jednodňovej chirurgii a na 

lôžkových chirurgických pracoviskách. Pred operáciou diagnostikuje 

zdravotné problémy a naštuduje si zdravotnú dokumentáciu pacienta. 

Špecifikuje presný postup operácie. Monitoruje a hodnotí pooperačný 

stav klientov.

Choreograf Zabezpečuje inscenačné stvárnenie baletných, tanečných a 

pantomimických diel, prípadne pohybových zložiek činoherných, 

muzikálových alebo operných predstavení. 

Chovateľ hospodárskych 

zvierat

Pripravuje a podáva krmivo, vodu, prípadne lieky a iné prípravky 

veterinárnej prevencie hospodárskym zvieratám, vedie ich na pastvu, 

sleduje ich zdravotný stav, asistuje pri veterinárnych úkonoch a 

pôrodoch, sleduje vývoj narodených mláďat, odstraňuje exkrementy, čistí 

a dezinfikuje stajne a koterce. Dojí kravy alebo strihá ovce.

Chovateľ koní Vykonáva odborné činnosti súvisiace s chovom koní a stará sa o ne. Dbá o 

správne ustajnenie koní, zabezpečuje ich základný výcvik a vedie 

evidenciu o zdravotnom stave koní.

Chovateľ rýb Vykonáva činnosti súvisiace s reprodukciou, chovom, kŕmením, výživou, 

ošetrovaním, výlovom a distribúciou rýb. Stará sa o životné prostredie, 

rybo-chovné zariadenia, technické vybavenie farmy s dodržiavaním zoo-

veterinárnych, environmentálnych a bezpečnostných predpisov.

Inšpektor práce Skúma, vyšetruje a hodnotí pracovné podmienky z hľadiska ich súladu so 

zákonmi a predpismi vrátane bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V 

prípade potreby rieši možnosť vynútenia zmien pracovných podmienok.

Inšpektor životného 

prostredia

Skúma a vyhodnocuje zdroje znečistenia ovzdušia a krajiny miest a obcí s 

cieľom chrániť životné prostredie a obyvateľov. Prešetruje a kontroluje 

dodržiavanie zákonov a predpisov na ochranu životného prostredia, 

vrátane obecných a miestnych predpisov a nariadení. V prípade potreby 

rieši možnosti presadzovania zmien alebo udeľovania pokút.

Inštalatér Vykonáva montáže, údržbu a opravy inštalačných rozvodov (vody, 

kanalizácie, plynu, vykurovania) v budovách. Montuje a demontuje 

zariadenia na rozvodoch, kontroluje kvalitu, bezpečnosť a spoľahlivosť ich 

prevádzky.
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Inštalatér solárnych zariadení Montuje, inštaluje alebo udržiava solárne fotovoltaické (FV) systémy na 

strechách alebo iných štruktúrach v súlade s posúdením staveniska a 

diagramami. Táto práca môže zahŕňať meranie, rezanie, montáž a 

demontáž konštrukčných rámov a solárnych modulov. Môže vykonávať 

drobné elektrické práce, ako sú priebežné kontroly.

Inštruktor fitness Zostavuje tréningové plány pre jednotlivcov a skupiny klientov 

zodpovedajúce ich fyzickému a zdravotnému stavu. Ukazuje techniku 

cvikov, oboznamuje klientov s funkciami posilňovacích strojov a so 

správnym používaním, pozoruje klientov pri cvičeniach, upozorňuje ich na 

nesprávny výkon cvikov.

Investičný analytik Vykonáva kvantitatívne analýzy informácií týkajúcich sa investičných 

programov verejných alebo súkromných inštitúcií.

Investičný špecialista Plánuje, usmerňuje alebo koordinuje investičnú stratégiu alebo operácie 

pre širokú škálu likvidných aktív poskytovaných inštitucionálnymi 

investormi alebo individuálnymi investormi.

Izolatér Inštaluje rôzne izolačné materiály na ochranu konštrukcií alebo 

materiálov pred teplom, chladom a hlukom z prostredia.

Jemný mechanik Vykonáva služby týkajúce sa presných nástrojov a vybavenia (napr. 

optickomechanické prístroje, časomerná zariadenia, kancelárska 

technika, lekárske, laboratórne, kontrolné a meracie prístroje, vážiace 

zariadenia, aj., ich komponenty a súčasti).

Kaderník Strihá, farbí, štylizuje a upravuje vlasy a vlasové produkty, stará sa o vlasy 

a vlasovú pokožku prípadne upravuje a stará sa o fúzy a bradu a 

poskytuje odborné poradenstvo pri výbere vhodného strihu podľa typu 

klienta.

Kamenár, dlaždič Ručne a strojovo delia, reže a opracováva prírodný alebo umelý kameň, 

zhotovuje a opravuje rôzne kameninové výrobky (dlažba, obrubníky, 

schody, dekoratívne predmety do záhrady, kamenné krycie dosky, 

pomníky a pod.), Osadzuje ich, spája, ručne a strojovo vyrezáva písmo a 

ornamenty. Stavia kamenné stavby, ako sú móla, steny a oporné múry. 

Pokladá chodníky a obrubníky.

Kameraman Obsluhuje kameru, natáča filmy, reportáže pre televíziu, reklamu, 

sociálne siete, kiná a pod. Podieľa sa na tvorbe vizuálnych efektov, výbere 

a úprave natočeného prostredia, výtvarnom a svetelnom poňatí scén, 

pričom spolupracuje s režisérmi či inými kameramani.

Kapitán lode Samostatne vedie plavidlo v oceánoch, zátokách, jazerách, riekach alebo 

pobrežných vodách, zodpovedá za plavidlo, jeho bezpečnú a ekologickú 

prevádzku, za posádku, prepravovaný náklad a osoby. 

Kariérový poradca Usmerňuje a pomáha klientom pri samostatnom rozhodovaní o 

počiatočnom a ďalšom vzdelávaní, o voľbe povolania, profesijnej zmene a 

uplatnení sa na trhu práce. Poskytuje aktuálne informácie o možnostiach 

vzdelávania a trhu práce, posudzuje schopnosti a zručnosti klienta 

pomocou kariérovej diagnostiky.
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Karosár a autoklampiar Opravuje poškodené karosérie po havárii, korózii a ďalších poškodeniach. 

Poškodené časti karosérie opravuje výmenou, lepením, nitovaním, 

vyklepávaním, spájkovaním, zváraním, brúsením, rovnaním a ťahaním na 

vyrovnávacom zariadení alebo zemnom ráme. Montuje elektrotechnické 

časti do vozidiel a zapája ich do obvodu, vymieňa čelné sklá, zhotovuje 

jednotlivé diely karosérií vyklepávaním plechov a laminovaním. Po 

ošetrení vozidla antikoróznou ochranou, prípadne po nastavení 

geometrie vozidla spravidla odovzdáva vozidlo do lakovne, kde pokračuje 

proces finalizácie opravy vozidla.

Kartograf Spracováva geografické údaje poskytnuté geodetickými prieskumami, 

leteckými snímkami a satelitnými údajmi, využíva vedecké a matematické 

princípy pri určovaní presnej polohy, príprave a revízii digitálnych a 

grafických máp a ďalších vizuálnych znázornení zemského povrchu, hraníc 

pevniny, morí atď.

Kaskadér Nahrádza herca pri nebezpečných scénach, podieľa sa na príprave 

kaskadérskej scény po technickej stránke, spolupracuje s režisérom pri 

príprave a koordinácii ďalších akčných a bojových scén, ktoré sú v scenári.

Klimatológ Z dlhodobého hľadiska skúma meniace sa počasie a klimatické 

podmienky. Skúma a analyzuje poveternostné podmienky s cieľom 

predpovedať trendy klimatických podmienok, ako sú zmeny teploty, 

globálne otepľovanie. 

Klinický psychológ Rieši podporu a liečbu jednotlivcov s duševnými chorobami a poruchami. 

Vyhodnocuje ich stav pomocou pozorovaní, rozhovorov, psychologických 

testov a ďalších psychodiagnostických metód. Vysvetľuje im tento stav a 

preberá ho s nimi. Odporúča im liečebný postup, vrátane odporúčaní 

vhodnej psychoterapie.

Knihovník Vyberá a objednáva knihy, časopisy, audio a video nosiče a ostatné 

multimediálne nosiče pre potreby knižnice. Zakladá nové a vrátené knihy 

do políc podľa žánru a abecedného poradia. Poskytuje informácie a 

poradenstvo návštevníkom knižnice. Vykonávanie administratívnych 

činností ako napr. registrácia nových členov, posielanie upomienok a pod. 

Organizuje besedy so spisovateľmi a literárnymi kritikmi.

Kníhviazač Dokončuje tlačené výrobky, ako sú knihy, brožúry, časopisy, ručne alebo 

strojom na viazanie. Obsluhuje dokončovacie stroje a lisy.

Kominár Vykonáva inštaláciu, opravy, renovácie komínov a dymovodov, montuje 

komínové vložky, čistí komíny a dymovody, ako aj pece a kotly. Vykonáva 

bezpečnostné a protipožiarne kontroly komínov a s nimi súvisiacich 

zariadení.

Konštruktér lietadiel Vykonáva inžinierske práce pri navrhovaní, konštrukcii a testovaní 

lietadiel, rakiet a kozmických lodí. Môže vykonávať základný a aplikovaný 

výskum s cieľom posúdiť adaptabilitu materiálov a vybavenia na 

konštrukciu a výrobu lietadiel. Môže odporučiť vylepšenie vybavenia a 

testovacích techník.
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Konzervátor a reštaurátor 

múzejných zbierok

Obnovuje, udržuje alebo pripravuje predmety v zbierkach múzea na 

uskladnenie, výskum alebo výstavu. Dokáže pracovať so vzorkami, ako sú 

fosílie, časti kostí alebo rastlinné produkty alebo artefakty, textil a iné 

umelecké predmety. Môže identifikovať a zaznamenávať predmety alebo 

ich inštalovať a usporiadať do exponátov. Zahŕňa konzervátorov kníh 

alebo dokumentov.

Kouč osobného rozvoja Pomáha klientovi v jeho osobnom rozvoji. V nadväznosti na jeho osobnú 

situáciu, záujmy a predstavy stanovuje primerané ciele, stratégie, 

postupy a plány. Následne potom spolu klientom vyhodnocujú, ako sa 

darí stanovené ciele dosahovať.

Kouč profesijného rozvoja Pomáha klientovi v jeho profesijnom rozvoji. Na základe jeho 

profesionálnej pozície, kvalifikácie, schopností, skúseností a predstáv 

stanovuje primerané ciele, stratégie, postupy a plány. Následne potom 

spolu s klientom vyhodnocujú, ako sa darí stanovené ciele dosahovať. 

Často pri tom spolupracuje s personálnym útvarom podniku, kde je klient 

zamestnaný.

Kováč Zhotovuje rôzne kovové súčasti kovaním, zahrievaním kovového 

materiálu na vysokú teplotu až zmäkne a následne ho kladivom tvaruje. 

Tiež zhotovuje a nasadzuje podkovy koňom, ošetruje kopytá 

hospodárskym zvieratám. 

Kozmetik Profesionálne ošetruje pokožku klientov, vykonáva peeling, depiláciu, 

hĺbkové čistenie pleti, aplikáciu kozmetiky a profesionálne denné a 

večerné líčenie. Poskytuje profesionálne rady v oblasti starostlivosti o 

pleť a make-up.

Krajčír Vyrába, testuje, upravuje a opravuje odevy. Šije odevy na mieru z textilu, 

mäkkej kože, kožušín a iných materiálov podľa požiadaviek zákazníka.

Kriminalistický špecialista Spolupracuje s políciou pri vyhodnocovaní fyzických dôkazov súvisiacich s 

vyšetrovaním trestných činov (odtlačky prstov, DNA, fyzické znaky 

poškodenia tela obete, trajektória striel, stopy po projektiloch a pod.). 

Testuje zbrane a analyzuje predmety z miesta činu. Píše znalecké 

posudky, svedčí na súde.

Krupiér Organizuje, koordinuje a zabezpečuje hry na rôznych druhoch hracích 

stolov a rulete. Rozdáva karty, hádže kocky a otáča ruletou. Prijíma 

stávky, vypláca výhry a vyberá platby. Vysvetľuje zákazníkom princípy a 

pravidlá jednotlivých hier a vydáva a prijíma od hráčov hracie žetóny.

Kuchár Pripravuje, dochucuje a varí jedlá ako polievky, mäso, zeleninu alebo 

dezerty v reštauráciách a pred podávaním ich upraví do príslušnej 

estetickej podoby. Spolupracuje pri kalkulácii a tvorbe cien jedál, pri 

zostavovaní jedálneho lístka, pri objednávaní, preberaní, skladovaní 

surovín.

Kuchár špeciálnych diét Pripravuje jedlá pre rôzne druhy diét (diéty pre pacientov s určitými 

chorobami, redukčné diéty pre chudnutie, diéty pre športovcov, 

dlhodobé diéty a pod.), najmä pre nemocnice, kúpele, školy, ale aj pre 

reštaurácie ponúkajúce diétne jedlá.
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Kurátor umenia Spravuje zbierky, ako sú umelecké diela, zbierkové predmety, historické 

predmety alebo vedecké vzorky múzeí alebo iných inštitúcií. Môže 

uskutočňovať výučbu, výskum alebo verejné služby inštitúcie.

Kuriér Prijíma a doručuje správy, dokumenty, balíky a ďalšie položky medzi 

rôznymi subjektami. 

Laborant bezpečnostných 

skúšok výrobkov

Vykonáva skúšky a testy na rôznych laboratórnych zariadeniach 

(mechanických, röntgenových, ultrazvukových, optických ai.). Zisťuje a 

vyhodnocuje či parametre, funkcie a vlastnosti výrobkov, sú pre ich 

užívateľov bezpečné, či spĺňajú požiadavky predpisov a noriem, a či 

zodpovedajú svojej technickej dokumentácii.

Laborant pre magnetickú 

rezonanciu

Pracujte so snímačmi magnetickej rezonancie (MRI). Monitoruje 

bezpečnosť a pohodlie pacienta a skúma obrázky naskenovanej oblasti, 

aby sa zabezpečila ich kvalita. Môže podávať kontrastnú látku do krvného 

obehu. Môže zadávať údaje z počítača, ako je história pacienta, 

anatomická oblasť, ktorá sa má skenovať, zadaná orientácia a poloha 

vstupu.

Lakovač, natierač Vykonáva lakovnícke a natieračské práce rôznymi druhmi náterových 

hmôt v interiéroch a exteriéroch budov, na stavebných alebo 

strojárenských konštrukciách, nábytku a ďalších predmetoch alebo 

objektoch.

Lekár - anestéziológ Vykonáva predoperačné vyšetrenie a analýzu získaných poznatkov o 

pacientoch všetkých vekových skupín pre operačné výkony. Podáva 

celkovú alebo lokálnu anestéziu pacientom pri operácii alebo iných 

lekárskych zákrokoch. Poskytuje pooperačnú starostlivosť.

Lekár - dermatovenerológ Lieči a pomáha predchádzať chorobám a poruchám kože a jej priľahlých 

častí (vlasy, nechty, potné žľazy atď.). Vykonáva dermatologické operácie. 

Rozhoduje o ďalších vyšetreniach, určuje diagnózu a vhodný liečebný 

postup.

Lekár - gynekológ a pôrodník Zaoberá sa výskumom, diagnózou, liečbou a prevenciou chorôb ženských 

pohlavných orgánov a prsníkov, jeho náplňou je tiež starostlivosť o ženu v 

období tehotenstva, v priebehu pôrodu i po ňom.

Lekár - Imunoalergológ Zaoberá sa objasňovaním príčin chorôb imunitného systému, určovaním 

správnej diagnózy, sledovaním priebehu, liečbou ako aj určovaním 

prognóz a odhaľovaním vrodených a získaných porúch imunitného 

systému. chorobným procesom ovplyvňujúcim imunitný systém.

Lekár - internista Diagnostikuje a poskytuje nechirurgickú liečbu chorôb a poranení 

vnútorných orgánov (napr. srdce, pľúca, žalúdok, pankreas, pečeň a pod.). 

Rozhoduje o potrebných vyšetreniach a určuje postup liečby a sleduje 

zdravotný stav pacienta. Zaoberá sa prevenciou chorôb vnútorných 

orgánov. Sleduje zdravotný stav pacienta a rieši prípadnú ďalšiu liečbu.
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Lekár - neurológ Lieči a pomáha predchádzať chorobám a poruchám nervového systému 

(mozog, miecha, periférne nervy atď.). Rozhoduje o ďalších vyšetreniach, 

určuje diagnózu a postup liečby, môže byť v spolupráci napríklad s 

psychiatrom alebo internistom.

Lekár - oftalmológ Zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou, 

posudzovaním a výskumom chorôb oka a jeho prídavných orgánov ako 

napr. asistencia pri operáciách sivého zákalu, šitie rán spojiviek, 

vyberanie cudzích teliesok z rohovky a spojovky a iné. 

Lekár - patológ Mikroskopicky pomocou laboratórneho vybavenia študuje, porovnáva a 

hodnotí vzorky tkaniva pacienta, určuje diagnózu a závažnosť ochorenia, 

jeho príčiny a očakávaný vývoj. Vykonáva pitvy zosnulých za účelom 

zistenia príčiny smrti.

Lekár - psychiater Vykonáva špecializované pracovné činnosti pri klasifikácii, diagnostike, 

liečbe, prevencii, rehabilitácii, prognóze a posudkovej činnosti duševných 

porúch.

Lekár - rádiológ Skúma a diagnostikuje choroby a poruchy pomocou röntgenového 

žiarenia a rádioaktívnych materiálov, ultrazvuku a magnetickej 

rezonancie. Zobrazuje orgány ľudského tela a hodnotí ich funkcie a 

chorobné zmeny. Zaoberá sa aj rádiologickými metódami spojenými s 

liečebným výkonom a intervenčnou rádiológiou. 

Lekár - urológ Zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou a výskumom  ochorení, 

vrodených porúch a úrazov obličiek a močového ústrojenstva u mužov a 

žien a chorobami pohlavných orgánov u mužov.

Lekár nukleárnej medicíny Zaoberá sa používaním rádioaktívnych látok v medicíne. Pripravuje 

rádioaktívne látky na diagnostiku a liečbu závažných chorôb (najmä srdca, 

pľúc, pečene, žlčníka, štítnej žľazy a skeletu vrátane rakoviny) zavedením 

rádioaktívnych látok (rádiofarmaká) do tela pacienta. Monitoruje 

zdravotný stav pacienta a rieši prípadnú ďalšiu liečbu.

Lekár preventívneho 

lekárstva

Zaoberá sa prevenciou chorôb a porúch. Vyhodnocuje dôležitosť vplyvu 

rôznych faktorov na zdravie pacientov, ako sú stravovacie návyky, životný 

štýl a rodinná anamnéza zdravia, odporúča opatrenia na predchádzanie 

zdravotným problémom.

Lesný robotník Vykonáva práce v pestovateľskej činnosti a ochrane lesa, v drobnej lesnej 

výrobe, v lesnom semenárstve a škôlkarstve, v ťažbovej činnosti pri 

vyznačovaní výchovných zásahov a úmyselných ťažieb, pri budovaní a 

údržbe jednoduchých lesných stavieb. Vykonáva kontrolu hmyzu, škodcov 

a chorôb škodlivých pre život rastlín a kontrolu vody a erózie pôdy.

Lešenár Pripravuje, stavia, kotví a rozoberá rôzne druhy lešenia a špeciálne 

konštrukcie z lešenia. 
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Liehovarník Obsluhuje technologické zariadenia na výrobu liehu. Pripravuje vstupné 

suroviny na výrobu liehu, dbá o dodržiavanie stanovených 

technologických parametrov v procese výroby liehu, vykonáva 

preventívnu údržbu technologických zariadení (kontrola, čistenie, 

dezinfekcia) a vedie príslušnú prevádzkovú dokumentáciu.

Likvidátor škôd v poisťovni Vyšetruje a vyhodnocuje poistné škody na zdraví alebo na majetku, ktoré 

utrpeli klienti poisťovne. V prípade potreby pri tom spolupracuje so 

zdravotníckymi pracovníkmi a inými odborníkmi a so svedkami týchto 

poistných škôd. Na základe týchto zistení a pravidiel poisťovne vypočíta 

výplaty náhrad, ktoré má poisťovňa týmto klientom vyplatiť a schvaľuje 

ich výplatu. 

Lodný inžinier Navrhuje, stavia, vykonáva údržbu a opravuje trupy lodí, mechanické, 

elektronické zariadenia a pomocné systémy, ako sú motory, čerpadlá, 

kúrenie, ventilácia, súpravy generátorov. Pracuje na všetkých typoch lodí 

od rekreačných plavidiel po námorné plavidlá vrátane ponoriek.

Lodný strojník Obsluhuje lodné stroje na plavidle. Vykonáva údržbu a opravy strojových 

zariadení plavidla. Zabezpečuje technickú prevádzku motorov, kotlov, 

elektrických, sanitárnych a chladiacich zariadení na palube lode. Reguluje 

ich výkon. 

Logopéd Zaoberá sa problematikou narušenej komunikačnej schopnosti vo 

všetkých rovinách u všetkých vekových kategórií od najdrobnejších 

rečových vád, ako napr. chybná výslovnosť jednej hlásky, až po masívnej 

rečové poruchy či úplnou nevravnosť. V medicíne sa označuje pojmom 

klinický logopéd. Môže byť špeciálny pedagóg alebo lekár. 

Maliar, tapetár Vykonáva úpravy vnútorných a vonkajších povrchov stavebných 

konštrukcií a objektov aplikáciou rôznych druhov malieb, náterov a 

tapiet. Pri veľkometrážnych plochách vykonáva nanášanie farieb 

striekaním. Odstraňuje staré nátery a dekorácie zo stien a pripravuje 

povrchy na nový náter. 

Manažér autoprevádzky Riadi autoprevádzku dopravných firiem, zostavuje operatívne plány 

prepravy vrátane zaraďovania vodičov, rozhoduje o odovzdaní vozidiel do 

servisu, rieši problémy vzniknuté pri doprave, vedie dopravnú 

dokumentáciu.

