
PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 
2426 KPROGRAMÁTOR OBRÁBACÍCH A ZVÁRACÍCH STROJOV 
A ZARIADENÍ 

Charakteristika absolventa

Absolvent  študijného  odboru  programátor  obrábacích  a  zváracích  strojov  a  zariadení  je
kvalifikovaný  pracovník  so  širokým  všeobecnovzdelávacím  základom  s odbornými
teoretickými  vedomosťami  a praktickými  zručnosťami,  ktorý  je  schopný  samostatne
vykonávať  činnosti  stredných  technicko-hospodárskych  pracovníkov  v strojárskych
prevádzkach.  Je  schopný  samostatne  pracovať  na  klasických  strojoch  a zariadeniach
a programovaných  strojoch  a zariadeniach,  samostatne  zvládnuť  diagnostikovanie  a
odstraňovanie  porúch  klasických  a  programovaných  strojov  a zariadení  pri  dodržaní
bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie. Je schopný
samostatne spracovávať konštrukčnú a technologickú dokumentáciu orientovanú na strojársku
výrobu aj s pomocou CAD/CAM systémov. Vie riadiť činnosť malej skupiny pracovníkov,
zabezpečovať údržbu a prevádzku strojov a zariadení.

Pre  kvalifikované  vykonávanie  týchto  činností  má  absolvent  široký  odborný  profil
s nevyhnutným odborným vzdelaním,  je dostatočne adaptabilný aj  v príbuzných odboroch,
logicky mysliaci, schopný pracovať samostatne ale aj tímovo, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa
zaujímať  o vývoj  svojho  odboru  štúdiom odbornej  literatúry,  používať  racionálne  metódy
práce,  tvorivo,  rozvážne  a rozhodne  konať  v súlade  s právnymi  normami  spoločnosti,
zásadami  vlastenectva,  humanizmu a demokracie.  Je  schopný  používať  racionálne  metódy
práce, uplatňovať  moderné  metódy,  technológie,  logické  myslenie,  samostatnosť,
zodpovednosť  a iniciatívu.  Je  dostatočne  adaptabilný  aj  v príbuzných  odboroch,  logicky
mysliaci,  schopný  pracovať  samostatne,  tvorivo,  rozvážne  a rozhodne  konať  v súlade
s právnymi  normami  spoločnosti,  zásadami  vlastenectva,  humanizmu  a demokracie.
Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe
získaných vedomostí  vo všeobecnovzdelávacích  a odborných predmetoch.  Jeho príprava  je
zameraná aj na prípadné vysokoškolské štúdium. Absolvent má získať vedomosti a zručnosti
umožňujúce uplatnenie na pracovnom trhu v SR ale aj v rámci EÚ. 

Kompetencie absolventa 

Absolvent študijného odboru 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito kompetenciami:

Kľúčové kompetencie

a)Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote

Sú to  spôsobilosti,  ktoré  sú  základom pre  ďalšie  získavanie  vedomostí,  zručností,  postojov  a
hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné riadenie
a organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú
vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému
prostrediu,  spoločenským  normám,  sociálnym  a  ekonomickým  inštitúciám,  robiť  správne
rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si
kultúry myslenia a poznávania.



Absolvent má:

• logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,
• porovnať  formálne  a neformálne  pravidlá,  zákonitosti,  predpisy,  sociálne  normy,

morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje,
• identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,
• vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností
• vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,
• popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby,
• definovať svoje ciele a prognózy,
• určiť zdroje osobného a spoločenského života a ich očakávaný vývoj, 
• zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie. 

b) Spôsobilosť  interaktívne  používať  vedomosti,  informačné  a  komunikačné
technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku

Sú  to  schopnosti,  ktoré  žiak  získava  za  účelom  aktívneho  zapojenia  sa  do  spoločnosti
založenej  na  vedomostiach  s  jasným  zmyslom  pre  vlastnú  identitu  a smer  života,
sebazdokonaľovanie  a  zvyšovanie  výkonnosti,  racionálneho  a samostatného  vzdelávania  a
učenia  sa  počas  celého  života,  aktualizovania  a  udržovania  potrebnej  základnej  úrovne
jazykových  schopností,  informačných  a  komunikačných  zručností.  Od  žiaka  sa  vyžaduje
efektívne využívať písaný a hovorený materinský a cudzí jazyk, disponovať s čitateľskou a
matematickou gramotnosťou, prehodnocovať základné zručnosti a tvorivosť.