Manažér herne, kasína, 

stávkovej kancelárie

Plánuje, riadi a organizuje bezporuchovú prevádzku herne a stávkovej 

kancelárie a zodpovedá za dodržiavanie právnych noriem a predpisov 

ustanovených na prevádzkovanie hazardných hier. Môže vypracovať 

interné predpisy.

Manažér inštalácie solárnych 

systémov

Vedie tím remeselníkov, ktorí inštalujú solárne fotovoltaické alebo 

tepelné systémy na budovy alebo iné stavby. Pripravuje návrh, ponuku a 

rozpočet. Plánuje a koordinuje prípravu inštalácie, určuje potrebný 

materiál, vybavenie a personál a zabezpečuje ho. Dohliada na priebeh 

inštalácie a jej bezpečnosť. Odovzdá systém zákazníkovi.
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Manažér reštaurácie alebo 

stravovacieho úseku v hoteli

Riadi, plánuje, koordinuje a kontroluje prevádzku reštaurácie. Dohoduje 

zákazky, stanovuje ceny, kontroluje čerpanie nákladov. Vytvára rozvrh 

pre zamestnancov, riadi ich, motivuje a hodnotí. Ak je reštaurácia 

súčasťou hotela, spolupracuje s jeho ostatnými úsekmi. 

Manažér sociálnych médií Zodpovedá za firemný marketing na sociálnych sieťach ako Facebook, 

Instagram, LinkedIn, YouTube, atď.  Vytvára a publikuje rôzne druhy 

kreatívnych kampaní, upútaviek, prezentácií a reklám na sociálnych 

sieťach. Monitoruje trendy v prezentácii produktov, značiek a služieb na 

sociálnych sieťach.

Manažér ubytovacieho 

zariadenia

Riadi a kontroluje prevádzku ubytovacích zariadení (hotel, penzión, 

ubytovňa, kúpeľný dom, kemp a pod.), usmerňuje prácu podriadených 

zamestnancov, dohliada na čistotu a bezpečnosť, rieši problémy, rokuje s 

cestovnými kanceláriami o poskytovaní ubytovacích služieb, vedie 

evidenciu hostí. 

Manažér v 

poľnohospodárstve

Riadi špecializované a výrobné podniky v oblasti rastlinnej a živočíšnej 

výroby. Plánuje, riadi a dohliada na úpravu pôdy pred a po zbere, 

výsadbu, pestovanie, zber a predaj. V živočíšnej výrobe dohliada na 

správnu starostlivosť o hospodárske zvieratá. Zodpovedá za finančné a 

marketingové činnosti. Môže najímať, školiť a kontrolovať pracovníkov na 

farme alebo uzatvárať zmluvy o poskytovaní služieb na vykonávanie 

každodenných činností riadenej prevádzky.

Manekýn Predvádza oblečenie alebo doplnky pre potenciálnych kupcov na 

módnych prehliadkach, súkromných showroomoch alebo 

maloobchodných predajniach. Pózuje pre fotografov časopisov alebo 

reklám. Tiež môže pózovať pri tvorbe obrazov či sôch. Natáča šoty, 

videoklipy, reklamy, úlohy v televízii a filme. 

Manikér a pedikér Vykonáva estetické a hygienické ošetrenie rúk a nôh. Zmäkčuje kožu, 

skracuje nechty, brúsi, upravuje ich do rôznych tvarov. Aplikuje 

kozmetické prípravky určené na starostlivosť o ruky, nechty a nohy za 

účelom zlepšenia a udržiavania ich vzhľadu. Vykonáva klasické a 

špeciálne ručné masáže rúk a nôh.

Manželský poradca Používa psychologické a psychoterapeutické metódy a postupy pri vedení 

klientov k riešeniu problémov medziľudských vzťahov, najmä rodinných, 

manželských a partnerských. Zároveň sa snaží riešiť problémy súvisiace s 

týmito vzťahmi, ako sú depresia, alkoholizmus, drogová závislosť, 

závislosť na hracích automatoch atď.

Marketér na sociálnych 

sieťach

Zaoberá sa online marketingom na sociálnych sieťach (Facebook, 

Instagram, LinkedIn a YouTube atď.), kde publikuje upútavky, prezentácie 

a reklamy. Sleduje trendy v prezentácii produktov, značiek a služieb na 

sociálnych sieťach. Navrhuje postupy pri predaji a nákupoch cez internet 

vrátane vybavovania reklamácií.
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Marketingový riaditeľ Plánuje a riadi marketingovú stratégiu a činnosti k zvýšeniu dopytu po 

produktoch a službách spoločnosti, pripravuje a koordinuje priebeh 

marketingových kampaní, sleduje ich efektivitu a robí ich vyhodnotenie. 

Analyzuje trh, monitoruje trendy a činnosti konkurencie. Vedie, motivuje 

a zadáva úlohy podriadeným pracovníkom.

Masér Pomáha klientom zlepšiť stav ich pohybového aparátu, zmierňuje bolesť, 

znižuje únavu, zlepšuje kondíciu prostredníctvom rôznych typov masáží 

(reflexných, bankovacích, tlakových, inštrumentálnych a pod.), ktoré 

určuje na základe vyhodnotenia ich problémov alebo lekárskych 

odporúčaní. Odporúča klientom ďalšie cvičenia a aktivity.

Mäsiar Čistí, krája a spracováva mäso, vyrába mäsové výrobky a konzervy, 

spracováva živočíšne tuky, balí, expeduje a predáva mäso a mäsové 

výrobky.

Matematik Vykonáva matematický výskum alebo aplikuje matematické teórie a 

výpočtové metódy na riešenie praktických problémov "reálneho sveta" v 

rôznych oblastiach (veda, strojárstvo, biológia, farmakológia, armáda, 

podnikanie, štátna správa atď.). Zbiera dáta a analyzuje ich, interpretuje 

ich sám alebo v spolupráci s ďalšími odborníkmi.

Materiálový technológ V spolupráci s laboratórnymi pracovníkmi skúma vlastnosti rôznych 

materiálov (tvrdosť, pevnosť, pružnosť, tepelná odolnosť atď.) a zmeny 

týchto vlastností. V závislosti od zmien chemického zloženia materiálov 

skúma možnosti ich použitia pre rôzne druhy výrobkov a navrhuje 

technologické postupy pre ich výrobu.

Matrikár Vykonáva zápisy do matriky, vedie knihy narodení, knihy manželstiev a 

úmrtí. Plní administratívne úlohy súvisiace s uzavretím manželstva, 

vykonáva zmeny mena alebo priezviska, vydáva potvrdenia o údajoch 

zapísaných v matrike a vyhotovuje výpisy z matrík.

Mechanik a obsluha 3D 

tlačiarní

Montuje, prevádzkuje, opravuje a robí údržbu 3D tlačiarní. Vytvára alebo 

upravuje 3D modely objektov na tlač v špecializovanom softvéri. Vyberá 

materiál na tlač, kontroluje kvalitu tlače, vzhľad a funkčnosť tlačeného 

objektu.

Mechanik autoelektroniky Vykonáva diagnostiku, údržbu, nastavovanie a opravy elektrických a 

elektronických systémov a zariadení v motorových vozidlách. 

Nainštalujte, diagnostikujte a opravte komunikačné, zvukové, 

bezpečnostné a navigačné zariadenia motorových vozidiel.

Mechanik automatických 

dverí a brán

Inštaluje, nastavuje a opravuje automatické dverné systémy (vchodové, 

interiérové; krídlové, posuvné, otočné dvere), hydraulické dvere a brány, 

ich pohonné jednotky a mechanizmy.

Mechanik dieselových 

motorov

Diagnostikuje, nastavuje, opravuje a vykonáva údržbu dieselových 

motorov v automobiloch, autobusoch, lodiach atď.
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Mechanik domácich 

spotrebičov

Inštaluje a vykonáva bežnú údržbu domácich elektrických a plynových 

spotrebičov, ako sú chladničky, práčky, sušičky, sporáky, rúry, kotly na 

teplú vodu pre domácnosť a kúrenie. Diagnostikuje ich poruchy, vymieňa 

a opravuje chybné diely a súčasti.

Mechanik elektromotorov a 

ich príslušenstva

Vyrába, montuje, inštaluje, upravuje a vykonáva údržbu elektromotorov a 

ich príslušenstva, ktoré slúžia na premenu elektrickej energie na 

mechanickú. Diagnostikuje príčiny porúch elektromotorov a opravuje ich.

Mechanik elektronických 

zariadení

Inštaluje, vykonáva údržbu rôznych zariadení, ktoré sú vybavené 

elektronikou (počítače, mobilné telefóny, čítačky, „inteligentné“ domáce 

spotrebiče, elektronický zabezpečovací systém, požiarne a kamerové 

systémy, atď.). Diagnostikuje príčiny ich porúch a opravuje ich.

Mechanik elektrorozvodných 

systémov a zariadení

Inštaluje a vykonáva údržbu distribúcie elektriny od výrobcu (elektrárne) 

do veľkých rozvodní a z nich do distribučnej siete k zákazníkom 

(domácnosti, priemysel, ...). Diagnostikuje príčiny výpadkov prúdu a 

odstraňuje ich.

Mechanik hudobných 

nástrojov

Vyrába, zostavuje, opravuje, nastavuje a reštauruje hudobné nástroje a 

ladí ich na požadovaný rozsah ručne alebo pomocou elektrických 

nástrojov. Zvyčajne sa špecializuje na jeden druh nástroja ako sú klavíry či 

strunové, plechové, dychové alebo bicie nástroje.

Mechanik klimatizačných a 

chladiacich zariadení

Inštaluje, montuje, uvádza do prevádzky a opravuje vykurovacie, 

klimatizačné a chladiace systémy, systémy diaľkového vykurovania a 

ďalšie energetické systémy v domácnostiach alebo v komerčných 

inštaláciách.

Mechanik leteckých 

komunikačných systémov a 

zariadení

Vykonáva inštaláciu, opravy, nastavenie a testovanie palubných prístrojov 

a zariadení lietadiel (radarové, rádiové, navigačné systémy a systémy 

riadenia rakiet). Diagnostikuje a odstraňuje ich chyby.

Mechanik leteckých motorov Vykonáva opravy a údržbu leteckých motorov rôznych typov lietadiel a 

vrtuľníkov, servisné, záručné a pozáručné práce, pravidelné a preventívne 

prehliadky a revízie, vrátane zoraďovania motorov a vykonávania 

motorových skúšok.

Mechanik meracích a 

regulačných zariadení

Montuje, opravuje a vykonáva pravidelnú údržbu zariadení ako sú 

elektrické merače, plynové regulátory, termostaty, bezpečnostné a 

prietokové ventily a ďalšie mechanické regulátory.

Mechanik motocyklov Diagnostikuje, opravuje, nastavuje alebo vykonáva údržbu motocyklov, 

skútrov, mopedov alebo podobných motorových vozidiel.

Mechanik optických 

prístrojov

Montuje a opravuje optické prístroje a stroje (fotoaparáty, mikroskopy, 

ďalekohľady a ďalšie) a ručne vyrába a opracováva optické diely. 
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Mechanik pneuservisu Vykonáva výmenu kolies, pneumatík na diskoch, opravy pneumatík, 

vyvažovanie kolies, čistenie, skladovanie a posudzovanie stavu 

pneumatík motorových vozidiel. Orientuje sa v jednotlivých typoch 

motorových vozidiel.  Posudzuje vhodnosť opravy a doporučuje 

najvhodnejší typ a druh pneumatík na jednotlivé motorové a prípojné 

vozidlá. 

Mechanik 

poľnohospodárskych strojov 

a zariadení

Diagnostikuje, opravuje, nastavuje alebo vykonáva údržbu 

poľnohospodárskych strojov a zariadení, ako sú traktory, kombajny, 

mliekarenské vybavenie a zavlažovacie systémy a pod.

Mechanik priemyselnej 

elektroniky a priemyselného 

vybavenia

Inštaluje a vykonáva údržbu priemyselnej elektroniky na meranie a 

čítanie údajov čiastkových výrobných procesov, reguláciu výkonu 

priemyselných strojov a zariadení a zvýšenie bezpečnosti práce (napr. 

priemyselné regulátory, vysielače, antény, snímače, merače).

Mechanik priemyselných 

strojov a zariadení

Inštaluje, opravuje, upravuje rôzne stroje a zariadenia v priemyselnej 

výrobe. Väčšina týchto strojov je počítačom riadená, poloautomatická 

alebo plne automatizovaná.

Mechanik signalizačných 

zariadení v doprave

Inštaluje, nastavuje a vykonáva údržbu elektronických dopravných 

komunikačných systémov a zariadení, vrátane zvukových, sonarových a 

bezpečnostných systémov a navigačných prístrojov na cestách, 

železniciach, letiskách a vodných cestách.

Mechanik telekomunikačných 

systémov a zariadení

Inštaluje a uvádza do prevádzky zariadenia pre telefónne ústredne a 

ostatné telekomunikačné zariadenia používané na prenos telefónnych a 

televíznych signálov a internetu. Poskytuje servis a opravy telefónnych, 

káblových, internetových liniek a ďalších komunikačných zariadení.

Mechanik telekomunikačných 

vedení

Vykonáva diagnostiku, lokalizáciu porúch a zaisťuje údržbu, opravy a 

technickú prevádzku telekomunikačných sietí, t.j. zariadení na prenos,  

smerovanie, pripojenie a príjem signálov. Obsluhuje a vykonáva údržbu 

nástrojov a pomôcok využívaných pri montážnych a opravárenských 

prácach. 

Mechanik veterných turbín Kontroluje, diagnostikuje, nastavuje a opravuje veterné turbíny a 

vykonáva ich údržbu, vrátane odstraňovania elektrických, mechanických a 

hydraulických problémov.

Mechanik zdravotníckych 

prístrojov

Testuje, opravuje biomedicínske alebo elektromedicínská zariadenia a 

vykonáva ich bežnú údržbu.

Mechanik, opravár 

železničných koľajových 

vozidiel

Diagnostikuje, opravuje, nastavuje a vykonáva údržbu koľajových vozidiel, 

vagónov, ich mechanických častí, napr. motora, prevodovky, podvozku, 

brzdového zariadenia osobnej alebo nákladnej prepravy. Vykonáva 

funkčné skúšky a skúšobné jazdy. 
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Mechatronik Vykonáva montáž, nastavovanie, opravy a údržbu automatizovaných 

výrobných liniek, systémov a zariadení, priemyselných robotov, 

dopravných zariadení a iných automatizačných či strojných zariadení. 

Vykonáva pracovné operácie pri návrhu, realizácii, prevádzke, kontrole, 

diagnostikovaní, nastavovaní a opravách na mechanických častiach, 

elektrických rozvodoch, elektrických pohonoch, pneumatických a 

hydraulických rozvodoch a pohonoch, atď.

Meteorológ Zhromažďuje a vyhodnocuje meteorologické údaje zozbierané z 

pozemných a leteckých staníc, satelitov a radarov a s nimi súvisiacich 

atmosférických javov a klimatických procesov. Používa a vytvára 

matematické modely na skúmanie údajov o počasí a trendov počasia - 

predpoveď počasia.

Mikrobiológ Študuje rast, štruktúru, vývoj a ďalšie vlastnosti mikroorganizmov, ako sú 

baktérie, riasy alebo plesne. Zahŕňa lekárskych mikrobiológov, ktorí 

skúmajú vzťah medzi organizmami a chorobami alebo účinky antibiotík 

na mikroorganizmy.

Mlynár Ovláda, kontroluje a nastavuje stroje a linky na prípravu obilia pred 

mlynským spracovaním, na mletie a na expedíciu mlynských výrobkov. 

Kontroluje kvalitu prijímaného obilia, mletia a uskladnenej múky.

Modelár pre výrobu 

zlievarenských foriem

Upravuje a obsluhuje stroje, ako sústruhy, frézky a gravírovacie stroje a 

prípravky, aby vytvoril pracovné modely z kovových alebo plastových 

predmetov. Zahŕňa tvorcov šablón. 

Moderátor Moderuje (uvádza a vystupuje slovne) spoločenské akcie (súťaže, 

ocenenia, koncerty, konferencie, semináre, debaty, súkromné oslavy 

alebo večierky a pod.). Je aktívnym prostredníkom medzi účinkujúcimi a 

publikom, udržiava zábavu, ale aj pravidlá slušnosti a drží sa stanovených 

tém, rieši možné neočakávané situácie.

Módny návrhár / Odevný 

dizajnér

Prináša nové modely odevov, navrhuje ich, a to na základe poznania a 

analýzy nových módnych trendov v oblasti strihových riešení a aktuálnych 

materiálov. Skúša vzorky odevov na figurínach alebo postavách a podľa 

potreby ich upravuje.

Montážny pracovník 

elektrických zariadení

Montuje, nastavuje a vykonáva pravidelné kontroly elektrotechnických 

zariadení. Spája káble a elektroinštaláciu podľa návodov. Využíva pri tom 

štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú 

techniku.

Montážny pracovník 

elektronických zariadení

Zodpovedá za montáž elektronických zariadení a systémov. Montuje 

elektronické súčiastky a rozvody podľa stavebných a montážnych plánov. 

Môže prispievať ku kontrole kvality a údržbe zariadení.

Montážny pracovník 

stavebných konštrukcií a 

mobilných domov

Montuje drevené prvky na použitie pri stavebných prácach. Prvky môžu 

pozostávať zo stien s integrovanými dverami a oknami, alebo to môžu byť 

celé samostatné priestory. Zostavuje nosné teleso, izolačné materiály a 

strechu a navzájom ich pevne spája tak, aby sa z nich stali použiteľné 

jednotky.
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Montážny pracovník strojov a 

zariadení

Podľa pracovného postupu alebo výkresovej dokumentácie vykonáva 

čiastkové montážne operácie, pri ktorých z viacerých častí (súčiastok, 

dielcov, dielov) zostavuje vyšší celok a podieľa sa na finálnom produkte.

Montér kanalizácií, 

vodovodov a plynovodov

Vykonáva montáž, údržbu, opravy a výmenu vodovodných a 

kanalizačných sietí a prípojok, vodomerov a ďalších zariadení na 

vodovodnej a kanalizačnej sieti, potrubných systémov plynárenských 

zariadení. Spája kusy potrubia a utesňuje spoje pomocou zváracieho 

zariadenia, cementu alebo lepidla.

Montér výťahov Montuje, inštaluje, opravuje alebo vykonáva údržbu elektrických alebo 

hydraulických nákladných alebo osobných výťahov a eskalátorov vrátane 

zariadenia hriadeľov a konštrukcií, v ktorých sa výťahy a eskalátory 

pohybujú. 

Multimediálny tvorca a 

animátor

Vytvára špeciálne efekty, animácie alebo iné vizuálne obrázky pomocou 

filmu, videa, počítačov alebo iných elektronických nástrojov a médií na 

použitie v produktoch alebo výtvoroch, ako sú počítačové hry, filmy, 

hudobné videá a reklama.

Murár Zhotovuje stavebné konštrukcie murovaním a betónovaním, osadzuje 

jednoduché oceľobetónové, drevené, kovové a plastové výrobky. 

Najčastejšie zhotovuje základy stavieb, múry, komíny, rímsy, preklady, 

piliere, klenby, stĺpy, stropné konštrukcie a schodiská.

Muzikoterapeut Vykonáva medicínsky predpísané muzikoterapeutické aktivity, ktorých 

cieľom je pozitívne ovplyvniť psychologický stav alebo správanie 

pacientov. V SR môže byť muzikoterapeutom ktokoľvek, toto povolanie 

nie je lekárske a môže ho vykonávať ktokoľvek.

Mzdový účtovník Komplexne spracováva a vedie mzdovú evidenciu v súlade s platnou 

legislatívou. Zúčtováva mzdy, dávky nemocenského poistenia, 

dôchodkového zabezpečenia, zrážky zo mzdy zamestnanca, odvody za 

zamestnávateľa. Kontroluje správnu aplikáciu mzdových predpisov.

Nákupca Obstaráva pre organizáciu rôzny tovar, materiál a služby formou zmluvy 

alebo na objednávku v požadovanom termíne, množstve, kvalite a cene. 

Realizuje výber a hodnotenie cenových ponúk, dodávateľov, vyjednáva a 

dohaduje zmluvné podmienky. Zodpovedá za skladové zásoby, ich výšku 

a hodnotu a udržiava ich stav na optimálnej úrovni.

Námorník, lodník Samostatne alebo pod dohľadom loďmajstra alebo kapitána vykonáva 

palubné práce na plavidle.

Nastavovač výrobných strojov Nastavuje a vykonáva údržbu výrobných strojov. Kontroluje výrobky a 

kvalitu ich opracovania.

Nástrojár Zhotovuje, lícuje a zostavuje lisovacie a tvarovacie nástroje, upínacie 

prípravky, zápustky, meradlá, šablóny a rôzne druhy foriem. Zostavuje 

skupiny a podskupiny nástrojov a prípravkov do celku podľa 

technologických postupov a výkresovej dokumentácie. Montuje a 

pripravuje podskupiny nástrojov na strojné obrábanie, uskutočňuje 

funkčné skúšky v produkčnom lise.
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Návrhár a správca databáz Vytvára návrhy databáz na základe požiadaviek spoločnosti a 

používateľov, vytvára ich dátové štruktúry, definuje ich väzby, 

programuje aplikačné databázové vrstvy, testuje funkčnosť a väzby 

databáz, diskutuje s používateľmi o ich úpravách a dolaďovaní, 

optimalizuje ich výkon a zabezpečuje ich bezpečnosť.

Návrhár videohier Navrhuje a vytvára nové videohry, upravuje ich a inovuje. Vymýšľa logiku 

hry, príbeh, jednotlivé postavy a ich úlohy, herné mechanizmy a scenár 

hry. Spolupracuje s grafikmi, programátormi a pracovníkmi výroby hier, 

testuje hry, ich funkcie a ich hrateľnosť.

Návrhár výstavných 

priestorov

Navrhuje priestorové riešenie výstavných priestorov, ich architektonický 

štýl, vybavenie a grafický koncept pre prezentáciu tovarov, služieb alebo 

umeleckých predmetov na veľtrhoch a výstavách. Používa bežné a na 

mieru vyrobené stojany a ďalšie prvky. Dohliada na realizáciu výstavnej 

plochy.

Neuropsychológ Zaoberá sa súvislosťami medzi centrálnou nervovou sústavou (najmä 

mozgom) a psychikou človeka, jeho duševnými stavmi a správaním. 

Odporúča pacientom liečbu, vrátane odporúčania k ďalším odborníkom 

(neuropsychiatria, neuropsychoterapia, neurorehabilitácia). Dôležitým 

cieľom neuropsychológie je včasné odhaľovanie raných štádií demencie.

Normovač výroby Vykonáva rozbory jednotlivých výrobných operácií, vyhodnocuje ich a 

vypočítava, koľko času a pracovníkov jednotlivé prevádzky pri použití 

určitých strojov vyžadujú, a na základe toho stanovuje takzvané 

štandardy práce. V spolupráci s technológmi, plánovačmi a majstrami sa 

podieľa na zefektívnení pracovných postupov.

Notár Posudzuje pravosť a legitimitu úradných dokumentov, ako sú plné moci, 

osvedčenie, zmluvy, zakladajúce listiny a pod. Overuje pravosť podpisov a 

registruje záložné práva v sídle aj mimo sídla notára, pracuje s dedičskou 

agendou a inou notárskou agendou. 

Novinár a reportér Zhromažďuje, overuje a analyzuje informácie z rôznych zdrojov (tlačové 

správy, zahraničná tlač, rozhovory atď.), Píše z nich články a komentáre a 

publikuje ich v rôznych médiách (noviny, časopisy, televízne / rozhlasové 

vysielanie, internet, sociálne médiá atď.).

Obchodník s cennými 

papiermi

Nakupuje a predáva cenné papiere v investičných a obchodných 

spoločnostiach a vyvíja a implementuje finančné plány pre jednotlivcov, 

podniky a organizácie.

Obchodník s dodávkami 

energie

Špecializuje sa na nákup a predaj rôznych energetických produktov 

(elektrina, zemný plyn, ropa, etanol, propán atď.). Analyzuje trh s 

energiou a skúma cenové trendy s cieľom rozhodnúť o kúpe a predaji 

akcií s maximálnym ziskom. Robí výpočty a pripravuje správy a 

predpovede pre vývoj trhu.
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Obchodný riaditeľ Plánuje a riadi predaj produktov alebo služieb zákazníkom s cieľom 

maximalizácie zisku, tvorí obchodnú stratégiu, obchodný plán, sleduje ich 

plnenie. Vypracováva štatistiky, ktoré následne komunikuje s vedením 

spoločnosti. Riadi všetkých pracovníkov obchodného oddelenia a 

zabezpečuje ich vzdelávanie, motiváciu. Vedie obchodné rokovania s 

kľúčovými klientmi a partnermi. 

Obchodný zástupca Zabezpečuje predaj tovarov a služieb. Informuje sa o obchodných 

možnostiach na trhu. Získava nových zákazníkov a poskytuje starostlivosť 

už získaným zákazníkom (obchodným partnerom). Dojednáva a vedie 

obchodné stretnutia, pripravuje prezentácie a obchodné ponuky.

Obkladač Vykonáva vnútorné a vonkajšie obklady podláh, stien a stropov rôznymi 

druhmi dlaždíc, mozaikami, prírodného alebo umelého kameňa a 

keramických, sklenených a kamenných obkladov.

Obsluha (Obsluhovač) strojov 

a zariadení na výrobu 

keramiky a porcelánu

Zabezpečuje váženie jednotlivých surovinových komponentov a ich 

transport do miešača v zmysle predpísaných receptúr. Namiešaný 

materiál upravuje kalolisovaním a vákuovým lisovaním. Komunikuje so 

zamestnancami laboratória o kvalitatívnych parametroch vyrábanej 

hmoty. Pripravuje keramické hmoty a glazúry pre výrobu. Obsluhuje 

príslušné stroje a zariadenia, mlecie bubny, šnekové lisy, rozplavovače, 

kalolisy, čistiace vibračné sitá. Podľa predpísaných receptúr zmiešava 

jednotlivé komponenty a spracováva ich na určených strojových 

zariadeniach. Dbá o čistotu surovín a zodpovedá za správne zostavenie 

zloženia keramických hmôt a glazúr.

Obsluha baliacich strojov Obsluhuje baliace stroje na prípravu priemyselných alebo spotrebných 

výrobkov pre skladovanie alebo prepravu. Zahŕňa pracovníkov 

konzervárne, ktorí balia jedlo.

Obsluha čerpacej stanice a 

umývacích liniek

Prevádzkuje čerpaciu stanicu (benzín, nafta, LPG - skvapalnený ropný plyn 

atď.). Okrem paliva predáva spotrebný materiál, ako sú stierače, žiarovky 

do auta, mazivá a ďalšie príslušenstvo do automobilov a motocyklov, 

alebo malé občerstvenie.

Obsluha drevoobrábacích 

strojov

Nastavuje, obsluhuje a kontroluje automatické alebo poloautomatické 

drevoobrábacie stroje, ako sú presné píly, vodorovné obrážačky, 

hobľovačky, vyvrtávačky, sústruhy a rezbárske stroje, na výrobu alebo 

opravu drevených dielov nábytku, príslušenstva a iných drevených 

výrobkov.

Obsluha plavebných komôr Zabezpečuje bezpečný prechod lodí cez plavebnú komoru umiestnenú na 

vodnej ceste v plavebnej dráhe, kanáli alebo na rieke. Obsluhuje a 

udržiava technické zariadenia plavebnej komory, zdvíhacie a posuvné 

zariadenia mostov a pod.

Obsluha rezacích, dierovacích 

a tvarovacích výrobných 

strojov

Upravuje, obsluhuje alebo nasmerúva stroje na rezanie, strihanie, 

rozrezávanie, vŕtanie, lisovanie, ohýbanie alebo vyrovnávanie kovových 

alebo plastových materiálov.

Obsluha strojov na výrobu 

obuvi

Obsluhuje a monitoruje stroje, ktoré vyrábajú a opravujú štandardnú 

alebo špeciálnu obuv a iné doplnky vyrobené predovšetkým z kože.
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Obsluha valcovacích 

výrobných strojov

Nastavuje, obsluhuje a udržiava stroje na valcovanie oceľových alebo 

plastových ohybov, valcov alebo dosiek alebo na vyrovnanie, vytvrdnutie 

alebo zmenšenie veľkosti materiálu.

Obsluha vytlačovacích strojov Obsluhuje, nastavuje alebo riadi stroje pre vytláčanie alebo ťahanie 

termoplastických alebo kovových materiálov, ako sú trubky, tyče, hadice, 

drôty a pod.

Obsluha zariadení na rezanie 

dreva

Kontroluje, nastavuje a obsluhuje zariadenia na rezanie guľatiny na 

neopracované rezivo, rezanie dýh, výrobu preglejok a drevotrieskových 

dosiek a iné spracovanie dreva na ďalšie použitie. Môže obsluhovať 

počítačom numericky riadené (CNC) zariadenie.

Obsluha zariadení na výrobu 

biomasy

Prevádzkuje stroje a zariadenia na manipuláciu s rastlinným materiálom a 

zariadenia na výrobu biomasy. Vykonáva pravidelnú údržbu strojov, 

zariadení a priestorov na výrobu biomasy.

Obsluha zariadení na výrobu 

biopaliva

Vypočítava, meria, plní, mieša a spracováva rafinovanú surovinu s 

prísadami vo fermentačných alebo reakčných nádobách a sleduje 

výrobný proces. Vytvára a zachováva záznamy o údržbe, opravách a 

bezpečnostných kontrolách inštalácie.

Obsluha zariadení v práčovni 

a čistiarni

Obsluhuje a vykonáva údržbu strojov na pranie, chemické čistenie, 

impregnáciu a žehlenie priemyselných alebo domácich predmetov, ako 

sú odevy, semiš, kože, deky, závesy, posteľná bielizeň, koberce. 

Obsluha zariadenia na 

farbenie a úpravu textilu

Obsluhuje stroje na bielenie, farbenie, čistenie a ďalšiu úpravu tkanín. 

Riadi a kontroluje stroje, ktoré bielia, farbia a inak upravujú vlákna, 

priadzu alebo látky.

Obsluha zariadenia na 

pokovovanie výrobkov

Obsluhuje zariadenia na povrchovú úpravu kovov a iných materiálov. 

Riadi a kontroluje zariadenia, ktoré dokončujú úpravy, pokovujú a 

nanášajú povlak na kovové a iné výrobky alebo diely, aby boli odolnejšie 

voči korózii a opotrebovaniu, na dekoratívne účely, alebo aby získali 

elektrické alebo magnetické vlastnosti.

Obuvník pre zákazkovú 

výrobu a opravár obuvi

Vyrába, upravuje a opravuje štandardnú, zákazkovú alebo ortopedickú 

obuv, batožinu, kabelky a opasky (z prírodnej alebo umelej kože, zdobí 

ich, spevňuje alebo upravuje.

Očný optik Zhotovuje a upravuje všetky druhy okuliarov a iných korekčných a 

liečebných pomôcok podľa lekárskeho predpisu s využitím špeciálnych 

prístrojov, meracích prístrojov a pomôcok . 

Odborný fyzioterapeut Na základe lekárskej správy a odporúčaní stanovuje, plánuje a realizuje 

rehabilitačné programy, ktoré pomáhajú klientom zlepšiť stav ich 

pohybového aparátu po úrazoch alebo chorobách, zmierňujú bolesť, 

znižujú únavu svalov a zvyšujú ich schopnosti najlepšieho začlenenia sa 

do každodenného života.

Odhadca nehnuteľností Vypočítava cenu určitej nehnuteľnosti (dom, byt, chata, záhrada, les a 

pod.) na účely nákupu, predaja, hypotéky, dedičstva, rozvodového 

konania, exekúcie ai. Zohľadňuje pri tom stav nehnuteľnosti, jej 

umiestnenie, vek, rozmery, vybavenie a ďalšie parametre.
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Office manažér - vedúci 

kancelárie

Zabezpečuje chod kancelárie z personálneho, organizačného a 

technického hľadiska. Môže organizovať rôzne mítingy, porady, podujatia 

a školenia. 

Ochranka, osobná stráž Zaisťuje ochranu a bezpečnosť osôb, zabezpečenie majetku, 

prepravovanej hotovosti a cenností. Dohliada na bezpečnosť zákazníkov a 

ochranu tovaru predávaného v obchodoch alebo na objednávku na 

miestach, kde sa zhromažďuje veľké množstvo ľudí. Snaží sa zabrániť 

potenciálnym hrozbám a vyhnúť sa útoku na chránenú osobu alebo 

majetok.

Opatrovateľ Pomáha starším ľuďom, rekonvalescentom alebo ľuďom so zdravotným 

postihnutím pri každodenných činnostiach v domácnosti alebo v 

opatrovateľskom zariadení. Medzi povinnosti vykonávané v mieste 

bydliska patrí upratovanie (príprava postelí, pranie bielizne, umývanie 

riadu) a príprava jedál. Môže poskytovať pomoc v nestacionárnych 

zariadeniach, radiť rodinám, starším ľuďom, rekonvalescentom a ľuďom 

so zdravotným postihnutím v otázkach výživy, čistoty a domácich aktivít.

Opatrovateľ, au pair Stará sa o deti v súkromných domácnostiach a poskytuje podporu a 

skúsenosti rodičom pri uspokojovaní fyzických, emocionálnych, 

intelektuálnych a sociálnych potrieb detí. Zodpovednosti môžu zahŕňať 

plánovanie a prípravu jedla, starostlivosť o bielizeň a oblečenie, 

organizovanie herných aktivít a exkurzií, disciplínu, intelektuálnu 

stimuláciu, jazykové aktivity a dopravu. Môže sa o dieťa starať iba pár 

hodín týždenne alebo žiť s rodinou a starať sa o dieťa na plný úväzok.

Operátor číslicovo riadených 

výrobných strojov

Obsluhuje číslicovo riadené výrobné stroje a roboty pri výrobe kovových 

alebo plastových súčiastok. Zadáva strojom príkazy na výrobu a 

kontroluje ich činnosť.

Operátor čistiarne 

odpadových vôd

Zabezpečuje prevádzku, obsluhu a servis technologických zariadení v 

prevádzke čistiarni odpadových vôd.

Operátor elektrárne Obsluhuje riadiace panely elektrárne, kontroluje prevádzku systémov a 

zariadení elektrárne. Vykonáva testovanie prevádzkovaného zariadenia 

elektrárne, likviduje jeho poruchy a havarijné stavy. Vedie dokumentáciu 

o prevádzke a údržbe elektrárne.

Operátor papierenských 

strojov

Nastavuje, obsluhuje a vykonáva jednoduchú údržbu papierenských 

strojov na spracovanie, rezanie, lisovanie, balenie, etiketovanie, 

zošívanie, tvarovanie alebo uzatváranie papierových alebo lepenkových 

krabíc na výrobky. Vykonáva pravidelnú údržbu strojov a servisných 

priestorov.

Operátor šijacích a vyšívacích 

strojov

Obsluhuje, monitoruje a riadi šijacie, vyšívacie a žehliace stroje na 

výrobu, opravy, látanie a renováciu textilných, kožušinových, syntetických 

alebo kožených odevov alebo na vyšívanie ozdobných dezénov na odevy 

a iné materiály. Pri práci aplikuje správne technologické postupy, využíva 

vzorové výrobky a písomné pokyny. 

Operátor ťažobných strojov Obsluhuje ťažobné stroje na ťažbu nerastných surovín (uhlie, kovy a 

nekovové rudy, kamene, piesok atď.) A vyťažený materiál nakladá 

dopravníkmi na nákladné autá.
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Operátor tiesňovej linky Prijíma telefonické hovory a podľa ich charakteru ich s volajúcim rieši 

alebo odovzdáva do starostlivosti príslušnej zložky, ktorou je: Záchranná 

zdravotná služba, Polícia (štátna, železničná, mestská polícia), Hasičský a 

záchranný zbor, Horská záchranná služba, ale aj psychologická podpora 

(linka dôvery).

Operátor zariadenia na 

výrobu mlynských výrobkov

Obsluhuje stroje a zariadenia na spracovanie obilnín. Pripravuje obilie na 

spracovanie, obsluhuje zariadenia na jeho váženie a dávkovanie podľa 

určených receptúr a postupov. Monitoruje výrobné procesy pomocou 

zariadení s jednoduchou alebo automatickou obsluhou.

Opravár bicyklov Opravuje a vykonáva údržbu bicyklov.

Opravár obuvi Prijíma poškodenú obuv od zákazníkov a opravuje ju, čo zahŕňa napr. 

odstraňovanie poškodených podpätkov a nasadzovanie nových, 

prilepovanie odlepených podrážok, prišívanie utŕžených častí obuvi, 

prípadne predáva prostriedky na čistenie a údržbu obuvi.

Optometrista Posudzuje a navrhuje okuliare či kontaktné šošovky pri rôznych 

poruchách zrakového orgánu, zisťuje videnie a farbocit u vodičov a 

zamestnancov v doprave, meria rovnováhu. Kontroluje a preskúšava 

používané očné pomôcky, prispôsobuje ich, vykonáva úpravy, drobné 

opravy a merania súvisiace s predpisovaním korekčných pomôcok. 

Ortopedický technik Zhotovuje a opravuje protetické a ortopedické prístroje a pomôcky podľa 

individuálnych chýb a deformít ľudského tela. Na základe predpisu lekára 

a overených výrobných postupov zhotovuje, upravuje a opravuje protézy 

horných a dolných končatín, korzety a ďalšie pomôcky, ktoré skvalitňujú 

život ľuďom s telesnou deformitou či postihnutím.  

Osobný asistent Pomáha osobám, ktoré z dôvodu zdravotného postihnutia, veku alebo 

choroby potrebujú pomoc v bežných činnostiach života najmä s 

vykonávaním hygieny, sebaobsluhy, chodu domácnosti, kontaktu so 

sociálnym prostredím a všetku pomoc pri presadzovaní záujmov a práv 

daného človeka.

Ošetrovateľ zvierat v zoo Pripravuje, dávkuje a podáva zvieratám krmivo, vodu, prípadne lieky a 

ďalšie prípravky veterinárnej prevencie. Sleduje zdravotný stav zverených 

zvierat, asistuje pri veterinárnych zákrokoch a pri pôrodoch, sleduje stav 

a vývoj narodených mláďat, čistí a dezinfikuje výbeh zvierat.

Ovocinár Ovocinár sa zaoberá pestovaním a ošetrovaním rôznych druhov ovocných 

stromov, kríkov a plodín. Vykonáva všetky úkony, činnosti a 

pestovateľské zásahy (výsadba, postreky, strihanie a pod.) na ovocných 

stromoch, kríkoch a sadeniciach za účelom dopestovania ovocia na jeho 

využitie vo výžive ľudí.

Paleontológ Skúma vývoj života na Zemi, prehistorických rastlín a živočíchov na 

základe nálezov, ktoré sa zachovali v horninách ako skameneliny (tzv. 

fosílie). Tieto nálezy vyhodnocuje a spisuje do dokumentácie, expertíz a 

vedeckých štúdií. Rozširuje zbierky týchto nálezov a zaisťuje ochranu 

paleontologických nálezísk.
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Pedagóg voľného času Organizuje detské hry a iné záujmové činnosti, vedie výchovu so zreteľom 

na druh talentu detí alebo naopak, so zameraním na ich nedostatky či 

zdravotné postihnutie, dbá na bezpečnosť detí.

Pekár Pečie rôzne druhy chleba, pečiva a iných pekárenských výrobkov. Váži 

suroviny, pripravuje kvas, cestá, plnky, tvaruje pekárske výrobky, 

ozdobuje ich, pečie a chladí. Následne ich uskladňuje, balí a pripravuje na 

expedovanie. Obsluhuje miešacie a tvarovacie stroje, obsluhuje pec na 

pečenie a dohliada na distribúciu výrobkov.

Personalista Pripravuje a aktualizuje osobné záznamy v personálnom informačnom 

systéme organizácie, vedie a aktualizuje databázu zamestnancov, 

pracovných pozícií a ich charakteristík. Spolupracuje pri príprave 

podkladov na zabezpečenie personálnej a mzdovej agendy, pri nábore 

nových zamestnancov. 

Pilot Pilotuje a naviguje lety viacmotorových lietadiel s pevnými krídlami, 

obvykle na pravidelných trasách leteckých dopravcov, na prepravu 

cestujúcich a nákladu. Vyžaduje sa federálne osvedčenie pilota leteckej 

dopravy a kvalifikácia pre konkrétny typ použitého lietadla. Zahŕňa 

regionálnych, národných a medzinárodných pilotov leteckých spoločností 

a letových inštruktorov.

Pilot dronov Prevádzkuje bezpilotné lietadlá, ako sú drony a kvadrokoptéry a používa 

ich na monitorovanie oblasti v reálnom čase, snímanie fotografií a videí, 

vyhľadávanie ľudí na ťažko dostupných miestach, vyhľadávanie votrelcov, 

požiar a na sledovanie športových podujatí a demonštrácií atď.

Pivovarník Spracováva jačmeň (máčaním, klíčením, pražením, decimovaním, 

triedením) a ďalšími úpravami (čistenie, varenie, chladenie, fermentácia, 

filtrácia) vyrába pivné nápoje, ktoré sa plnia do fliaš, plechoviek alebo 

sudov.

Plynár - technik Vykonáva inštaláciu plynovodného vedenia a spotrebičov v interiéry i 

exteriéry. Následne všetko spravuje a vykonáva opravy. Stará sa o údržbu 

siete, certifikáciu nového vedenia a overovanie jeho spoľahlivosti. Hľadá 

porušené miesta pri samovoľnom alebo neočakávanom úniku plynu.

Podlahár Zhotovuje podlahy všetkých druhov - betónové, parketové, plávajúce, 

povlakové, bezškárové  a navrhuje spôsoby opráv poškodených podláh. 

Vykonáva ich rozmeriavania a výpočty potrebného množstva podlahovín, 

úpravy povrchov pod pokládkou podlahy, samotné pokladanie 

podlahovín, ich lepenie, škárovanie, brúsenie, lakovanie.

Podnikový ekonóm Stanovuje finančné stratégie, ekonomické plány a finančné rozpočty 

spoločnosti. Spracováva analýzy stavu finančných zdrojov a výsledkov 

spoločnosti, prognózy a odporúčania pre rozhodovanie manažmentu 

spoločnosti. Zastupuje spoločnosť pri rokovaniach s audítorskými, 

daňovými a účtovnými úradmi.
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Poistný matematik Vyhodnocuje pre poisťovne štatistické údaje, ako je úmrtnosť, nehody, 

choroby, zdravotné postihnutie, požiare, povodne a pod. Zostavuje podľa 

toho pravdepodobnosti, že k nim dôjde u klientov poisťovne, ktorým 

potom poisťovňa bude musieť vyplácať odškodné. Podľa toho potom 

navrhuje, aké vysoké poistné by klienti rôznych kategórií pre rôzne druhy 

poistiek mali platiť.

Poisťovací poradca Ponúka životné, majetkové, úrazové, zdravotné, automobilové alebo iné 

druhy poistenia. Môže odkazovať klientov na nezávislých 

sprostredkovateľov, pracovať ako nezávislí sprostredkovatelia alebo byť 

zamestnaní v poisťovni.

Pokladník v obchode Vykonáva pokladničné operácie s využitím elektronického skenera, 

registračnej pokladne alebo súvisiaceho zariadenia. Prijíma hotovostné aj 

bezhotovostné platby, vystavuje pokladničné doklady a účtuje o tržbách v 

pokladni. Vybavuje vrátenie alebo výmenu tovaru.

Pokladník v železničnej 

doprave

Prevádzkuje registračnú pokladňu, predáva cestovné lístky cestujúcim, 

poskytuje im rady ohľadom vhodného dopravného spojenia. Vykonáva 

rezervácie sedadiel, účtuje poplatky za prepravné náklady a batožinu, 

vedie účtovné záznamy.

Policajný referent Vykonáva rozsiahlu policajnú agendu. Spisuje hlásenia, preskúmava 

udania, zhromažďuje potrebné náležitosti a podklady, spracováva návrhy 

správnych rozhodnutí podľa platných predpisov a noriem, vedie policajnú 

evidenciu, štatistiky a odbornú dokumentáciu.