Absolvent má:
• správne sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
• spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
• riešiť matematické príklady a rôzne situácie,
• identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,
• posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,
• kriticky hodnotiť získané informácie,
• formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy,
• overovať a interpretovať získané údaje,
• pracovať s elektronickou poštou,
• pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami. 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách

Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov
spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení
problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní
učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale aj v sociálne vyváženej skupine. Sú to
teda  schopnosti,  ktoré  na  základe  získaných  vedomostí,  sociálnych  zručnosti,
interkulturálnych  kompetencií,  postojov  a  hodnotovej  orientácie  umožňujú  stanoviť
jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky
využívať v osobnom živote a povolaní.

Absolvent má:
• prejaviť empatiu a sebareflexiu,
• vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu,



• pozitívne motivovať seba a druhých,
• ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),
• stanoviť priority cieľov,
• predkladať  primerané  návrhy  na  rozdelenie  jednotlivých  kompetencií  a  úloh  pre

ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní
určené kompetencie zvládnuť,

• prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,
• konštruktívne diskutovať, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať

druhých,
• budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu,
• uzatvárať jasné dohody,
• rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností,
• analyzovať hranice problému,
• identifikovať oblasť dohody a rozporu,
• určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v

danom  kontexte  aj  v  dlhodobejších  súvislostiach,  kritériá  pre  voľbu  konečného
optimálneho riešenia,

• spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,
• samostatne pracovať a riadiť práce v menšom kolektíve,
• určovať  vážne  nedostatky  a  kvality  vo  vlastnom  učení,  pracovných  výkonoch  a

osobnostnom raste,
• predkladať  spolupracovníkom  vlastné  návrhy  na  zlepšenie  práce,  bez  zaujatosti

posudzovať návrhy druhých,

• prispievať  k  vytváraniu  ústretových  medziľudských  vzťahov,  predchádzať  osobným
konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

Všeobecné kompetencie

Absolvent má:

• zvoliť  komunikatívnu  stratégiu  adekvátnu  komunikačnému  zámeru,  podmienkam
a normám komunikácie,

• vyjadrovať  vhodným  spôsobom  svoj  úmysel,  prezentovať  sám  seba,  podávať
a získavať ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného
alebo odborného charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo
reagovať  na  nepredvídané  situácie  (otázka,  rozhovor,  anketa),  uplatňovať  verbálne
a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie
komunikačnej situácie,

• ovládať  základné  –  najčastejšie  používané  lexikálne  a gramatické  prostriedky,
rozumieť  gramatickým  menej  frekventovaným  lexikálnym  a gramatickým  javom
a vedieť ich aj používať, samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy,

• získať  informácie  z prečítaného  a vypočutého  textu  (určiť  hlavnú  tému  alebo
myšlienku textu,  rozlíšiť  základné a vedľajšie  informácie),  dokázať text  zaradiť  do
niektorých z funkčných štýlov, orientovať sa v jeho stavbe,

• uvádzať správne bibliografické údaje a citáty,  spracovať písomné informácie najmä
odborného charakteru,

• pracovať s Pravidlami slovenského pravopisu a inými jazykovými príručkami,
• chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej,
• vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti,



• vytvoriť  si  pozitívny vzťah k literárnemu umeniu,  založený na interpretácii  ukážok
z umeleckých diel, na osvojení podstatných literárnych faktov, pojmov a poznatkov,

• pristupovať  k literatúre  ako  k zdroju  estetických  zážitkov,  uplatňovať  estetické
a ekologické  hľadiská  pri  pretváraní  životného  prostredia,  podieľa  sa  na  ochrane
kultúrnych hodnôt,

• v oblasti  jazykovej  poznať  a používať  zvukové  a grafické  (pravopisné)  prostriedky
daného  jazyka,  slovnú  zásobu  včítane  vybranej  frazeológie  v rozsahu  daných
tematických  okruhov,  vybrané  morfologické  a syntaktické  javy,  základné  spôsoby
tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky,

• v oblasti  pragmatickej  používať  osvojené  jazykové  prostriedky  v súvislých
výpovediach a v obsahových celkoch primerane s komunikatívnym zámerom, 

• s aspektom  na  strategickú  kompetenciu  vedieť  vhodne  reagovať  na  partnerove
podnety,  odhadovať  významy  neznámych  výrazov,  používať  kompenzačné
vyjadrovanie,  pracovať  so  slovníkom  (prekladovým,  výkladovým)  a používať  iné
jazykové príručky a informačné zdroje,

• chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť
prospešnosť získavania nových spôsobilostí po celý čas života,

• mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri
styku s ľuďmi spoločensky uznávané normy,

• uvedomovať  si  svoju  národnú  príslušnosť  a svoje  ľudské  práva,  mať  ochotu
rešpektovať práva iných ľudí,

• chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môže
aktívne  zapojiť  do  politického  rozhodovania  a ovplyvňovať  verejné  záležitosti  na
rôznych úrovniach (štát – región – obec),

• v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo
vzťahu k životnému prostrediu,

• vytvárať  si  vlastní  filozofické  a etické  názory  ako  základ  na  sústavnejšiu
a dokonalejšiu orientáciu pri posudzovaní a hodnotení javov ľudského a občianskeho
života,

• rozumieť  matematickej  terminológii  a symbolike  (množinovému  jazyku  a pojmom
z matematickej  logiky)  a správne  ju  interpretovať  a používať  z nariadení,  zákonov,
vyhlášok a matematiky,

• osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy
používané pri riešení úloh z praxe,

• cieľavedome pozorovať prírodné javy, vlastnosti látok a ich premeny,
• rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť, 
• chápať umenie ako špecifickú výpoveď umelca, chápať prínos umenia a umeleckého

zážitku  ako  dôležitú  súčasť  života  človeka,  vedome  vyhľadávať  a zúčastňovať  sa
kultúrnych  a umeleckých  podujatí,  vedieť  vyjadriť  verbálne  svoj  kultúrny  zážitok,
vyjadriť vlastný názor a obhájiť ho,

• vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu
a aktívne sa podieľať na ich ochrane,

• prejavovať  aktívne  postoje  k vlastnému  všestrannému  telesnému  rozvoju
predovšetkým  snahou  o dosiahnutie  optimálnej  úrovne  telesnej  zdatnosti  a vlastnú
pohybovú aktivitu spojiť s vedomím potreby sústavného zvyšovaniu telesnej zdatnosti
a upevňovania zdravia,



Odborné kompetencie

a) Požadované vedomosti

Absolvent má:
• popísať  technické  zobrazovanie  strojových  súčiastok  a  konštrukčných  celkov  v

strojárstve v súlade s platnými normami,
• vysvetliť zobrazovanie jednoduchých strojových súčiastok,
• čítať  technické  výkresy,  schémy,  pracovné  návody,  katalógy  a  technickú

dokumentáciu, normy a odbornú literatúru,
• vysvetliť lícovaciu sústavu a spôsoby zlícovania súčiastok aj s požitím výpočtov a

strojníckych tabuliek,
• vytvoriť zobrazovanie strojových súčiastok a konštrukčných celkov aj s využitím

CAD – CAM systémov na základnej úrovni,
• určiť pevnostné charakteristiky materiálov, a výpočty pre základné druhy namáhania,
• riešiť technické výpočty s použitím odbornej technickej literatúry a noriem pre návrh

strojových súčiastok,
• popísať  základné  druhy  materiálov  a  polotovarov  používaných  v  strojárstve,  ich

postup výroby a označovanie,
• vytvárať  jednoduché riadiace  programy pre CNC stroje  s  následným overením na

simulátore aj s pomocou CAM systémov,
• vysvetliť základnú konštrukciu číslicovo riadených strojov,
• vstúpiť  do  riadiaceho  programu  v  riadiacom  systéme  stroja  a  vykonať  potrebné