Policajný technik Zhromažďuje dôkazy na mieste činu, klasifikuje a identifikuje odtlačky 

prstov a fotografuje dôkazy pre použitie v trestných a občianskych 

prípadoch. Vedie evidenciu dôkazov. Predkladá dôkazy dozorným 

orgánom, kriminálnym laboratóriám alebo súdnym úradníkom pre účely 

súdneho konania. 

Policajný vyšetrovateľ Odhaľuje a vyšetruje zločiny, zbiera dôkazy o trestnom čine. Prehľadáva 

miesta činu, vykonáva výsluchy alebo vyžiada vysvetlenia od podozrivých 

a svedkov, taktiež môže vyžadovať expertízu a laboratórne testy. 

Výsledky vyšetrovania odovzdáva prokurátorovi.

Politológ Politológ je špecialista, ktorý sa dobre orientuje v súčasných politických 

udalostiach, či už vo svojom vlastnom štáte alebo v iných krajinách. 

Hlavnou úlohou politológa je zvýšiť úroveň politickej gramotnosti 

vládnych orgánov a spoločnosti ako celku. Poskytuje poradenstvo vládam 

a inštitúciám v otázkach správy a riadenia.

Pomocník v kuchyni Vykonáva jednoduché prípravné práce v reštauráciách, pohostinstvách a 

iných gastronomických prevádzkach pri príprave jedál a nápojov a pri 

obsluhe hostí vrátane obsluhy jednoduchého zariadenia. Čistí stoly, 

odstraňuje špinavý riad, upratuje v kuchyni a ďalších priestoroch 

gastronomickej prevádzky.
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Pomocný kuchár Pomáha kuchárom s prípravou jedla, zaisťuje predbežnú prípravu surovín 

a vykonáva menej náročné pracovné postupy. Spolupracuje pri 

objednávaní, prijímaní a skladovaní potravinových prísad, ošetruje 

kuchynské potreby a vybavenie a podieľa sa na čistení kuchyne.

Pomocný pracovník pri 

výstavbe a údržbe 

pozemných komunikácií

Opravuje a vykonáva údržbu pozemných komunikácií, ako sú diaľnice, 

mestské a vidiecke cesty, letiskové dráhy. Umiestňuje a vykonáva údržbu 

dopravných značiek, zrkadiel, snehových zábran a zábradlia a pod. 

Pomocný pracovník v 

poľnohospodárstve

Vykonáva pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce v rastlinnej 

a živočíšnej výrobe. Napája, kŕmi, čistí a pasie hospodárske zvieratá, 

asistuje pri pôrodoch a stará sa o choré hospodárske zvieratá podľa 

pokynov zootechnika, prípadne veterinára. Zabezpečuje presuny zvierat 

počas pasenia, kŕmenia, napájania a dojenia pri dodržiavaní zásad 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pri starostlivosti a ošetrovaní 

zvierat. Pomáha pri nastavovaní a údržbe strojov a zariadení v živočíšnej 

výrobe. V oblasti rastlinnej výroby pomáha pri manipulácii s materiálom 

(osivá, hnojivá), vykonáva manuálne práce pri pestovaní a zbere 

poľnohospodárskych plodín podľa pokynov agronóma. 

Pomocný pracovník vo 

výrobe

Pomáha výrobným pracovníkom pri výkone povinností, ktoré si vyžadujú 

menej zručností. Vykonáva pomocné práce podľa príkazov vedúceho 

zmeny, prípadne iných priamych nadriadených. Medzi povinnosti patrí 

ručné premiestňovanie alebo skladovanie materiálov, surovín alebo 

nástrojov, čistenie pracovného priestoru a vybavenia.

Poradca v poľnohospodárstve Poskytuje poradenstvo, inštrukcie a podporu pre osoby a rodiny 

zaoberajúce sa poľnohospodárstvom, činnosťami súvisiacimi s 

poľnohospodárstvom alebo činnosťami v oblasti domácej ekonomiky. 

Ukazuje postupy a aplikuje výsledky výskumu na riešenie problémov. Tiež 

môže inštruovať a trénovať vývoj produktov, predaj a používanie strojov 

a zariadení. Zahŕňa krajských poľnohospodárskych agentov, poradcov pre 

správu krmív a fariem, domácich ekonómov a poradcov pre rozširovacie 

služby.

Poradenský psychológ Pomáha jednotlivcom s duševnými alebo citovými problémami a 

poruchami prostredníctvom konzultácií. Vyhodnocuje ich stav pomocou 

pozorovaní, rozhovorov, psychologických testov. Vysvetľuje im tento stav 

a preberá ho s nimi, a navrhuje im spôsoby, ako stav zlepšiť, vrátane 

odporúčaní vhodnej psychoterapie.

Pôrodná asistentka Poskytuje zdravotnú starostlivosť v pôrodníctve, vrátane starostlivosti o 

novorodencov a ošetrovateľskej starostlivosti o ženy v oblasti 

gynekológie. Pracuje sama alebo v tíme. V spolupráci s lekárom sa 

zúčastňuje preventívnej, liečebnej, diagnostickej, rehabilitačnej, 

paliatívnej a urgentnej starostlivosti.
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Posunovač Spája a odpája železničné súpravy a vozne, zaisťuje ich pohyb po 

železničnej stanici a po depe. Dáva signály alebo príkazy rušňovodičom 

prostredníctvom medzinárodných znakov semaforovej abecedy. 

Poštový doručovateľ Zabezpečuje doručenie zásielok (listové, reklamné, peňažné poukazy), 

letákov, tlače a finančnej hotovosti v jemu zverenom úseku vozidlom, 

pešo alebo na bicykli. Oznamuje uloženie zásielok na pošte, triedi zásielky 

pre svoj okruh doručovania. 

Potápač Pracuje pod vodnou hladinou a pomocou podvodného zariadenia 

kontroluje, opravuje, demontuje alebo inštaluje zariadenie a konštrukcie. 

Môže vykonávať testy alebo experimenty, inštalovať výbušniny alebo 

natáčať či fotografovať pod vodou.

Potravinársky analytik Vykonáva štandardné testy na určenie chemických, fyzikálnych alebo 

mikrobiologických charakteristík výrobkov určených na ľudskú spotrebu.

Pracovník bezpečnostnej 

služby

Zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia, majetku a informácií na zverenom 

úseku. Kontroluje dodržiavanie opatrení pre vstup a pohyb osôb a 

vozidiel, identifikuje bezpečnostné riziká a vykonáva činnosti na 

odvrátenie nebezpečenstva a zamedzenie škôd. Vedie služobné záznamy, 

spracováva hlásenia, fotodokumentáciu a protokoly. 

Pracovník cestovnej 

kancelárie

Realizuje priamy predaj produktov cestovnej kancelárie, t.j. zájazdy, 

pobyty, ubytovanie, dopravné ceniny a pod. záujemcom (jednotlivcom i 

skupinám). Uzatvára zmluvy o obstaraní zájazdu, vrátane komplexného 

cestovného poistenia. Poskytuje komplexné informácie a poradenstvo 

turistom a návštevníkom, prípadne rieši ich požiadavky, otázky a 

sťažnosti. 

Pracovník fakturácie, 

nákladov a sadzieb

Porovnáva a agreguje údaje, počíta poplatky a dane a pripravuje faktúry 

na fakturačné účely. Prijíma dodávateľské faktúry, dobropisy 

a ťarchopisy, likviduje ich a vedie ich evidenciu. Vypočítava sadzby za 

tovar, služby a prepravu tovaru.

Pracovník kalkulácií, cien a 

nákladov

Na základe výpočtov zostavuje nákladové a ďalšie kalkulácie, vypracováva 

cenové ponuky tovarov alebo služieb, môže navrhovať aplikácie nových 

kalkulačných systémov v oblasti nákladov a cien. Vedie príslušnú 

dokumentáciu. 

Pracovník krematória Vykonáva kremácie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov. Je 

zodpovedný za prevzatie zosnulého a vedenie evidencie privezených 

zosnulých. Kontroluje stav zosnulého a zabezpečuje prevádzku 

kremačných zariadení. Vydáva urny a zaznamenáva miesto ich uloženia.

Pracovník na bitúnku Podieľa sa na porážaní zvierat na bitúnku, upravuje a spracováva mäso 

pre veľkoobchod pričom používa rôzne stojany, nástroje, stroje a 

zariadenia.

Pracovník pohrebnej služby Organizuje, aranžuje a riadi pohreb v súlade s požiadavkami zosnulého a 

jeho rodiny. Zabezpečuje dôstojnú rozlúčku a zorganizovanie všetkých 

činností s ňou súvisiacich.
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Pracovník pre vybavovanie 

objednávok zákazníkov

Prijíma a spracováva prichádzajúce objednávky na materiál, tovar alebo 

služby. Prijíma objednávky poštou, telefónom, e-mailom alebo inými 

elektronickými prostriedkami. Medzi povinnosti patrí informovanie 

zákazníkov o platbách, cenách, termínoch dodávok a oneskoreniach a 

pripravuje zmluvy.

Pracovník pri priehradke na 

pošte

Poskytuje poštové služby za priehradkou na pošte. V rámci činností na 

univerzálnej priehradke vykonáva najmä: príjem a výdaj zásielok, príjem a 

výplatu poštových peňažných poukazov, predaj poštových a iných cenín, 

filatelistického a doplnkového tovaru, tlače a pod. Vypláca dôchodky a 

sociálne dávky. Sprostredkováva stávkové služby, predaj žrebov a iné. 

Pracovník rýchleho 

občerstvenia

Pripravuje a varí jedlo vo fastfoode s ponukou obmedzenou na prípravu 

niekoľkých základných druhov jedál, ktoré sa dajú rýchlo pripraviť a ktoré 

vďaka svojej príprave a balení umožňujú zákazníkom ich rýchly výber, 

zaplatenie a konzumáciu, vrátane možnosti jesť v stoji alebo v pohybe v 

autách atď.

Pracovník služieb zákazníkom Poskytuje zákazníkom odborné informácie o ponúkaných službách alebo 

produktoch, rieši ich problémy, sťažnosti a reklamácie.

Pracovník telemarketingu Ponúka a predáva služby cez telefón, poskytuje informácie o službách, 

výrobkoch, zľavách a zvýhodnených ponukách. Vybavuje požiadavky 

zákazníkov a informuje ich o postupe vo vybavovaní. Odpovedá na otázky 

zákazníkov, prípadne telefonicky prepojí alebo odporučí riešenie v rámci 

spoločnosti. 

Pracovník Úradu práce Poskytuje primárne služby fyzickým osobám pri evidencii sa na Úrad 

práce. Vykonáva administratívne činnosti pri poradenstve a poskytovaní 

rekvalifikácie uchádzačom o zamestnanie. Spracováva agendu, vedie 

správne konanie a rozhodovanie vo veci priznávaní a výplat štátnych 

dávok a príspevkov ako napr. dávka v hmotnej núdzi, prídavok na dieťa a 

pod.

Pracovník usporiadateľskej 

služby

Pomáha organizovať akcie s viacerými účastníkmi (koncerty, oslavy, púte, 

súkromné večierky a pod.), kontroluje účastníkov pri vstupe na akciu (ich 

vstupenky, pozvánky), pomáha účastníkom orientovať sa v priestore 

akcie, lokalizovať miesta na sedenie, toalety, hľadať stratené veci atď.

Pracovník v požičovni 

bicyklov a kolobežiek

Komunikuje so zákazníkmi, ktorí si chcú požičať bicykel alebo kolobežku, 

vedie evidenciu rezervácií a uzatvára výpožičné zmluvy. Preberá bicykle a 

kolobežky späť od zákazníkov a kontroluje ich technický stav. Vykonáva 

bežnú údržbu a drobné opravy bicyklov a kolobežiek.

Pracovník v sklade Zabezpečuje príjem tovaru (resp. materiálu) do skladu, jeho skladovanie 

a výdaj zo skladu. Zaznamenáva všetky skladové činnosti (príjem, 

skladovanie, vyskladnenie, expedícia a pod.) do systému skladových 

záznamov. Obsluhuje vysokozdvižné vozíky. 

Pracovník vnútornej poštovej 

služby

Zabezpečuje jednoduché činnosti vykonávané v zázemí pošty, pripravuje 

prichádzajúce a odchádzajúce zásielky na distribúciu, zakladá ich do 

priehradiek, vedie evidenciu zásielok. 
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Pracovník zadávania dát Pred zadaním údajov ich najskôr overuje, vyhľadáva a opravuje chyby pri 

ich zadávaní, porovnáva údaje so zdrojovými dokumentami. Ukladá 

vyplnené dokumenty na príslušné miesta. 

Praktický lekár Diagnostikuje, lieči a pomáha predchádzať chorobám a úrazom, ktoré sú 

bežné u bežnej populácie. V prípade potreby môže odkázať pacientov na 

špecialistov na ďalšiu diagnostiku alebo liečbu. Predpisuje pacientom 

lieky, podáva injekcie, očkuje, vedie evidenciu pacientov.

Právny asistent Úzko spolupracuje s právnikmi a právnymi zástupcami pri vyšetrovaní a 

podávaní žalôb. Zhromažďuje potrebné fakty, pripravuje, dopĺňa a 

spracováva právnu dokumentáciu, spolupracuje na právnych rozboroch a 

poskytuje klientom základné právne poradenstvo.

Predavač/ Asistent predaja Poskytuje zákazníkom odborné rady a informácie, predvádza tovar a jeho 

funkcie, vysvetľuje, ako sa tovar používa a ako sa s ním musí zaobchádzať. 

Pokiaľ nie je predajňa samoobslužná, tak robí aj vlastný predaj, 

preberanie peňazí alebo príjem šekov a kariet, vedenie pokladne. Býva 

špecializovaný na určitý druh tovaru (napr. odevy, knihy, kozmetika, 

šperky, stavebniny a i.).

Premietač filmov Odborne pripravuje, nastavuje a obsluhuje zariadenie určené na 

premietanie filmov. Zabezpečuje bežnú údržbu obsluhovaného 

zariadenia. Zabezpečuje premietanie modernými digitálnymi 

technológiami. Nastavuje objektív a zvuk reprodukčného zariadenia so 

zámerom získať jasný obraz z premietaného filmu, synchronizuje 

reprodukciu zvuku.  

Priemyselný dizajnér (návrhár 

vzhľadu výrobkov)

Navrhuje a vytvára nové tvary priemyselných výrobkov podľa vlastných 

výtvarných koncepcií alebo vývojových trendov. Aplikuje najnovšie 

poznatky z oblasti priemyselného dizajnu, ergonómie, moderných 

technológií s cieľom zabezpečiť efektívnosť výroby a predajnosť 

výrobkov. Vytvára priestorové modely (pracovné makety, modely) a 

realizuje nefunkčné prototypy. Spracováva počítačovú simuláciu 

priestorových modelov, uskutočňuje virtuálnu prezentáciu výrobkov v 

grafických výstupoch vrátane animácií.

Príslušník železničnej polície Zabezpečuje bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy ako aj verejný 

poriadok na železnici a v prípade jeho porušenia prijíma opatrenia na 

jeho obnovu, odhaľuje spáchané priestupky, identifikuje páchateľov, 

pátra po hľadaných osobách a veciach, najmä stratených a odcudzených 

zásielkach.

Probačný a mediačný úradník Poskytuje pomoc pri integrácii do bežného života občanov prepustených 

z väzenia, najmä ak sú v podmienke alebo podmienečne prepustení. 

Odporúča a plánuje reintegračné opatrenia a spolupracuje s následnými 

službami. Monitoruje dodržiavanie stanovených opatrení.

Producent Plánuje a organizuje prípravu, priebeh a dokončenie tvorby, výroby a 

realizácie televíznych, rozhlasových či filmových diel, výstav, koncertov a 

iných kultúrnych a verejných podujatí, rieši zdroje ich financovania. 

Zostavuje a riadi produkčný tím, plánuje a riadi propagáciu týchto diel a 

podujatí.
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Produktový špecialista Tvorí stratégiu inovácie, rozvoja a predaja zverených výrobkov alebo 

služieb a rozhoduje o ich umiestnení na trhu. Sleduje životnosť produktov 

od ich uvedenia na trh až po zánik ich predaja. Sleduje predaj produktov, 

funkčnosť procesov a upozorňuje na kritické miesta. Navrhuje vlastností a 

parametrov produktov a služieb tak, aby zodpovedali požiadavkám trhu.

Programátor číslicovo 

riadených výrobných strojov

Vyvíja programy pre numericky riadené výrobné stroje (numerické 

riadenie, NC) na spracovanie kovových, plastových dielov a dreva 

(brúsenie, frézovanie, obrábanie, vŕtanie, rezanie, gravírovanie atď.). 

Vykonáva zmeny v NC programoch, testuje ich a ladí.

Programátor počítačových 

aplikácií

Vytvára  počítačové programy a aplikácie na základe projektovej 

dokumentácie, grafických návrhov, požiadaviek užívateľov, prípadne 

iných zadaní a vykonáva ich ladenie a testovanie. Programuje v 

príslušnom programovacom jazyku, zabezpečuje údržbu softvéru a jeho 

dokumentáciu.

Projektant dopravných a 

prepravných systémov

Vypracúva štúdie pre navrhované dopravné projekty. Zbiera, kompiluje a 

analyzuje údaje. Skúma využitie a prevádzku dopravných systémov a 

vývoj dopravných modelov alebo simulácií.

Projektant dopravných 

stavieb

Pripravuje podrobné výkresy architektonických a konštrukčných 

charakteristík budov alebo výkresy a topografické mapy reliéfu používané 

v stavebných projektoch, ako sú diaľnice, mosty a verejné práce. Využíva 

znalosti stavebných materiálov, inžinierskych postupov a matematiky na 

vypracovanie výkresov.

Projektant elektronických 

zariadení

Navrhuje elektronické zariadenia a spracováva ich komplexnú 

konštrukčnú a technickú dokumentáciu. Pripravuje schémy zapojenia, 

schémy montáže obvodových dosiek a výkresy usporiadania používané 

na výrobu, inštaláciu alebo opravu elektrického zariadenia.

Projektový manažér 

informačných technológií

Plánuje a riadi projekty, ktoré zavádzajú alebo vyvíjajú aplikácie 

informačných technológií. Stanovuje fázy projektu, postupné ciele a 

výsledky, harmonogram, prípadne aj rozpočet projektu, zostavuje a riadi 

projektový tím. Kontroluje a vyhodnocuje plnenie cieľov, dodržiavanie 

termínov, čerpanie rozpočtu.

Prokurátor Spracováva podanie obžaloby v mene štátu v trestnom konaní, zastupuje 

štát na súde v trestných veciach, spolupracuje pri dohľade nad spôsobom 

výkonu väzby a trestu odňatia slobody, spolupracuje pri prevencii 

kriminality a pri poskytovaní pomoci obetiam trestných činov.

Psychológ práce Uplatňuje princípy psychológie pri výbere vhodných pracovníkov do 

podniku, zisťovaní ich predpokladov pre príslušnú prácu, hodnotení 

pracovného výkonu, motivovaní pracovníkov, stanovovaní vhodného 

tréningu a vzdelávania pracovníkov, vykonávaní organizačných zmien v 

podniku a pri obchodných a marketingových aktivitách.

38



C-Game: Output 2.5: Description of 609 occupation in SK

Povolanie Popis

Psychoterapeut Pomocou psychoterapeutických metód pomáha a lieči pacientov s 

rôznym stupňom psychických, psychosociálnych alebo 

psychosomatických porúch správania a patogénnych stavov . Podporuje 

osobný rozvoj a pohodu klienta a poskytuje rady na zlepšenie vzťahov, 

zručností a techník riešenia problémov.

Rádiologický technik Poskytuje lekárske vyšetrenia pacientov pomocou röntgenových lúčov, 

počítačovej tomografie (CT), denzitometrie kostí, mamografie a ďalších 

metód vrátane získania obrazovej dokumentácie z týchto vyšetrení. 

Nastaví príslušné zariadenia a vybavenie a overí ich správne funkcie. 

Pomáha lekárovi - rádiológovi pri lekárskych rádiologických zákrokoch.

Realitný maklér Poskytuje alebo sprostredkúva prenájom, predaj a nákup nehnuteľností a 

správu nehnuteľností. Realizuje odborné činnosti v oblasti realít a 

poskytuje súvisiace poradenstvo zákazníkovi, asistuje pri uzatváraní 

zmlúv a zodpovedá za riešenie jednotlivých krokov spojených s 

realizáciou predaja a prenájmu nehnuteľností.

Referent stavebného úradu Vykonáva činnosti súvisiace so štátnym dozorom vo veciach stavebného 

poriadku. Konzultuje s investormi možnosti a podmienky výstavby. Vedie 

stavebné konania. Prijíma žiadosti o stavebné povolenie, kontroluje ich 

formálnu stránku a posudzuje súlad technického riešenia stavby so 

stavebnými predpismi. Vykonáva obhliadky stavby, vydáva opatrenia a 

zabezpečuje kolaudačné konanie hotovej stavby.

Rehabilitačný lekár Skúma muskuloskeletálny systém pacienta, diagnostikuje poruchy jeho 

štruktúry a funkcie spôsobené chorobou, úrazom alebo vrodenou 

chybou. Poskytuje terapeutické cvičenia (rehabilitácia) na zlepšenie stavu 

pohybového aparátu a zmiernenie bolestí.

Reklamný textár Vytvára originálne reklamné texty a slogany, ktoré sú určené na podporu 

predaja výrobkov a služieb a ktoré sa uverejňujú v rozhlase, televízii, na 

firemných webových stránkach, sociálnych médiách, tlačových správach, 

katalógoch atď. V mnohých jazykoch sa nazýva „copywriter“.

Rektor vysokej školy Je najvyšším predstaviteľom vysokej školy, riadi ju, koná v jej mene a 

zastupuje ju navonok. Za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu 

verejnej vysokej školy. Rektora vymenúva a odvoláva na návrh 

akademického senátu verejnej vysokej školy prezident/-ka Slovenskej 

republiky. 

Revízny technik Vyhodnocuje, ako hospodárne je využívaná elektrická a tepelná energia v 

budovách, továrňach a iných prevádzkach, vykonáva ich tzv. energetické 

audity. Vyhodnocuje náklady na jednotlivé energie a odporúča možné 

opatrenia, ktoré by viedli k zníženiu spotreby energie. Kontroluje 

jednotlivé energetické zariadenia a stanovuje ich údržbu a potrebu opráv.

Rezač kameňa Opracováva kameň ručnými a strojovými technológiami. Osadzuje, čistí, 

konzervuje a udržiava výrobky z kameňa. Pozná vlastnosti a použitie 

stavebných materiálov používaných v kameňospracujúcom priemysle.
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Rezbár Vykonáva rezbárske práce rôznymi technikami vyrezávania a zdobenia 

dreva. Spracúva materiál rezaním, hobľovaním, štiepaním, dlabaním, 

sústružením, vyrezávaním a inými technikami spracovania dreva a 

povrchového dokončovania výrobkov. Vytvára intarziu, úžitkové a 

dekoratívne predmety, voľné repliky slohových výrobkov.

Režisér Vykonáva vysoko odborné umelecké a riadiace činnosti v oblasti prípravy 

a interpretácie audiovizuálnych, dramatických, hudobno-dramatických 

diel, programov či relácií. Spolupracuje na vytváraní koncepcie 

umeleckých diel, riadi, koordinuje ich tvorbu a zaznamenanie a kontroluje 

ich technickú a umeleckú stránku.

Riadiaci letovej prevádzky Riadi leteckú dopravu na letisku a v jeho blízkosti a leteckú dopravu 

medzi výškovými sektormi a riadiacimi strediskami podľa stanovených 

postupov a zásad. Autorizuje, reguluje a kontroluje lety komerčných 

leteckých spoločností v súlade s vládnymi alebo firemnými predpismi na 

urýchlenie a zaistenie bezpečnosti letov.

Riadiaci pracovník 

autoservisu

Preberá vozidlá od zákazníkov, rozhoduje o postupe servisných 

prehliadok, diagnostiky, údržby a opravách automobilov na základe 

požiadaviek zákazníka, príslušných predpisov a technického stavu 

vozidiel. Dohliada na prácu automechanikov. Vydáva dokumentáciu o 

vykonanej práci.

Riaditeľ bezpečnostnej služby Plánuje a riadi činnosť bezpečnostnej agentúry alebo zaisťuje bezpečnosť 

v podniku, kde je zamestnaný. Rieši pri tom problematiku ochrany 

zdravia, majetku a informácií príslušného podniku alebo klientov 

agentúry, stanovuje k tomu celkovú stratégiu, rokuje s vedením podniku 

alebo s klientmi o ich požiadavkách.

Riaditeľ IT Plánuje a riadi zavádzanie a využívanie informačných technológii v 

spoločnosti. Rozhoduje o nákupe nových či uprgrade existujúcich 

informačných systémov, hardvéru a softvéru.

Riaditeľ logistiky Plánuje a riadi toky materiálov, výrobkov a iného tovaru v spoločnosti. 

Vyjednáva obchodné podmienky s dopravnými a špedičnými 

spoločnosťami za účelom zabezpečenia čo najefektívnejšieho spôsobu 

dopravy výrobkov spoločnosti zo závodu k zákazníkom. Optimalizuje 

logistické náklady súvisiace s nákupom surovín v krajine i mimo nej.

Riaditeľ malého podniku 

alebo pobočky

Plánuje a riadi činnosť malého podniku alebo jemu zverenej pobočky 

väčšej spoločnosti. Stanovuje stratégiu a plán podniku alebo pobočky, so 

svojimi podriadenými manažérmi rieši problematiku ľudských zdrojov, 

komunikácie, obchodu, marketingu a financií či vybavenie podniku 

technikou.

Riaditeľ materskej školy Plánuje a riadi činnosť materskej školy a zabezpečuje výchovné a 

vzdelávacie činnosti učiteľov a učiteliek. Úlohou je aj zásobovanie, 

údržba, nákup vybavenia a prípadných remeselných služieb. Zaisťuje 

hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami a taktiež 

komunikuje s rodičmi.
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Riaditeľ nákupu a 

zásobovania

Plánuje a riadi nákup potrebných strojov, zariadení, materiálov a ďalších 

prostriedkov a tovaru a ich skladovanie. Plánuje a riadi vyhlasovanie 

výberových konaní na nákup tovaru a služieb.

Riaditeľ strednej školy Zodpovedá za všetky aspekty každodenného chodu strednej alebo vyššej 

školy (administratíva, finančné riadenie, personálna politika, 

zásobovanie, údržba budovy atď.). Zodpovedá za dodržiavanie 

vzdelávacích programov určených pre školu, vedie zamestnancov a 

dohliada na ich prácu. V spolupráci s rodičmi rieši bežné a neštandardné 

situácie žiakov a študentov.

Riaditeľ výskumu a vývoja Plánuje a riadi výskumy a vývoj nových produktov spoločnosti so snahou 

o ich inováciu alebo o vznik úplne nových produktov, ktoré by mali byť na 

trhu úspešné. Môže riešiť aj výskumnú spoluprácu s inými organizáciami, 

vrátane medzinárodnej spolupráce.

Riaditeľ základnej školy Plánuje a riadi činnosť základnej školy, vrátane výchovno-vzdelávacej 

činnosti učiteľov a učiteliek a ich hodnotenia. Udáva smer vzdelávacím 

aktivitám, vedie pedagogických aj nepedagogických zamestnancov a 

dohliada na ich prácu. Rieši otázky zásobovania, údržby, nákupu 

vybavenia a prípadných remeselných služieb, zabezpečuje hospodárenie 

s pridelenými finančnými prostriedkami, komunikuje s rodičmi.

Rušňovodič vlaku Riadi a prevádzkuje trakčné vozidlo (lokomotívu) na železniciach a 

továrenských vlečkách. Dodržiava cestovný poriadok, dopravné predpisy, 

elektronické a manuálne návestidlá. Ovláda automatizované systémy 

riadenia vozidla počas jazdy. Vyhodnocuje údaje na palube.

Rytec kovov Zhotovuje kovové a strojné súčasti, náradie a nástroje ručným kovaním 

na kovadline. Vykonáva ručné kovanie ocelí alebo neželezných kovov a 

ich zliatin podľa výkresov; základné operácie ručného a strojového 

tvárenia kovov za tepla, vrátane kováčskych prác, ohýbanie guľatiny, 

profilových materiálov, plochých tyčí alebo výpalkov, rovnanie 

materiálov. Zabezpečuje obsluhu kováčskych pecí a vyhní, ohrievanie 

materiálov v kováčskych peciach a vyhniach; tepelné spracovanie 

výkovkov (napr. ostrenie dlát, sekáčov a ďalších náradí, vrátane kalenia a 

popúšťania). Ďalej vykonáva manipuláciu s horúcimi polotovarmi, 

ručnými manipulačnými pomôckami, ovládanie jednoduchých 

manipulačných prostriedkov; základné operácie ručného obrábania a 

spracovania kovových materiálov a plastov. Zabezpečuje vedenie 

príslušnej dokumentácie a agendy.

Sadzač Spracováva textové a grafické materiály, vrátane rozpisovania textu na 

stĺpce a strany, buď ručne, na sadzačoch alebo pomocou fotokompozície. 

Vykonáva predtlačové formátovanie a kontrolu textov, publikácií, kníh a 

iných materiálov.

Sanitár Vykonáva činnosti ako napr. starostlivosť o zdravotnícke pomôcky a 

materiál, starostlivosť o prostredie pacienta, zvlášť udržiavanie hygieny a 

čistoty. Obsluhuje prístroje a zariadenia, vykonáva dezinfekciu a 

sterilizáciu podľa požiadaviek a potrieb konkrétneho zdravotníckeho 

zariadenia.
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Seizmológ Skúma procesy prípravy a vzniku najmä tektonických zemetrasení, účinky 

zemetrasení na povrchu Zeme, má možnosť predpovedať samotné 

zemetrasenie, skúma štruktúru celej našej planéty, ale i Mesiaca. Pracuje 

so seizmografom, čo je prístroj, ktorý zaznamenáva otrasy zemského 

povrchu.

Sekretár, asistent vedenia Vykonáva organizačné a administratívne činnosti pre príslušného 

manažéra súvisiace so zabezpečením úloh vyplývajúcich z náplne a 

povahy daného pracoviska resp. oddelenia. 

Sestra špecialistka v 

anesteziológii

Pomáha anesteziológom pri aplikácii anestézie na chirurgické a 

nechirurgické zákroky. Monitorujte stav pacienta a počas chirurgického 

zákroku mu poskytujte starostlivosť. Priebežne testuje a kalibruje 

prístroje dodávajúce anestéziu. Overuje dostupnosť operačných sál, 

liekov a plynov. 

Signalista Obsluhuje, monitoruje a kontroluje železničné návestidlá, komunikačné a 

zabezpečovacie zariadenia. Nastavuje koľajové výhybky podľa stanovenej 

jazdnej dráhy jednotlivých vlakov.

Sklár Sklár ručne tvaruje výrobky zo skloviny naberaním (vo formách aj bez 

foriem), rozfukovaním a fúkaním, roztáčaním, nalepovaním a vytváraním 

od ruky. Zhotovuje výrobky z dutého, lisovaného a technického skla.

Sklenár Pracuje s tabuľovým sklom (izolačné, okrasné, bezpečnostné, 

protihlukové, špeciálne a pod.), ktoré reže na vhodný rozmer podľa 

priania zákazníka a zasklieva okná, dvere, balkóny, výklady obchodov, 

fasády budov atď. Vyrába zrkadlá, lepí protislnečné a bezpečnostné fólie 

na sklo a akváriá.

Smetiar Riadi smetiarske auto alebo tvorí jeho posádku. Premiestňuje kontajnery 

s komunálnym alebo recyklovateľným odpadom a uchytí ich na 

smetiarske auto, ktoré následne vysype jeho obsah. Podieľa sa na 

udržiavaní čistoty na zberných miestach odpadu.

Sociálny pracovník v 

zdravotníctve

Poskytuje ľuďom, rodinám a skupinám psychosociálnu podporu potrebnú 

na zvládnutie chronických, akútnych alebo nevyliečiteľných chorôb. 

Medzi poskytované služby patrí poradenstvo rodinným opatrovateľom, 

poskytovanie vzdelávania a poradenstva pacientom a vydávanie 

odporúčaní pre ďalšie služby. Môže tiež poskytovať starostlivosť a správu 

prípadov alebo intervencie zamerané na podporu zdravia, prevenciu 

chorôb a odstraňovanie prekážok prístupu k zdravotnej starostlivosti.

Sociálny pracovník zameraný 

na deti a mládež

Poskytuje sociálne služby a pomoc na zlepšenie sociálneho a 

psychologického fungovania detí a ich rodín a na zvýšenie rodinnej 

pohody a akademického fungovania detí. Môže pomôcť rodičom, 

zabezpečiť adopcie a nájsť pestúnske domovy pre opustené alebo týrané 

deti. Na školách sa zaoberá problémami, ako je tehotenstvo 

dospievajúcich, zlé správanie a pod. Môže tiež radiť a spolupracovať s 

učiteľom.
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Sociálny pracovník zameraný 

na duševné problémy a 

užívanie návykových látok

Vedie a pracuje s klientmi s duševnými chorobami, závislými na alkohole 

a drogách. Poskytuje odborné poradenstvo rodinným príslušníkom 

klienta. Hodnotí a rieši krízové situácie. Vedie individuálne alebo 

skupinové terapie. Vypracúva znalecké posudky a vypovedá na súdoch.

Sociológ Skúma, vyhodnocuje a opisuje javy v ľudskej spoločnosti, jej štruktúru, 

správanie určitých skupín obyvateľstva aj určitých kategórií jednotlivcov, 

ich vzťahy, vrátane vplyvu rôznych procesov a udalostí aj vplyvu 

sociálneho, náboženského, politického a pracovného prostredia. 

Navrhuje a vyvíja metódy a postupy sociologického výskumu.

Someliér Pracuje v reštaurácii a je poradcom pre majiteľa a hostí v oblasti ponuky 

vín. Radí hosťom, aké víno si objednať k objednanému jedlu. Zároveň je 

zodpovedný za skladovanie vína a rozhoduje o tom, ktoré víno sa môže 

kedy degustovať. Môže pracovať aj priamo vo vinárskej výrobe, 

organizovať degustácie, odporúčať vína, či informovať o novinkách 

výrobcu.

Spevák Interpretuje piesne na koncertoch, v muzikáloch, v opere, v nahrávacích 

štúdiách a pod. Vystupuje buď sólo, v sprievode orchestra/kapely alebo 

ako člen súboru. Zúčastňuje sa na skúškach predstavení a nahrávok s 

orchestrom, kapelou, zvukármi, prípadne s režisérmi a choreografmi.

Spisovateľ Píše originálne texty určitého literárneho žánru (napr. román, sci-fi, 

fantasy, rozprávka, detektívka, thriller, humor, literatúra faktu, novela 

atď.). Píše na objednávku vydavateľa alebo si hľadá vydavateľa až po 

dokončení práce.

Správca bezpečnosti ICT Zabezpečuje ochranu informácií na počítačoch a v celej počítačovej sieti. 

Zabezpečuje bezpečnosť komunikácie a prenosu dát pred akoukoľvek 

neoprávnenou manipuláciou s dátami, pred vírusmi a hackermi. 

Minimalizuje tieto riziká a prijíma potrebné opatrenia.

Správca dane Stanovuje daňovú povinnosť občanom aj firmám, vychádzajúc pri tom zo 

zákona o správe daní a poplatkov. Kontroluje podané daňové priznania, 

vymeriava výšku daní, stanovuje povinnosť doplatkov, pokút a penále, 

kontroluje ich splnenie, v prípade potreby jedná s jednotlivými daňovými 

poplatníkmi.

Správca klinických dát Stará sa o zdravotnícke databázy, aktualizuje ich obsah, v prípade potreby 

upravuje ich štruktúry, môže pritom spolupracovať s počítačovými 

odborníkmi. So znalosťou zdravotnej starostlivosti vyhodnocuje údaje v 

databázach, tvorí z nich prehľady a grafy, hlási trendy, ktoré z nich 

vyplývajú.

Správca počítačovej siete Inštaluje, konfiguruje a udržiava v prevádzke podnikovú počítačovú sieť. 

Zabezpečuje dostupnosť siete pre všetkých užívateľov a jej ochranu pred 

vírusmi a ďalšími hrozbami. Spolupracuje pri modelovaní, analýze, 

plánovaní a koordinácii siete medzi hardvérom a softvérom pre sieťovú a 

dátovú komunikáciu. Pomáha užívateľom siete pri riešení problémov.
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Správca webu Spravuje a aktualizuje webové stránky. Zodpovedá za ich správne 

fungovanie, užívateľskú prívetivosť, aktuálnosť atď. Hodnotí používanie 

webu verejnosťou. Spolupracuje s grafikmi a zamestnancami, ktorí majú 

na starosti obsah jednotlivých stránok, reklamu a marketing.

Sprievodca cestovného 

ruchu, delegát

Podáva odborný výklad a sprevádza návštevníkov po miestnych a 

regionálnych historických a kultúrnych pamiatkach a atrakciách, 

poskytuje výklad o histórii a súčasnosti, o prírodnom dedičstve a okolitom 

prostredí v jazyku podľa výberu návštevníkov. Zastupuje cestovnú 

kanceláriu a poskytuje svojim klientom praktickú pomoc a informačné 

služby v mieste ich pobytu a vybavuje ich administratívne záležitosti.

Sprievodca v osobnej 

železničnej doprave

Kontroluje cestovné doklady, predáva a vystavuje lístky a poskytuje 

informácie o vlakových spojoch. Zúčastňuje sa na výprave vlaku, na 

skúške bŕzd, posune, vykonáva prehliadku vozňov a ich zariadení, 

obsluhuje a kontroluje osvetlenie a vykurovanie vozňov, stará sa o 

poriadok, bezpečnosť a pohodlie cestujúcich. 

Starosta, primátor Na Slovensku je starosta najvyšší predstaviteľ obce volený občanmi obce 

v priamych voľbách. Vykonáva správu obce a zastupuje ju navonok. 

Zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich 

uznesenia. 

Statik Realizuje návrhy a posúdenia konštrukcií, vykonáva štatistické výpočty a 

vytvára projektovú dokumentáciu. Počas stavby vykonáva autorský či 

technický dozor. Na starosti má technickú prípravu a posudzovanie stavu 

už existujúcich objektov. Podľa požadovaných podmienok hľadá technicky 

optimálne riešenie pre požadovanú stabilitu konštrukčného riešenia.

Stavbyvedúci Organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku 

a na stavbe. Sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby v súlade s 

overenou projektovou dokumentáciou a časovým plánom výstavby. 

Komunikuje tiež s investorom a vedie stavebnú dokumentáciu.

Stavebný architekt Projektuje novostavby (rodinné domy, administratívne budovy, divadlá, 

továrne a pod.) a rekonštrukcie existujúcich objektov. Vypracováva 

projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenia a výstavbu, 

spolupracuje s projektantmi jednotlivých odborov (rozvody vody, 

kanalizácie, elektroinštalácie, plynu, internetu a pod.).

Stavebný dozor Sleduje a kontroluje spôsob a postup uskutočňovania stavby za 

dodržiavania bezpečnostných a technických požiadaviek. Zameriava sa na 

všeobecnú kontrolu alebo na konkrétnu oblasť (požiarna bezpečnosť, 

statika, hydroizolácia, hluk, teplo, zdravotná bezpečnosť atď.).

Stavebný inžinier Spolupracuje s architektmi a investormi na transformácii návrhov a 

nápadov do realizovateľných projektov a pridáva do nich technické 

špecifikácie pre zaistenie bezpečnosti a odolnosti stavebných konštrukcií. 

Určuje vybavenie staveniska, postup prác a zapojenie dodávateľských 

firiem a pod.
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Stavebný klampiar Vykonáva stavebné klampiarske práce, zhotovuje, montuje a opravuje 

klampiarske výrobky. Orientuje sa v problematike skladby strešných a 

fasádnych konštrukcií a posudzuje vhodnosť navrhovaného materiálu na 

skladbu týchto konštrukcií. Ovláda postupy výroby a montáže 

klampiarskych prvkov pre vzduchotechnické zariadenia a opláštenie 

izolácií potrubí. Navrhuje a vyrába úžitkové a umelecké klampiarske 

výrobky. Posudzuje stav a pripravenosť pracoviska, volí pracovné postupy 

na prípravné klampiarske práce.

Stavebný lakovač a natierač Maľuje steny, zariadenia, budovy, mosty a iné konštrukčné povrchy 

pomocou štetcov, valčekov a striekacích pištolí. Môže miešať farby alebo 

oleje, aby získali požadovanú farbu alebo textúru. Ovláda správne 

použitie striekacej techniky a technológií, vykonáva údržbu striekacej 

techniky, rozhoduje o použití správneho postupu striekania. 

Stavebný projektant Vypracúva projekty a podrobné výkresy architektonických projektov, 

plány budov a zariadení podľa špecifikácií poskytnutých architektom. 

Vykonáva projektové práce a komplexne zabezpečuje, spravuje a 

organizuje úlohy v oblasti predprojektovej a projektovej prípravy budov, 

stavebných celkov a technologických zariadení a ďalších systémov alebo 

procesov v stavebnej výrobe.

Stavebný robotník Vykonáva jednoduché, pomocné, obslužné a dokončovacie práce pri 

výstavbe budov pod dohľadom a podľa pokynov kvalifikovaného 

zamestnanca s ručným náradím a jednoduchými stavebnými strojmi a 

manipuluje so stavebným materiálom. 

Stavebný stolár Vyrába, montuje, inštaluje a opravuje stavebno-stolárske výrobky a 

konštrukcie pomocou stolárskeho ručného náradia a elektrického 

náradia. 

Stavebný technik Koordinuje a riadi činnosti v oblasti opravy a údržby objektov a zariadení. 

Komunikuje so zákazníkmi, rieši sťažnosti a technické problémy, 

odstraňuje poruchy a nedostatky. 

Stevard Poskytuje informácie a služby cestujúcim a posádke na palube lietadla. 

Podieľa sa na zaisťovaní bezpečnosti cestujúcich a posádky a 

uspokojovaní ich potrieb a požiadaviek počas letu. Kontroluje palubné 

lístky a usmerňuje cestujúcich pri príletoch a odletoch. Pred odletom 

demonštruje cestujúcim bezpečnostné pokyny, počas letu servíruje 

občerstvenie a stará sa o pohodlie cestujúcich. Rieši krízové situácie a 

mimoriadne udalosti počas letu a v prípade potreby poskytuje cestujúcim 

prvú pomoc. Zodpovedá za udržiavanie poriadku a čistoty na palube 

lietadla.

Stolár Vyrába a opravuje drobné predmety, nábytok, ale aj stavebno-stolárske 

konštrukcie a ďalšie výrobky z dreva. Ručne aj strojovo opracováva 

jednotlivé prvky, či už z dreva alebo pripravených polotovarov na báze 

dreva alebo umelých hmôt (rezaním, hobľovaním, brúsením, vŕtaním 

alebo frézovaním). Vytvorené výrobky vrátane debien, paliet a sudov 

montuje aj demontuje, ako aj opravuje v celom rozsahu stolárskych 

výrobkov.
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Strážca prírody Má povinnosť kontrolovať dodržiavanie platných predpisov na ochranu 

prírody a krajiny, monitoruje výskyt vzácnych druhov rastlín a živočíchov 

a vykonáva opatrenia na ich ochranu. Stará sa o hraničné značenie 

chráneného územia. Môže ukladať a vyberať za priestupky na úseku 

ochrany prírody a krajiny pokuty v blokovom konaní.

Strelmajster Vykonáva diagnostiku pevnosti stavieb a prírodných štruktúr. Vypočítava, 

umiestňuje, nastavuje a detonuje výbušniny na banských, ťažobných a 

demolačných miestach.

Strojársky projektant a 

konštruktér

Riadi konštrukčné práce, navrhuje a realizuje nové konštrukčné riešenia 

výrobkov a ich častí a nové modely, vzory a typy výrobkov v strojárskej 

výrobe (od začiatku vývojového projektu až po sériovú výrobu). 

Zodpovedá za prípravu kusovníkov výrobkov, výkresov a permanentnú 

starostlivosť o ne.

Strojársky technológ Spracováva technologické postupy v strojárskej výrobe, špecifikuje 

potrebné materiály a súčiastky, potrebné výrobné zariadenia a ich 

rozvrhnutie, spôsoby vykonávania technických skúšok a kontroly kvality 

výrobkov. Spolupracuje pri vyhodnocovaní strojárenských výrobných 

procesov a pri ich plánovaní a riadení.

Strojový kováč Vyrába kovové súčiastky strojným kovaním, pri ktorom kov (za tepla 

alebo za studena) vzniká nárazom alebo tlakom stroja. Obsluhuje a 

udržiava pece na ohrev kovu pred kovaním.

Sudca Predsedá súdu, skúma a rieši súdne spory. Zodpovedá za výkon 

spravodlivosti, zabezpečuje súlad súdneho konania so stanovenými 

zákonnými postupmi a legislatívou. Predvoláva a vypočuje svedkov, 

posudzuje predložené dôkazy a argumenty advokátov, vydáva rozsudky.

Súdny lekár Vykonáva špecializované činnosti, ako sú pitvy, patologické a 

toxikologické analýzy a zaoberá sa zisťovaním a posudzovaním účinkov 

násilia na ľudský organizmus u živých i zomretých osôb, zisťovaním príčin 

smrti pri násilných úmrtiach a stavoch po násilí v prípadoch náhlych 

neočakávaných úmrtí.

Súdny tajomník Poskytuje administratívnu podporu na vysokej odbornej úrovni 

vykonávaním prieskumov, zostavovaním štatistických správ, spracovaním 

požiadaviek na informácie a pod. Súdny tajomník poskytuje informácie o 

stave súdneho konania, pripravuje podklady pre vymáhanie pohľadávok, 

pripravuje podklady a doklady pre trestné konanie, vedie súdnu 

dokumentáciu, spisy, korešpondenciu a pripravuje ich na archiváciu. 

Preveruje súdne spisy. 

Súdny zapisovateľ Spracováva súdne dokumenty a zaznamenáva súdne konania pomocou 

stenografického a záznamového zariadenia. Vypracúva protokoly a 

rozhodnutia na základe podkladov od sudcov a iných súdnych úradníkov, 

skompletizuje súdne spisy a rozosiela písomnosti adresátom. Pripravuje 

súdne konania vrátane prípravy potrebných dokumentov.
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Súkromný detektív Na zákazku zhromažďuje informácie, analyzuje ich, vykonáva pátranie po 

dôkazoch, porušeniach, pátra po osobách, majetku, vozidlách a pod. 

Monitoruje osoby s cieľom zmapovať ich pohyby a kontakty, alebo s 

cieľom odhaliť páchateľov zločinov (napr. vydieranie, únos a pod.).

Sústružník Upravuje, obsluhuje alebo smeruje sústruhy a frézy pre sústruženie, 

vŕtanie, rezanie závitov, tvarovanie alebo vykladanie kovových alebo 

plastových materiálov, ako je drôt, vinkeľ alebo tyč.

Šatniar Zabezpečuje prevádzku šatne v divadle, kine, plesových a ďalších 

kultúrnych zariadeniach. Ukladá osobné veci zákazníkov a po ukončení 

akcie či predstavenia im uložené veci odovzdáva späť. 

Šéfkuchár Organizuje a kontroluje prácu personálu v kuchyni. Zostavuje menu a 

riadi prípravu jedál. Vykonáva výpočty a ceny jedál. Objednáva 

potravinové suroviny, prijíma ich a zabezpečuje ich skladovanie. 

Kontroluje dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov.

Školský kariérový poradca Poskytuje poradenstvo pre žiakov a študentov o možnostiach 

vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnania. Jeho cieľom je zosúladiť 

kariérový vývin žiaka a študenta s jeho individuálnymi predpokladmi a 

záujmami a potrebami trhu práce. Pomáha identifikovať kariérové 

možnosti jednotlivcov pri uvažovaní o ich ambíciách, záujmoch a 

kvalifikáciách, ako aj o hľadaní zamestnania.

Školský psychológ Pracuje vo vzdelávacích inštitúciách a poskytuje psychologickú a 

emocionálnu podporu študentom. Špecializuje sa na poskytovanie 

okamžitej podpory študentom, vykonáva psychologické vyšetrenia a 

hodnotenia a konzultácie s rodinami, učiteľmi a ďalšími školskými 

odborníkmi na podporu študentov.

Špecialista dodávateľských 

operácií

Rokuje s dodávateľmi o zabezpečení dodávok surovín a materiálov pre 

výrobu alebo obchod. Zabezpečuje optimálny stav zásob, hodnotí 

efektivitu a kvalitu dodávok a dodávateľov, hľadá možnosti znižovania 

nákladov.

Špecialista dopravných 

stavieb

Vypracováva plány pre projekty pozemnej dopravy v súlade so 

stanovenými inžinierskymi normami a štátnou alebo federálnou 

stavebnou politikou. Pripravuje návrhy, špecifikácie alebo odhady pre 

dopravné zariadenia. Plánuje úpravy existujúcich ulíc, diaľnic alebo ciest s 

cieľom zlepšiť plynulosť dopravy.

Špecialista elektrotechnik Vykonáva výskum, vývoj, konštruovanie a testovanie elektrotechnických 

a elektronických súčiastok, obvodov, meracích a ovládacích prvkov a 

systémov pre priemysel, energetiku, dopravu, telekomunikácie, vojenské 

a výskumné využitie aj rôzne ďalšie oblasti. Navrhuje technologické 

postupy výroby elektrotechnických a elektronických výrobkov.

Špecialista energetik pre 

jadrovú energiu

Stanovuje postupy a zásady pre procesy v jadrových elektrárňach, pre 

koordináciu činnosti operátorov a ďalších riadiacich a technických 

pracovníkov elektrárne, pre likvidáciu abnormálnych stavov a 

mimoriadnych udalostí, dozoruje a kontroluje prevádzku v jadrových 

elektrárňach, rieši mimoriadne situácie.

47



C-Game: Output 2.5: Description of 609 occupation in SK

Povolanie Popis

Špecialista integrovaného 

riadenia výrobných procesov

Navrhuje, vyvíja, testuje, vyhodnocuje, konzultuje a rieši zavádzanie 

integrovaných systémov riadenia výrobných procesov (tj. Centrálne 

riadených počítačom) do prevádzky, vrátane procesov zapojenia ľudí, 

kontroly kvality, kontroly zásob, logistiky a toku materiálu, analýzy 

nákladov a celkovej efektívnosti výroby. Stanovuje podmienky a postupy 

ich prevádzky.

Špecialista internetového 

obchodu

Navrhuje a plánuje stratégiu a postupy predaja a nákupu cez internet. 

Rieši problematiku nielen predaja a nákupu tovaru, ale aj marketingu a 

reklamy online predaja, spôsobov a postupov doručovania online 

objednávok zákazníkom a komunikáciu s nimi, vrátane postupov a 

pravidiel pre vedenie obchodnej evidencie a dokumentácie a 

vybavovanie reklamácií.

Špecialista konštrukcie lodí Navrhuje a vyvíja konštrukčné riešenia pre rôzne typy plavidiel (jachty, 

člny, katamarány, remorkéry atď.) A ich častí, vyberá vhodné materiály 

pre ich stavbu, vykonáva potrebné výpočty, určuje podmienky ich 

prevádzky, spolupracuje na ich skúškach, pripravuje technické výkresy a 

dokumentáciu.

Špecialista logistiky Rieši optimalizáciu materiálových tokov (surovín, komponentov, 

výrobkov, polotovarov a pod.) v procesoch ako nákup, skladovanie, 

doprava, prípadne ich výroba. Určuje ich distribúciu a skladovanie tak, 

aby tieto toky boli efektívne a vznikali čo najnižšie náklady.

Špecialista mechatronik Skúma, navrhuje, vyvíja alebo testuje automatizované inteligentné 

systémy, inteligentné zariadenia alebo riadenia priemyselných systémov.

Špecialista 

mikroelektromechanických 

systémov

Navrhuje, vyvíja a testuje elektromechanické mikro súčiastky (menej ako 

1 mm), z ktorých vznikajú mikroprocesory a mikrosystémy veľmi malých 

rozmerov. Určuje technologické postupy ich výroby a navrhuje spôsoby 

ich použitia.

Špecialista ochrany životného 

prostredia

Vykonáva výskum za účelom identifikácie, a eliminácie zdrojov 

znečisťujúcich látok alebo nebezpečenstiev, ktoré majú vplyv na životné 

prostredie alebo na zdravie populácie. Využíva znalosti z rôznych 

odborov, môže zbierať, skladať, študovať, reportovať a navrhovať 

opatrenia na základe údajov získaných z meraní a pozorovaní vzduchu, 

potravín, pôdy, vody a ďalších zdrojov.

Špecialista potravinárskych 

technológií

Skúma a hodnotí technológie spracovania potravín a navrhuje ich 

inovácie z hľadiska kvality a zloženia potravín, ako aj efektívnosti ich 

výroby. Analyzuje obsah potravín za účelom stanovenia hladín vitamínov, 

tukov, cukrov, bielkovín a iných látok vrátane škodlivých a rieši aj spôsoby 

vhodného balenia, skladovania a distribúcie potravín.

Špecialista požiarnej ochrany Vypracováva riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb, zvyšuje 

zabezpečenie ochrany stavieb pred požiarmi najmä z hľadiska ich 

technického riešenia a vyhotovenia. Môže taktiež vykonávať činnosti, 

ktoré vykonáva technik požiarnej ochrany.
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Špecialista pre biopalivá Zaoberá sa využitím biopalív ako ekologických surovín. Navrhuje spôsoby 

a procesy využitia biopalív na výrobu elektriny, plynu a tepla vrátane 

výberu vstupných materiálov a výberu najvhodnejších spôsobov výroby.

Špecialista pre 

nanotechnológiu

Skúma a vyvíja technológie pracujúce s materiálmi v mierke rádovo 

niekoľko nanometrov (miliardtina metra, čo je približne tisícina hrúbky 

ľudského vlasu) a ich využitie pre rôzne výrobky (napr. pamäťové médiá, 

fotomateriály, nanosenzory, ochranné rúška, povrchy satelitov, a iné).

Špecialista pre počítačový 

hardvér

Inštaluje a uvádza do prevádzky počítačový hardvér a operačné systémy, 

konfiguruje periférie a počítačové siete. Vykonáva bežnú údržbu, 

diagnostikuje a opravuje chyby, vykonáva aktualizácie a udržiava 

dokumentáciu.

Špecialista pre prieskum trhu Skúma a vyhodnocuje podmienky a vývoj na trhu v príslušnej oblasti. 

Zisťuje motiváciu zákazníkov ku kúpe produktov a využívaniu služieb. 

Zhromažďuje a vyhodnocuje informácie o konkurenčných produktoch a 

službách a ich cenách, o potrebách a správaní rôznych skupín zákazníkov. 

Zistenia slúžia manažmentu ako základ pre zmenu rozsahu produktov a 

služieb.

Špecialista pre 

rádiofrekvenčnú techniku

Navrhuje, testuje a zavádza do prevádzky systém rádiofrekvenčnej 

identifikácie (RFID) na identifikáciu predmetov (tovar, výrobky, balíky, 

zásielky, osoby, atď.) a na uľahčenie ich registrácie a pohybu. 

Špecialista pre riadenie rizík Zodpovedá za identifikáciu, analýzu a kontrolu rizík spojených s 

prevádzkou spoločnosti. Navrhuje optimálny spôsob zníženia rizík. 

Predkladá zlepšenia, nové metódy a prístupy pre optimalizáciu procesov 

a krízových operácií.

Špecialista pre robotizáciu Navrhuje robotizované pracoviská, v ktorých hlavné výrobné činnosti 

vykonávajú roboty, rieši umiestnenie robotov vo výrobných linkách, 

prepojenie ich softvéru s riadiacim terminálom, ich synchronizáciu a 

bezpečnosť celého pracoviska pre obsluhujúci personál.

Špecialista pre solárnu 

energiu

Navrhuje a projektuje solárne elektrárne, ktoré prevádzajú slnečnú 

energiu na elektrickú alebo sústavy solárnych kolektorov, ktoré 

prevádzajú slnečnú energiu na tepelnú. Dohliada na ich inštaláciu, 

stanovuje podmienky, postupy a zásady pre ich prevádzku a údržbu. 

Spracováva k tomu technickú dokumentáciu, vyhodnocuje ich 

energetickú účinnosť.

Špecialista pre styk s 

verejnosťou

Plánuje a organizuje propagačné kampane a komunikačné stratégie. 

Pripravuje a kontroluje vydávanie správ a tlačových správ. Reprezentuje 

organizáciu a zariaďuje rozhovory s médiami. Organizuje špeciálne 

podujatia, semináre, súťaže, zábavné a spoločenské akcie s cieľom 

propagovať dobrú povesť  a priaznivú publicitu. 
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Špecialista pre svetelné 

zdroje

Vytvára a zdokonaľuje fotónové technológie (čo sú lúče 

elektromagnetického žiarenia), ako sú laserové alebo optické technológie 

používané pri chirurgických operáciách, optické vlákna na prenos veľkého 

množstva dát, energeticky úsporné LED svetlomety do áut, špecializované 

lasery na rockové koncerty a umelecké inštalácie atď.

Špecialista pre 

telekomunikačnú techniku

Navrhuje, projektuje, konfiguruje, testuje a uvádza do prevádzky 

telekomunikačné zariadenia a systémy pre diaľkový prenos správ, textov, 

obrázkov, zvukov, rádiového signálu prostredníctvom metalických a 

optických káblov, elektromagnetického a rádiového signálu.

Špecialista pre veternú 

energiu

Navrhuje a inštaluje veterné elektrárne a zariadenia. Hľadá a testuje 

najproduktívnejšie miesta, testuje zariadenia, ako sú lopatky veterných 

turbín a vyvíja stratégie pre efektívnejšiu výrobu energie a udržateľnosť 

životného prostredia.

Špecialista pre výskum 

materiálov

V laboratórnych podmienkach skúma a testuje vlastnosti rôznych 

materiálov (tvrdosť, pevnosť, pružnosť, žiaruvzdornosť, atď.). Vykonáva 

zmeny v ich chemickom zložení a skúma, ako sa tým vlastnosti zmenili. 

Skúma, ako posilniť určité vlastnosti materiálov alebo skombinovať tieto 

vlastnosti s cieľom vyvinúť nové materiály s lepšími vlastnosťami.

Špecialista pre vývoj 

vzdelávacích prostriedkov

Vypracováva učebné materiály, produkty a podporuje technologický 

redizajn predmetov či kurzov. Pomáha učiteľom pri učení, získavaní 

skúseností a uplatňovaní učebných technológií.

Špecialista prieskumu 

verejnej mienky

Navrhuje metódy a postupy na uskutočňovanie a vyhodnocovanie 

prieskumov verejnej mienky zameraných hlavne na zisťovanie názorov 

verejnosti na širokú škálu politických, sociálnych, kultúrnych a iných 

spoločenských tém, ako aj na konkrétny výrobok alebo službu.

Špecialista recyklácie Prijíma, triedi a rozoberá recyklovateľné materiály a odosiela ich na 

profesionálnu recykláciu alebo likvidáciu. Na manipuláciu s 

recyklovateľným materiálom a odpadom používa vysokozdvižné vozíky, 

rýpadlá, žeriavy atď.

Špecialista riadenia letovej 

prevádzky

Poskytuje bezpečný vzlet a pristátie komerčných a vojenských lietadiel. 

Medzi zodpovednosti patrí koordinácia medzi personálom riadenia 

letovej prevádzky a obslužným personálom; používanie pristávacích a 

navigačných pomôcok; vykonávanie postupov letiskovej bezpečnosti; 

monitorovanie a údržba letových záznamov; a aplikovanie znalostí o 

počasí.

Špecialista riadenia ľudských 

zdrojov

Navrhuje postupy pre prijímanie, umiestňovanie, vzdelávanie a profesijný 

rozvoj a hodnotenie zamestnancov, vrátane účasti na pohovoroch. 

Spolupracuje na stanovovaní požiadaviek na jednotlivé pracovné pozície, 

na stanovení benefitov pre zamestnancov a foriem odmeňovania.
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Špecialista správy 

dokumentov

Stará sa o systém správy dokumentov spoločnosti a o súvisiace postupy, 

ktoré umožňujú zaznamenávať, zdieľať, vyhodnocovať, archivovať a 

odstraňovať elektronické záznamy a dokumenty. Navrhuje a prerokúva 

inovácie v týchto postupoch, zaškoľuje v nich používateľa. Zabezpečuje 

súlad s príslušnými internými a všeobecne záväznými predpismi a 

ochrane dát, o archivovaní ai.

Špecialista ťažby uhľovodíkov Navrhuje optimálne využitie ložiska a technologického zariadenia. Vyvíja 

metódy na zlepšenie ťažby ropy a zemného plynu a stanovuje potreby 

nových alebo upravených návrhov nástrojov. Monitoruje vŕtanie a 

ponúka technické poradenstvo. 

Špecialista technológ v 

textilnej výrobe

Stanovuje postupy pre zhotovovanie textilných dielov i kompletných 

odevných výrobkov, vypočítava množstvo potrebných textilných 

materiálov, stanovuje ich druhy a parametre, plánuje výrobu. Vykonáva 

alebo riadi vykonávanie skúšok kvality textilu a odevov. Určuje 

požiadavky na nákup a opravy výrobných zariadení.

Špecialista v lesníctve Spravuje verejné a súkromné lesné oblasti pre hospodárske a rekreačné 

účely. Vykonáva inventarizáciu druhu a množstva dreva na posúdenie 

jeho hodnoty, vyjednania nákupu a k príprave objednávok. Dokáže 

vypracovať plány na výsadbu a pestovanie nových stromov, monitorovať 

poškodené či odumreté stromy. 

Špecialista v oblasti 

bezpečnosti dát

Rieši kybernetickú bezpečnosť príslušného podniku, aby nedochádzalo k 

úniku dát, k napadnutiu hackermi, k zavíreniu počítačovej siete, aby bola 

zaistená ochrana osobných údajov a aby boli dodržané s tým súvisiace 

zákony a predpisy. Navrhuje a vykonáva k tomu potrebné bezpečnostné 

opatrenia, ktoré upravuje a rozširuje podľa aktuálnych hrozieb.

Špecialista v oblasti reklamy a 

propagácie

Plánuje a riadi reklamnú stratégiu a taktiku spoločnosti. Využíva reklamu 

na internete, reklamné agentúry, súťaže, zľavy, propagačné materiály ako 

sú plagáty, letáky, brožúry a pod. 

Špecialista v oblasti sociálnej 

práce

Snaží sa maximalizovať nezávislosť a zamestnateľnosť osôb, ktoré sa 

vyrovnávajú s osobnými, sociálnymi a profesionálnymi ťažkosťami 

spôsobenými vrodenými chybami, chorobami, chorobami, úrazmi alebo 

stresom z každodenného života. Koordinuje činnosti pre obyvateľov 

opatrovateľských a liečebných zariadení. Posudzuje potreby klientov, 

rozvíja a implementuje rehabilitačné programy, ktoré môžu zahŕňať 

osobné a odborné poradenstvo, školenie a umiestňovanie do 

zamestnania.

Špecialista výroby veternej 

energie

Vedie a riadi vývoj a hodnotenie potenciálnych obchodných príležitostí 

pre veternú energiu, vrátane environmentálnych štúdií, povolení a 

návrhov. Uplatňuje sa v riadení projektov výstavby veterných elektrární.
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Špeciálny pedagóg Pracuje s deťmi, mladými ľuďmi a dospelými s mentálnym alebo fyzickým 

postihnutím. Používa stratégie a nástroje na optimalizáciu komunikácie, 

mobility, autonómie a sociálneho začlenenia študentov. Vyberá 

vyučovacie metódy, ktoré študentom umožnia maximalizovať možnosť 

samostatného života.

Športový lekár Vykonáva pravidelné a preventívne prehliadky a ošetrenia špecializované 

na športové výkony, pomáha predchádzať úrazom počas športových akcií, 

tréningov a iných pohybových aktivít. Vykonáva stresovú diagnostiku 

srdca a krvného obehu športovcov, dáva odporúčania týkajúce sa výživy, 

primeranosti pohybových aktivít a celkového životného štýlu.

Športový rozhodca Dáva pozor na dodržiavanie športových pravidiel a rozhoduje o penaltách 

a sankciách v prípade ich porušenia, rozhoduje o prerušení hry a jej 

pokračovaní, používa predpísané signály (ruky, pískanie a pod.), V 

prípade potreby používa technické prostriedky (nahrávanie videa). Môže 

sa podieľať na organizovaní príslušných športových podujatí.

Športový tréner, inštruktor Zaisťuje športovú prípravu pre skupiny alebo jednotlivcov 

profesionálnych alebo amatérskych športovcov. Demonštruje techniky a 

metódy tréningu. Môže posúdiť silné a slabé stránky športovcov a zlepšiť 

ich techniku.

Štatistik Plánuje, organizuje a hodnotí štatistické zisťovania s cieľom zistiť 

informácie o obyvateľstve, hospodárstve, školstve, zdravotníctve atď. z 

rôznych oblastí spoločnosti. Výsledky spracuje do štatistických ročeniek, 

súhrnov, grafov, prezentácií atď. Využíva matematické a štatistické 

metódy a modely.

Štukatér, omietkár Realizuje štukatérske práce na stavebných konštrukciách a úpravy 

povrchov s použitím malty a sadry. 

Tanečník Interpretuje tanečné, baletné alebo pantomimické role podľa 

umeleckých zámerov choreografa, režiséra a dirigenta. Špecializuje sa na 

rôzne tanečné žánre. Zúčastňuje sa tanečných a baletných skúšok, 

udržuje si fyzickú kondíciu a primeraný estetický vzhľad.

Tavič Riadi a vykonáva odborné činnosti pri výrobe surového železa, ocele, 

liatiny, tvárnej liatiny, ferozliatin, neželezných kovov a ich zliatin; 

stanovuje množstvo a zloženie prísad pre dosiahnutie potrebnej kvality. 

Zodpovedá za sledovanie rozhodujúcich technologických parametrov a 

kvalitu výstupných produktov, vykonáva kontrolnú činnosť a údržbu na 

obsluhovaných zariadeniach.

Taxátor poistných zmlúv Vypracováva návrhy na uzatvorenie poistných zmlúv s klientmi (životné, 

majetkové, úrazové, zdravotné, auto a pod.) a žiadosti o ich zmeny a 

zrušenie. Overuje ich správnosť a schvaľuje ich, kontroluje uzatvorené a 

ukončené poistné zmluvy. Vedie evidenciu zmlúv a spracováva 

dokumenty v elektronickej a tlačenej forme.
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Taxikár Poskytuje dopravné služby, a to predovšetkým prepravu jednotlivcom 

alebo skupine cestujúcich  alebo tovaru do cieľového miesta. Jazdí buď 

svojim alebo prenajatým vozidlom. Prevádzkuje platobný terminál alebo 

pokladňu, prijíma platby za vykonanú prepravu. Vykonáva bežnú údržbu 

vozidla.

Technik audio a video 

techniky

Inštaluje, opravuje a vykonáva údržbu zariadení na záznam zvuku a videa 

(mikrofóny, reproduktory, obrazovky, displeje, projektory, mixážne pulty 

atď.).Vyberá vhodné zvukové a obrazové zariadenie a prevádzkuje ho pri 

nahrávaní koncertov, športových udalostí, prezentácií, tlačových 

konferencií atď.

Technik automotive Pomáha inžinierom pri určovaní praktickosti navrhovaných zmien návrhu 

výrobku a plánuje a vykonáva skúšky na experimentálnych skúšobných 

zariadeniach alebo zariadeniach z hľadiska výkonu, životnosti alebo 

účinnosti.

Technik bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci v 

priemysle

Navrhuje, plánuje a zavádza do prevádzky bezpečnostné technológie a 

technické bezpečnostné systémy (protipožiarne, výstražné, prístupové, 

kamerové a ďalšie systémy), slúžiace na prevenciu alebo nápravu 

nebezpečných pracovných podmienok v príslušnom podniku, vrátane 

stanovovania postupov, pravidiel a povinností pre ich používanie.

Technik bezpečnostných 

elektronických systémov

Inštaluje a uvádza do prevádzky mechanické a elektronické 

zabezpečovacie systémy a požiarne hlásiče v rôznych typoch budov (napr. 

rodinný dom, byt, chata, sídlo spoločnosti, obchod). Prepája jednotlivé 

snímače s ovládacím panelom, programuje funkcie celého systému a 

kontroluje jeho funkčnosť.

Technik dopravných procesov Vykonáva terénne štúdie na určenie dopravného objemu, rýchlosti, 

účinnosti signálov, primeranosti osvetlenia a ďalších faktorov 

ovplyvňujúcich dopravné podmienky pod vedením dopravného inžiniera.

Technik geofyzikálnych dát Meria, zaznamenáva, monitoruje alebo vyhodnocuje geologické údaje 

pomocou zvukových, elektronických, elektrických, seizmických alebo 

gravitačných meracích prístrojov. 

Technik geografických 

informačných systémov

Spolupracuje na vytváraní alebo samostatne vytvára databázy a aplikácie 

pre geografické (zemepisné) informačné systémy, stará sa o ich správne 

fungovanie, aktualizáciu a ďalší vývoj, pomáha geografickým odborníkom 

a ďalším užívateľom pri ich využívaní.

Technik leteckých systémov Prevádzkuje, inštaluje, kalibruje a udržiava integrované počítačové / 

komunikačné systémy, konzoly, simulátory a ďalšie nástroje a zariadenia 

na zber, testovanie a meranie údajov používaných na štart, sledovanie, 

určovanie polohy a hodnotenie leteckých a vesmírnych vozidiel. 

Zaznamenáva a interpretuje údaje z testu.

Technik optických zariadení Vykonáva montáž, nastavovanie, údržbu a opravy optických súčastí, 

prístrojov a zariadení, ako sú šošovky, ďalekohľady, mikroskopy, 

fotoaparáty, kamery, refraktometre, lasery a iné. Objednáva ich revízie a 

zložitejšie opravy, môže sa podieľať na ich vývoji a inováciách, na ich 

nákupoch pre rôzne pracoviská, môže konzultovať ich vhodnosť pre rôzne 

účely.
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Technik poľnohospodárskej 

výroby

Stanovuje technologické postupy v živočíšnej a rastlinnej výrobe v 

pestovaní osiva, zeleninárstve a ovocinárstve a určuje vhodné oblasti pre 

chov zvierat a rastlinnú výrobu. Hodnotí zloženie pôdy, množstvo zrážok, 

spodnú vodu, výskyt škodcov a z toho vyplývajúce výhody a riziká pre 

chov a pestovanie.

Technik požiarnej ochrany Stanovuje protipožiarne opatrenia (voľné prístupové cesty, prístup k 

núdzovým východom, rozvodným zariadeniam, uzáverom vody, plynu a 

kúrenia a pod.), zabezpečuje vnútorné vybavenie požiarnymi hlásičmi a 

hasiacimi prístrojmi, kontroluje ich. Kontroluje dodržiavanie predpisov o 

ochrane pred požiarmi.

Technik pre bezpečnosť 

výrobkov

Testuje výrobky, či nepredstavujú nebezpečenstvo pre spotrebiteľa a 

odporúča opatrenia na zníženie alebo elimináciu týchto nebezpečenstiev. 

Zameriava sa pri tom hlavne na konštrukčné riešenie výrobkov, na 

dostupnosť, úplnosť a zrozumiteľnosť návodu na použitie, na spôsob 

značenia a balenia a špeciálne na riziká pre deti a pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Technik pre energetickú 

efektívnosť stavieb

Diagnostikuje energetickú efektívnosť stavieb a vydáva odporúčania na 

jej zvýšenie, ako je napr. úprava okien a izolácie vonkajších stien. 

Technik pre nanotechnológiu Obsluhuje, nastavuje a vykonáva údržbu strojov a zariadení na výrobu, 

úpravu a testovanie materiálov spracovaných v mierke rádovo niekoľko 

nanometrov (miliardtina metra, čo je približne tisícina hrúbky ľudského 

vlasu). Nanotechnológia sa uplatňuje v rôznych výrobkoch (napr. 

pamäťové médiá, fotomateriály, nanosenzory, bioelektronika, ochranné 

rúška, nepoškrabateľné laky a iné).

Technik pre testovanie 

geologických vzoriek

Testuje alebo analyzuje geologické vzorky, surovú ropu alebo nerasty s 

cieľom zistiť prítomnosť ložísk ropy, plynu alebo nerastov s možným 

prieskumom alebo ťažbou alebo zistiť fyzikálne alebo chemické 

vlastnosti, aby sa zabezpečilo, že výrobky zodpovedajú štandardom 

kvality.

Technik prevádzky ICT Poskytuje podporu a servis v oblasti IKT a zaisťuje hladký chod 

počítačových systémov spoločnosti. Diagnostikuje, opravuje a udržiava jej 

hardvérové a softvérové komponenty. Inštaluje a konfiguruje jednotlivé 

počítače a pripája ich do siete, vykonáva upgrady, nastavuje zálohovanie 

dát, zabezpečuje bezpečnosť siete a počítačových systémov.

Technik prevádzky jadrových 

zariadení

Prevádzkuje a vykonáva technickú údržbu zariadení a systémov v 

jadrových elektrárňach. Vykonáva skúšky prevádzkového zariadenia 

jadrovej elektrárne, robí preventívne opatrenia a likviduje poruchy a 

núdzové situácie. Vykonáva dekontamináciu predmetov a priestorov.

Technik radiačnej kontroly Zbiera a testuje rôzne vzorky (ovzdušie, aerosóly, pitnú vodu, rastliny, 

povrchy predmetov, vlasy a pod.) z hľadiska miery jadrového ožiarenia, 

vyhodnocuje ich a porovnáva s povolenými limitmi. Využíva metódy 

rádiochemickej analýzy, rádiometrie, spektrometrie, spracováva 

laboratórne protokoly a ďalšiu dokumentáciu.
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Technik rádiokomunikačných 

systémov a zariadení

Opravuje, inštaluje alebo vykonáva údržbu mobilných alebo 

stacionárnych rádiových komunikačných systémov, vysielacích a 

prijímacích zariadení používaných v telekomunikáciách, mobilných 

širokopásmových sieťach. Testuje a analyzuje pokrytie územia rádiovými 

komunikačnými sieťami.

Technik robotických zariadení Vykonáva inštaláciu, nastavovanie, programovanie a údržbu robotických 

zariadení a systémov, to znamená zostáv strojov, robotov a 

manipulátorov naprogramovaných tak, aby pracovníci len dohliadali na 

priebeh výroby, na kvalitu výrobkov a na doplňovanie materiálu a na 

riešenie prípadných problémov. Rieši objednávanie väčších opráv, môže 

sa podieľať aj na projektovaní robotizovaných pracovísk.

Technik strojných zariadení Vykonáva montáž, inštaláciu, nastavovanie, kontrolu a údržbu strojov a 

zariadení založených predovšetkým na mechanických princípoch, 

vykonáva ich jednoduchšie opravy. Sleduje ich stav a využívanie, 

objednáva ich revízie a zložitejšie opravy, vedie ich dokumentáciu. 

Špecifikuje požiadavky na nákup nových strojov a zariadení.

Technik telekomunikácií a 

rádiokomunikácií

Stará sa o prevádzku a údržbu telekomunikačných a rádiokomunikačných 

zariadení a sietí, stanovuje postupy ich prevádzky a riadenia, kontroluje 

ich technické parametre, objednáva potrebné opravy, vedie k tomu 

príslušnú dokumentáciu. Podieľa sa na projektoch ich budovaní, 

spolupracuje pri ich obnove a rozvoji.

Technik užívateľskej podpory 

ICT

Poskytuje poradenstvo a technickú pomoc používateľom počítačov. 

Odpovedá na otázky alebo rieši počítačové problémy klientov osobne, 

telefonicky alebo elektronicky. Môže poskytovať pomoc s používaním 

počítačového hardvéru a softvéru, vrátane tlače, inštalácie, spracovania 

textu, e-mailu a operačných systémov.

Technik vodnej elektrárne Zaisťuje trvalý súlad stavu vodnej elektrárne, priehradných, plavebných a 

iných zariadení s požadovanými predpismi, vrátane dodržiavania 

plánovania ich údržby, zabezpečovania ich opráv, plnenia úloh 

protipovodňovej ochrany.

Technik vysielania Koordinuje domáce a zahraničné obrazovo zvukové prenosy, inštaluje, 

udržiava a opravuje zariadenia používané na vysielanie a príjem 

rádiových a televíznych signálov. Zaisťuje, aby bol všetok materiál k 

dispozícii vo vhodnom formáte pre príslušnú kvalitu prenosu podľa 

príslušného termínu.

Technológ elektromechaniky Spolupracuje s inžiniermi na vývoji elektromechanických zariadení. Je 

zodpovedný za konštrukciu, inštaláciu, skúšanie, monitorovanie a údržbu 

elektromechanických zariadení, obvodov a systémov. Taktiež opravuje 

elektromechanické zariadenie so zváracím zariadením a ručným náradím.

Technológ elektrotechniky Pomáha elektrotechnikom pri činnostiach ako je riadenie procesov, 

distribúcia energie alebo návrh zariadení. Môže pripravovať zariadenie 

pre elektrické prenosové alebo distribučné systémy, vypočítať náklady na 

projekt alebo sa podieľať na výskume.
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Technológ priemyselných 

procesov

Spracováva technologické postupy pre výrobné procesy v rôznych 

priemyselných odvetviach podľa svojej špecializácie. Špecifikuje pre tieto 

procesy potrebné materiály, výrobné zariadenia a ich rozvrhnutie, 

spôsoby vykonávania skúšok a kontroly kvality výrobkov. Spolupracuje pri 

vyhodnocovaní priemyselných procesov a pri ich plánovaní a riadení.

Technológ v obuvníckej 

výrobe

Stanovuje postupy výroby obuvi, vypočítava množstvo potrebného 

materiálu, stanovuje jeho druhy a parametre, plánuje výrobu, vykonáva 

alebo riadi vykonávanie skúšok kvality obuvi, určuje požiadavky na nákup 

a opravy výrobného zariadenia.

Technológ v sklárskej výrobe Stanovuje technologické postupy a zabezpečuje technologickú prípravu 

výroby. Stanovenie druh, množstvo surovín a materiál pri výrobe skla. 

Dohliada nad dodržiavaním stanovených technologických postupov. Riadi 

technické a technologické skúšky. Vedie o nich potrebnú dokumentáciu. 

Určuje požiadavky na nákup a opravy výrobných zariadení.

Telefonický operátor Poskytuje všeobecné i špecifické informácie volajúcim. Vybavuje žiadosti, 

sťažnosti a reklamácie cez telefón. Zabezpečuje starostlivosť o pridelenú 

databázu zákazníkov, telefonický a písomný kontakt so zákazníkmi 

spoločnosti, aktívne volá zákazníkom s cieľom overovania a zvyšovania 

ich spokojnosti. Eviduje požiadavky volajúcich do informačného systému. 

Terapeut pre zrakovo 

postihnutých

Pomáha klientom so zrakovým postihnutím účasťou na rehabilitačnom 

programe obnoviť ich pracovné návyky, zvládať domáce práce a stimuluje 

ich k samostatnosti, sebestačnosti a sebestačnosti. Vydá klientom 

zoznam pracovných činností, ktoré môžu vykonávať s ohľadom na typ 

postihnutia.

Terénny pracovník Posudzuje a pomáha osobám, ktoré spáchali trestné činy po prepustení, 

alebo osobám v skúšobnej dobe.

Tester softvéru Pripravuje a vykonáva softvérové testy na identifikáciu softvérových 

problémov a ich príčin. Dokumentuje chyby softvéru a aplikácií pomocou 

systému sledovania chýb a nahlasuje chyby softvérovým alebo webovým 

vývojárom. Môže sa zúčastniť recenzií dizajnu softvéru, aby poskytol 

informácie o funkčných požiadavkách, prevádzkových charakteristikách, 

návrhoch produktov a harmonogramoch.

Textový korektor Kontroluje, opravuje, koriguje a upravuje rôzne texty z hľadiska ich 

jazykovej a gramatickej správnosti, čistoty, terminológie a štylistiky, príp. 

upozorňuje na vecné chyby. Dodržiava pravidlá typografickej čistoty 

tlačených a elektronických textov.

Tlačiar Kontroluje, nastavuje, obsluhuje a vykonáva údržbu digitálnych, 

kníhtlačových, litografických, flexografických, gravírovacích alebo iných 

tlačových strojov. Pripravuje tlačové farby a ďalšie materiály, prípravky a 

pomôcky v polygrafickej výrobe. 

Tlmočník, prekladateľ Prekladá z jedného jazyka do druhého, a to literárne, odborné i ďalšie 

texty, tlmočí z jedného jazyka do druhého hovorené slovo. Špičkoví 

prekladatelia prekladajú alebo tlmočia texty aj pre súdy, pre 

medzinárodné zmluvy a iné oficiálne dokumenty.
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Toxikológ, biochemik Študuje a skúma chemické vlastnosti živých organizmov a chemické 

procesy, ktoré v nich prebiehajú. Vykonáva, prípadne riadi vysoko 

odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, poskytuje poradenstvo 

alebo vzdelávanie v odbore biochémie. Špecializuje sa na výskum 

chemického zloženia, štruktúry, funkcie živých systémov či mechanizmov, 

procesov prebiehajúcich v živej prírode, na biochemický či biomedicínsky 

výskum alebo na vývoj nových biotechnológií, prípadne liekov, metód 

skúmania.

Triedič odpadov Pracuje na triediace linke, triedi materiály alebo produkty určené na 

recykláciu. Identifikuje a odstraňuje nebezpečné látky. Demontuje 

recyklovateľné súčasti z produktov.

Triedič zásielok Triedi a pripravuje prichádzajúcu a odchádzajúcu poštu na distribúciu 

podľa cieľa. Dohliada na automatizované systémy na triedenie a 

označovanie poštových zásielok. Ručne dokončí triedenie a opečiatkuje 

poštové položky, ktoré neboli automaticky zoradené. Vedie evidenciu 

poštových zásielok.

Učiteľ na 1. stupni základnej 

školy

Vychováva a vzdeláva žiakov podľa schválených pedagogických 

dokumentov a pedagogicko- organizačných pokynov, upevňuje a rozvíja 

poznatky, zručnosti a návyky žiakov. Sleduje vývinovú úroveň, overuje a 

hodnotí ich vedomosti a zručnosti. Formuje obsah predmetov. Taktiež sa 

podieľa na organizovaní mimoškolských a záujmových činností a akcií, 

komunikuje s rodičmi a administratívnymi zamestnancami.

Učiteľ na 2. stupni základnej 

školy

Rozpracováva témy výučby do príprav pre jednotlivé vyučovacie hodiny, 

vykonáva výklad novej látky, prispôsobuje výučbu schopnostiam žiakov, 

vyučuje formou príkladov a problémových situácií, organizuje samostatné 

činnosti žiakov, zisťuje, ako žiaci učivo pochopili, zadáva žiakom úlohy a 

vyhodnocuje ich výsledky, riadi diskusie, rieši disciplinárne priestupky, 

spolupracuje s ďalšími učiteľmi a rodičmi.

Učiteľ na gymnáziu Vzdeláva stredoškolákov vo všeobecnovzdelávacích predmetoch s cieľom 

pripraviť ich na vysokoškolské štúdium. Vypracúva témy učiva na 

jednotlivé hodiny, vysvetľuje novú látku, vedie diskusie. Organizuje 

študijnú činnosť, zadáva jednotlivé práce, overuje osvojenie učiva, 

komunikuje s rodičmi.

Učiteľ na strednej odbornej 

škole

Vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť pri vyučovaní v odborných 

predmetoch. Zameriava sa na poskytovanie vedomostí a zručností žiakom 

v stredných odborných školách, prípadne v triedach stredných škôl pre 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Učiteľ predškolskej výchovy Sprevádza, dohliada a vzdeláva deti do šesť rokov v materských školách, 

detských skupinách, mimoškolských zariadeniach a pod. Podporuje deti v 

ich rozvoji, pripravuje ich na vstup do školy, motivuje ich k pohybovým a 

duševným aktivitám prostredníctvom hier, maľovania, ručných prác, 

spevu, cvičenia atď.
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Účtovník Zabezpečuje ucelené časti finančného, nákladového a súhrnného 

účtovníctva, prípadne fakturáciu výkonov a služieb organizácie. 

Kontroluje správnu aplikáciu predpisov týkajúcich sa účtovania.

Účtovný audítor Skúma a analyzuje účtovné záznamy s cieľom zistiť finančný stav podniku 

a zostavuje účtovné závierky týkajúce sa prevádzkových postupov.

Údržbár strojov a zariadení Vykonáva údržbu priemyselných strojov a zariadení, podľa potreby je 

maže a vymieňa opotrebované alebo inak poškodené diely.

Umelecký a športový agent Zastupuje a podporuje umelcov a športovcov v kontakte so súčasnými 

alebo budúcimi zamestnávateľmi. Dokáže pre klientov vybaviť rokovania 

o zmluve a ďalšie obchodné záležitosti.

Umelecký keramikár Spracúva umelecké vzory a podľa nich vyrába keramiku a porcelán. 

Vytvára tiež kópie umeleckých diel alebo historickej hodnoty podľa 

historického vzoru.

Umelecký kováč a zámočník Navrhuje, vyrába a opravuje ozdobné a úžitkové kovové predmety, ako sú 

štíty, erby, ozdobné zábradlia, kľučky, brány, kovové sochy, ozdobné 

predmety pre film alebo divadlo. Obnovuje historické kovové predmety.

Umelecký maskér Aplikuje kozmetiku na tváre a iné časti tela klientov (herci, speváci, 

moderátori, reportéri a pod.) a vytvára tak špeciálne výrazové efekty pre 

umeleckú tvorbu v divadle, filme a televízii. Vytvára a upravuje účesy 

účinkujúcich. Udržuje make-up a účesy počas celej show a natáčania.

Upratovací pracovník 

náročných upratovacích prác

Udržuje budovy čisté. Vykonáva náročné upratovacie práce, ako je 

čistenie podláh, umývanie kobercov, umývanie stien a skla a 

odstraňovanie nečistôt, pri ktorých môže používať čistiace stroje a 

zariadenia.  Medzi zodpovednosti môže patriť vykonávanie činností 

bežnej údržby a upozorňovanie manažmentu na potrebu opravy.

Úradník poisťovne Kontroluje spôsob likvidácie poistných udalostí a ich súlad s poistnou 

zmluvou klienta. Preštuduje si dokumenty týkajúce sa poistnej udalosti. 

Sporné zistenia konzultuje s právnym zástupcom poisťovne. Vypočítava a 

oznamuje preplatky, nedoplatky a iné nezrovnalosti.

Úradník pre verejné 

obstarávanie

Stanovuje postup, určuje realizáciu, prípravu dokumentácie, 

vyhodnocovanie verejného obstarávania, vrátane kontroly uzatvorených 

zmlúv. Je zodpovedný za hodnotenie dodávateľov, výrobkov a služieb, 

dojednávanie zmlúv a zabezpečenie toho, aby boli schválené nákupy 

nákladovo efektívne a vysoko kvalitné.

Urbanista Rieši usporiadanie väčších územných celkov, akými sú časti miest a obcí a 

krajinné oblasti, s ohľadom na ich vhodné usporiadanie, ich estetiku a 

účelnosť. Spracúva návrhy do územnoplánovacej dokumentácie. 

Posudzuje a konzultuje zámery rozvoja obcí a krajiny, pripravuje 

usmernenia pre stavby a súbory stavieb.
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Úverový poradca Poskytuje poradenstvo a školenie jednotlivcom alebo organizáciám pri 

získavaní a správe dlhov. Môže poskytnúť pokyny na určenie najlepšieho 

typu pôžičky a vysvetliť požiadavky alebo obmedzenia pôžičky. Môže 

pomôcť pri vypracúvaní plánov riadenia dlhu, poskytovať poradenstvo v 

úverových otázkach alebo poskytovať poradenstvo v oblasti rozpočtu, 

hypotéky a bankrotu.

Väzenská stráž Stráži väznice a zaisťuje v nich bezpečnosť. Stráži a predvádza väzňov 

počas prepravy medzi väznicou, súdom a prokuratúrou. Zabezpečuje 

poriadok a bezpečnosť v budovách prokuratúr a súdov, kde sú vypočúvaní 

alebo súdení väzni a obvinené osoby.

Väzenský dozorca Poskytuje dozorné služby vo väzniciach všetkých druhov. Monitoruje a 

koordinuje väzňov, dohliada na ochranu zákona a poriadku vo väzení a 

dodržiavanie práv a povinností väzňov a ich dôstojné zaobchádzanie. 

Komunikuje s väzňami a rieši bežné a krízové situácie.

Vedúci predajne Zabezpečuje a riadi prevádzku predajne a zodpovedá za jej výsledky. 

Zabezpečuje zásobovanie predajne tovarom, koordinuje činnosti 

zamestnancov pri preberaní, skladovaní a vystavovaní tovaru. Uchováva 

dokumentáciu týkajúcu sa prevádzky maloobchodnej jednotky. Prijíma 

zamestnancov, určuje ich služby pri pokladniciach, v obchode a v sklade.

Vedúci výroby Riadi, koordinuje a kontroluje výrobný proces, podieľa sa na tvorbe plánu 

výroby a zabezpečuje jeho realizáciu, dohliada na vykonávanie údržby a 

zabezpečuje technologický a technický rozvoj. Vedie, motivuje, hodnotí a 

kontroluje výkon podriadených. Zabezpečuje vhodné a bezpečné 

pracovné podmienky.

Veterinár Vyšetruje zdravotný stav zvierat, očkuje je oproti chorobám, v prípade 

potreby im predpisuje vhodné lieky, operuje ich, zostavuje im zlomené 

kosti, vykonáva ich sterilizáciu, asistuje im pri pôrodoch, v prípade 

nutnosti im dáva smrtiace injekcie.

Veterinárny asistent Vykonáva lekárske testy v laboratórnom prostredí pre použitie pri liečbe 

a diagnostike chorôb zvierat. Pripravuje vakcíny a séra pre prevenciu 

chorôb. Pripravuje vzorky tkanív, odoberá vzorky krvi a vykonáva 

laboratórne testy, ako je analýza moču a krvný obraz. Čistí a sterilizuje 

nástroje a materiál a udržiava zariadenia a stroje.

Vinár Stará sa o vinice, vysádza, hnojí, okopáva a ošetruje vínnu révu, vykonáva 

jej vylamovanie, vyväzovanie a prerezávanie. Vykonáva zber zrelej vínnej 

révy, zaoberá sa tiež jej rozmnožovaním. Vyrába víno a iné hroznové 

nápoje. 

Vlakvedúci v osobnej 

železničnej doprave

Riadi pridelenú zmenu vlakového personálu, dohliada na údržbu vozňov, 

kontroluje správne radenie vlakov a činnosť núdzových brzdových 

systémov. Pomáha pri nastupovaní a vystupovaní cestujúcich, organizuje 

záchranné práce pri nehodách až do príchodu zodpovedného personálu.
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Vodárenský špecialista Stanovuje postupy v oblasti výroby pitnej vody a čistenia odpadových 

vôd, vykonáva hydraulické modelovanie a návrhy potrubných sústav, 

kontroluje dodržiavanie prevádzkových a manipulačných poriadkov na 

vodárenských zariadeniach na úpravu a čistenie vody, riadi činnosti pri ich 

prípadných haváriách a havarijných opravách.

Vodič - lokálny prepravca 

tovaru

Jazdí s nákladným automobilom alebo osobným vozidlom upraveným na 

prepravu tovaru po stanovených trasách alebo v určitej oblasti. Preberá, 

nakladá a vykladá prepravovaný tovar. Prevádzkuje platobný terminál, 

prostredníctvom ktorého zákazníci platia za tovar a jeho prepravu.

Vodič a obsluha 

poľnohospodárskych strojov

Riadi, ovláda a vykonáva bežnú údržbu poľnohospodárskych strojov 

(traktor, kombajn, sejačka, nakladač, rotačná kosačka a pod.), ktoré sa 

používajú pri príprave pôdy pred a po zbere, na ošetrenie a ochranu 

plodín počas rastu až po pestovanie plodín, zber a spracovanie plodín.

Vodič a operátor ťažkých 

stavebných strojov

Vedie, obsluhuje a vykonáva bežnú údržbu pracovných strojov a 

mechanizmov ako napr. zariadenia používané na nanášanie betónu, 

asfaltu, letiskových dráh alebo zariadenia používané na zber štrku, pôdy 

alebo iných materiálov. Zahŕňa tiež obsluhu betónových a asfaltových 

strojov, rotačné stroje a iné. 

Vodič autobusu Samostatne vedie a obsluhuje motorové vozidlo - autobus za účelom 

prepravy osôb v cestnej doprave. Kontroluje a pripravuje vozidlo na 

bezpečnú prepravu cestujúcich. Zabezpečuje čerpanie pohonných 

hmôt/nabíjanie batérie a hlásenie porúch príslušnému pracovníkovi. 

Sleduje udržiavanie čistoty interiéru vozidla a nahlasuje znečistenie 

vozidla.

Vodič diaľkových kamiónov Jazdí na kamióne, nákladnom aute alebo ťahači s prívesom na prepravu 

nákladu na veľké vzdialenosti a/alebo do zahraničia. Prijíma a dodáva 

náklad, za ktorý je zodpovedný. Vykonáva pravidelnú údržbu auta, vedie 

evidenciu jázd a prepravovaného nákladu.

Vodič motorového člna Prevádzkuje motorový čln, na ktorom sa prepravujú osoby alebo náklad. 

Pomáha cestujúcim nastúpiť a vystúpiť z plavidla, predať alebo 

skontrolovať ich cestovné doklady. Ak čln preváža náklad, pomáha pri 

jeho nakladaní a vykladaní. Zodpovedá za bezpečnosť ľudí a nákladu.

Vodič sanitky Vedie sanitku a taktiež pomáha pri preprave chorých, zranených alebo 

rekonvalescentov. Pomáha pri zdvíhaní a nakladaní pacientov.

Vojak chemického vojska Poskytuje ochranu vojenským jednotkám pred zbraňami hromadného 

ničenia (jadrovými, chemickými a biologickými). Po absolvovaní 

príslušného školenia a splnení potrebných požiadaviek sa môže stať 

členom zahraničných misií.

Vojak kybernetických síl Monitoruje, plánuje a uskutočňuje operácie v kyberprnetickom a 

informačnom prostredí za účelom zabezpečenia štátnej a medzinárodnej 

bezpečnosti a obrany. Spolupracuje s vojenským spravodajstvom, 

pozemnými, vzdušnými a špeciálnymi zložkami.
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Vojak letectva Vykonáva údržbu vojenských lietadiel a letiskovej techniky, obsluhuje 

letecké spojovacie a detekčné zariadenia. Vykonáva kontrolu palubného 

zariadenia pred letom, počas neho a po ňom. Zabezpečuje obsluhu a 

údržbu leteckých zbraní a bezpečnostných systémov, tankovanie paliva, 

pomáha pri nakladaní a vykladaní vojenských lietadiel.

Vojak pechoty Plní úlohy v pozemných bojových operáciách. Obsluhuje a vykonáva 

údržbu ručných zbraní a techniky pre pozemné bojové operácie (pušky, 

guľomety, mínomety a ručné granáty), lokalizuje, stavia a maskuje miesta 

pechoty, mapuje terén, zaznamenáva topografické informácie, obsluhuje 

a udržiava poľnú komunikačnú techniku, zúčastňuje sa spravodajských 

operácií.

Vojak protivzdušnej obrany Vykonáva odborné činnosti súvisiace s obsluhou zariadenia využívajúce 

technológiu rádiových alebo zvukových vĺn na identifikáciu, sledovanie a 

analýzu objektov alebo prírodných javov vojenského záujmu, plní 

opatrenia určené na zamedzenie alebo zníženiu účinnosti nepriateľského 

vzdušného útoku.

Vojak výsadkového vojska Je príslušníkom vojenskej jednotky vybavený a vycvičený k zoskoku zo 

vzduchu z lietadla alebo vrtuľníka na miesto určenia. Prechádza tvrdým 

výcvikom, musí byť fyzicky zdatný, psychicky odolný a okamžite po 

zoskoku musí byť schopný plniť bojové úlohy. Pri bojových akciách je 

vysádzaný do nepriateľského územia, kde plní rôzne bojové operácie.

Vojak ženijného vojska Upravujea prechádza vojenské trasy, prechádza cez vodné bariéry a čistí 

cesty od výbušných hrozieb. Po absolvovaní príslušného školenia a 

splnení potrebných požiadaviek sa môže stať členom zahraničných misií.

Vojenský pilot Je vojenský personál pridelený k špecialistom na taktické operácie a 

letecké operácie / zbrane a členovia posádky, ktorí nie sú uvedení 

osobitne.

Vŕtač Upravuje, obsluhuje alebo usmerňuje vŕtacie stroje na vŕtanie, frézovanie 

alebo obrábanie kovových alebo plastových dielov.

Všeobecný administratívny 

pracovník

Vykonáva administratívnu a kancelársku podporu pre nadriadených. 

Prijíma a eviduje elektronickú firemnú korešpondenciu a telefonické 

hovory. Spravuje príslušnú dokumentáciu. Zabezpečuje kancelárske 

potreby, pracovné pomôcky a zariadenia. Pripravuje správy/dokumenty 

podľa pokynov nadriadeného pracovníka.

Všeobecný lekár Diagnostikuje, lieči a pomáha predchádzať chorobám a úrazom, ktoré sú 

bežné u bežnej populácie. V prípade potreby môže odkázať pacientov na 

špecialistov na ďalšiu diagnostiku alebo liečbu. Predpisuje pacientom 

lieky, podáva injekcie, očkuje, vedie evidenciu pacientov.

Všeobecný lekár pre deti a 

dorast - pediater

Zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, určovaním prognózy, 

posudkovej činnosti a výskumu v problematike starostlivosti o zdravé a 

choré dieťa od narodenia do 18.roku. V prípade potreby môže odkázať 

svojich pacientov na špecialistov na ďalšiu diagnostiku alebo liečbu.
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Výhybkár Ovláda a kontroluje komunikačné a signalizačné zariadenie na železničnej 

stanici, obsluhuje brzdové zariadenia železničných tratí, monitoruje a 

nastavuje návestidlá.

Vychovávateľ Organizuje činnosť detí mimo rámca školy (napr. školská družina, domov 

mládeže, detský domov a pod.) s cieľom rozvíjať ich osobnosť, ich záujmy 

a schopnosti vykonávaním rôznych zameraných činností (telesne, 

duševne, hudobne, výtvarne a i.). Môže viesť záujmové krúžky, špeciálne 

sa venovať jednotlivým deťom, tiež zaisťuje bezpečnosť detí.

Výchovný poradca Poskytuje poradenské služby žiakom, rodičom, ostatným učiteľom a 

vedeniu školy (základné, stredné, vyššie odborné). Medzi hlavné činnosti 

patrí kariérové poradenstvo, ďalej poradenstvo a starostlivosť o žiakov so 

špeciálnymi vzdelávacími potrebami, starostlivosť o žiakov nadaných a 

žiakov neprospievajúcich, riešenie problémov spojených so školskou 

dochádzkou a podieľa sa na riešení problémových situácií v škole. 

Výpravca Koordinuje dopravu na železničných tratiach, v železničnom depe alebo 

na železničnej stanici podľa jazdných poriadkov, ktoré kontroluje a 

upravuje podľa aktuálnej situácie na trati. Koordinuje činnosti 

pracovníkov zapojených do prevádzky železničnej dopravy, ako je oprava 

vagónov, odstávka, odpojenie a pripojenie vlakových súprav.

Výrobca dekoratívnych 

predmetov

Zhotovuje rezbárskymi a ďalšími technikami umelecké a dekoratívne 

predmety z dreva, hliny, skla, sadry, betónu, kameňa alebo kombináciou 

rôznych materiálov.

Výrobca zlievarenských 

foriem

Vyrába alebo tvaruje voskové alebo pieskové jadrá alebo formy 

používané na výrobu kovových odliatkov v zlievarňach. 

Výrobný riaditeľ Zodpovedá za riadenie a optimalizáciu výrobného procesu spoločnosti. 

Vytvára a zavádza nové výrobné postupy. Vyhodnocuje plnenie 

výrobného plánu, plánuje a riadi vybavovanie prevádzky potrebnou 

technikou vrátane zabezpečenia údržby a opráv. Sleduje efektivitu, 

hospodárnosť a kvalitu výroby.

Výskumník a technológ 

geopriestorových informácií

Skúma a vyvíja technológie a počítačové aplikácie pre získavanie, 

spracovanie, vyhodnocovanie a využívanie geopriestorových informácií, 

ktoré sú získavané z kamier, satelitov, bezpilotných lietadiel, dronov, s 

väzbou na mapy a súradnice GPS. Môže sa špecializovať na oblasti ako 

poľnohospodárstvo, ťažba surovín, logistika, telekomunikácie, územné 

plánovanie, vojenské spravodajstvo ai.

Výtvarný umelec Vytvára originálne umelecké diela (maľby, ilustrácie, sochy, artefakty, 

fotografie atď.). Pomocou rôznych výtvarných techník z rôznych 

materiálov (plátno, kameň, keramika, kov, sklo, drevo atď.) Podľa 

vlastných predstáv alebo požiadaviek klienta. Vystavuje umelecké diela v 

galériách alebo na sociálnych sieťach.
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Vývojár softvéru Navrhuje softvérové aplikácie na základe vykonaných analýz a 

požiadaviek. Vytvára dátové a objektové štruktúry a definuje ich 

prepojenia a užívateľské rozhrania vrátane prepojení s existujúcimi 

systémami, navrhuje databázové štruktúry. Zadáva programátorom 

tvorbu programov a konzultuje s nimi.

Vývojár webu a multimédií Vytvára a upravuje webové stránky na základe požiadaviek podniku alebo 

iných klientov. Vyhodnocuje ich potreby s cieľom vytvorenia optimálneho 

obsahu, zrozumiteľnosti, grafiky a využívania webu verejnosťou. Testuje a 

optimalizuje webové stránky pre rôzne prehliadače a zariadenia, ich 

funkčnosť a bezpečnosť.

Výživový špecialista Zaoberá sa poradenstvom v oblasti zdravej výživy, zostavuje výživové 

programy s ohľadom na potreby jedinca a prevencie chorôb. Môže 

pracovať samostatne alebo v stravovacích zariadeniach, v ktorých 

zostavuje jedálniček.

Zabávač Vystupuje v zábavných programoch (televízia, predstavenia, kultúrne 

podujatia, súkromné večierky, oslavy atď.). Zabáva divákov (rozpráva 

príbehy, hrá rôzne scénky v spolupráci s inými účinkujúcimi, moderuje 

hry, súťaže a iné podujatia a pod.).

Záhradník Plánuje, buduje, renovuje a udržiava záhrady, parky a verené zelené 

priestranstvá. Ovláda základy starostlivosti o prírodné prvky v krajine, 

vrátane ochrany vody, pôdy, ovzdušia a rastlín. Ovláda pestovateľské 

požiadavky a špecifiká rastlín. 

Záhradný architekt Plánuje a navrhuje pozemné projekty, ako sú parky a iné zábavné 

zariadenia, letiská, diaľnice, nemocnice, školy, pozemkové divízie a 

obchodné, priemyselné a obytné objekty.

Záchranár Poskytuje neodkladnú zdravotnú pomoc pri stavoch ohrozujúcich život a 

samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti neodkladnej zdravotnej 

starostlivosti v ambulanciách záchrannej zdravotnej služby, v mobilných 

intenzívnych jednotkách a základných zložkách integrovaného 

záchranného systému.

Zámočník Opravuje, inštaluje, vymieňa a otvára zámky, vyrába kľúče. Inštaluje a 

opravuje trezory.

Závozník Pomáha vodičovi nákladného auta pri nakladaní a vykladaní 

prepravovaného nákladu. Zaisťuje zabezpečenie nákladu proti možnému 

zosunutiu či pádu z korby, jazdí s vodičom, v prípade potreby ho naviguje 

napr. pri cúvaní, odstraňuje nečistoty a prípadné zvyšky nákladu z 

nákladového priestoru.

Zbrojár Montuje, opravuje a upravuje strelné zbrane (revolvery, pištole, karabíny, 

pušky, samopaly, guľomety, ale i napr. delá a mínomety) a ich časti, 

testuje ich funkčnosť. Môže tiež vykonávať zdobenie zbraní napr. rezbou, 

gravírovaním pod.

Zdravotná sestra bez 

špecializácie

Poskytuje starostlivosť chorým, zraneným alebo zotavujúcim sa 

pacientom alebo ľudom so zdravotným postihnutím v nemocniciach, 

domovoch dôchodcov, klinikách, súkromných domoch, skupinových 

domovoch a podobných ústavoch. Môže pracovať pod dohľadom 

registrovanej sestry. 
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Zdravotnícky laborant Spracováva biologický a pitvou získaný materiál a vykonáva laboratórne 

vyšetrenia podľa štandardných analytických metód, ktorých účelom je 

zistiť zmeny za fyziologických a patologických podmienok. Vedie 

dokumentáciu o laboratórnych výkonoch a nálezoch.

Zdravotný brat/sestra na 

jednotke intenzívnej 

starostlivosti

Poskytuje odbornú zdravotnú starostlivosť pre pacientov s akútnymi 

stavmi, ako sú srdcové infarkty, syndrómy respiračnej tiesne alebo šoky. 

Môže sa starať o pacientov pred a po operácii akútnych stavov. 

Manipuluje so špeciálnymi prístrojmi (monitory, infúzna pumpa, 

odsávacie zariadenia, defibrilátory).

Zdravotný brat/sestra v 

nemocnici

Ošetruje pacientov na nemocničnom oddelení, monitoruje ich zdravotný 

stav, meria ich vitálne funkcie (krvný tlak, pulz a podobne), pripravuje pre 

lekárov prístroje a ďalšie pomôcky vrátane ich dezinfekcie a sterilizácie, 

podáva pacientom lieky, zbiera biologický materiál (moč, krv (atď.).

Zdravotný brat/sestra v 

ordinácii

Pomáha lekárom, komunikuje s pacientmi a vedie ich zdravotnú 

dokumentáciu a administratívu. Poskytuje im informácie v oblasti 

prevencie chorôb a zdravého životného štýlu. Dezinfikuje ordináciu a 

čakáreň, prístroje a ďalšie pomôcky. Podáva pacientovi injekcie, vydáva 

recepty, odoberá biologický materiál (moč, krv atď.) a zabezpečuje jeho 

presun do laboratória. 

Zlatník, klenotník Navrhuje, vyrába a opravuje šperky a ozdobné predmety z drahých kovov 

v kombinácii s prírodninami a inými materiálmi. Oceňuje šperky, zlato, 

striebro, iné drahé kovy alebo drahokamy. 

Zlievač Zlievač vykonáva prípravu formovacích zmesí, odlievanie tekutého kovu 

do foriem, obsluhu a údržbu technického vybavenia a základné 

nastavenie zariadení na odlievanie tekutého kovu.

Zoológ divo žijúcich zvierat Vykonáva výskum v oblasti pôvodu, správania, chorôb, genetiky a 

životných procesov voľne žijúcich zvierat a živočíchov, navrhuje a overuje 

metódy a postupy ich chovu a reprodukcie, konzultuje problémy spojené 

s ich chovom, reprodukciou a ošetrovaním, vykonáva odborný dozor v 

zoo.

Zoológ domácich a 

hospodárskych zvierat

Vykonáva výskum v oblasti genetiky, výživy, reprodukcie, rastu a vývoja 

domácich a hospodárskych zvierat.

Zubný asistent Pracuje pod vedením zubného lekára, nastavuje prístroje a nástroje, 

zabezpečuje ich dezinfekciu a sterilizáciu, pripravuje pacienta na 

ošetrenie a vedie záznamy a dokumentáciu.

Zubný chirurg Zaoberá sa chorobami a úrazovou chirurgiou ústnej, čeľustnej a tvárovej 

oblasti, ich prevenciou, diagnostikou, terapiou a rehabilitáciou.  Môže 

vykonávať operácie na zlepšenie funkcie alebo vzhľadu.

Zubný technik Vyrába a opravuje korunky, mostíky a zubné náhrady z rôzneho materiálu 

(napr. plast, živica, keramika a pod.). Formuje zubno-technické náhrady a 

pomôcky, napr. pomocou jemných ručných nástrojov, brúsením, 

frézovaním a pod.
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Zvárač Zvára kovové materiály v zmysle platnej technickej dokumentácie 

použitím rôznych zváracích techník. Vykonáva zvar postupným lokálnym 

natavením oboch spájaných častí za použitia vhodného zdroja tepla. Druh 

zdroja tepla závisí od použitej metódy zvárania. Pohybuje zváracím 

horákom, ktorého konštrukcia je závislá od použitej metódy zvárania. 

Vykonáva zváračské práce rôznymi metódami (ochranný plyn, plyn, 

elektrický oblúk, laser a pod.). Čistí zvárané plochy, vyrovnáva, upína, 

pristehováva, prípadne predbežne upravuje obrobky a upravuje zvary do 

finálnej podoby.

Zvukár Navrhuje ozvučenie scén (divadlo, televízia, film a pod.), pripravuje a 

zavádza zvukové efekty. Obsluhuje zariadenia na nahrávanie, 

synchronizáciu, miešanie alebo prehrávanie zvukových záznamov (hudba, 

hlasy, zvukové efekty a pod.), zhotovuje zvukové záznamy.

Žeriavnik Obsluhuje žeriav na zdvíhanie a premiestňovanie materiálov, strojov 

alebo výrobkov v rôznych smeroch. 
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