úpravy  z  hľadiska  geometrického  tvaru  súčiastky  a  technologických  podmienok
obrábania,

• popísať  postupy  zvárania  plameňom,  elektrickým  prúdom  a  v  ochranných
atmosférach,

• vysvetliť fyzikálnu podstatu obrábania, silové pomery pri obrábaní, vplyv teploty na
obrábanie,  opotrebenie nástrojov, obrobiteľnosť materiálov a tuhosť technologickej
sústavy,

• vysvetliť postupy používania, prístrojov, nástrojov a prípravkov,
• zvoliť vhodné strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve,
• popísať rozoberateľné a nerozoberateľné spoje a spôsoby ich použitia,
• vysvetliť základy metalografie, skúšok materiálov, tepelného a chemicko - tepelného

spracovania,
• navrhovať  technologické  podmienky  obrábania,  stroje,  nástroje  a  prípravky  pre

trieskové spôsoby výroby strojových súčiastok,
• popísať základné princípy riadenia výroby, tokov surovín, materiálov a energií,
• vysvetliť princípy regulačnej a riadiacej techniky a automatických systémov riadenia,
• vysvetliť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, princípy ochrany životného

prostredia a ekológie,
• aplikovať programy pre podporu konštrukčnej prípravy výroby,
• aplikovať  programy  pre  spracovanie  textu,  tabuliek,  prezentácií  vo  všetkých

oblastiach,
• vysvetliť  činnosť  meradiel  a  meracích  prístrojov  pre  bežnú  kontrolu  súčiastok  a

meranie základných technických veličín,
• vysvetliť  základné  princípy  podnikania  a  problematiku  súvisiacu  so  založením

živnosti a obchodných spoločností,



• definovať  základné  ekonomické  zákonitostí  a  zásady podnikania,  postupy vedenia
jednotlivých  dokladov  o  materiálových  a  finančných  prostriedkoch  v  podniku  a
uplatňovať  ich  pri  nákupe surovín,  materiálov  v  technologických  postupoch a  pri
predaji produktov,

• použiť  základné  poznatky  z  oblasti  práva  a  ich  aplikácie  v  právnych  otázkach
súvisiacich s podnikaním, s pracovnoprávnymi a občianskoprávnymi vzťahmi,

• vysvetliť základné pravidlá riadenia vlastných financií,
• uviesť príklady úspešných jednotlivcov v svojej profesijnej ceste,
• orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a uplatňovať tieto práva v

praxi.

b) Požadované zručnosti

Absolvent vie:
• vytvárať technickú dokumentáciu s využitím CAD – CAM systémov,
• s istotou  ovládať  odbornú  terminológiu  typickú  pre  strojárstvo  a ostatnú

kovospracujúcu výrobu, využívať všeobecné poznatky, pojmy, pravidlá a princípy pri
riešení praktických úloh, 

• rozoznávať  a  charakterizovať  strojové  súčiastky  a  mechanizmy,  používané  v
strojárstve, konštruovať jednoduché montážne celky, 

• riešiť technické výpočty s použitím odbornej technickej literatúry a noriem, 
• ovládať základné spôsoby ručného a strojného spracovania materiálov, 
• montovať  rozoberateľné  spoje  dielov  do  jednoduchších  celkov  s  jednoduchým

zlícovaním súčiastok a dodržaním poradia montáže, 
• vykonať kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality vykonaných prác s

použitím vhodných meradiel a meracích prístrojov, 
• obsluhovať konvenčné stroje a riadiť ich prácu podľa technickej dokumentácie, 
• orientovať  sa  v  technickej  dokumentácii,  normách,  predpisoch  a  technických

požiadavkách  súvisiacich  so  strojárskou  výrobou,  montážou  a  opravami  strojov  a
zariadení, 

• zabezpečiť technickú spôsobilosť strojov a strojného zariadenia, 
• vykonávať údržbu a opravy obrábacích strojov a zariadení, 
• diagnostikovať a odstraňovať poruchy na strojoch a zariadeniach, 
• manipulovať  s  materiálom  a  pomocnými  materiálmi  tak,  aby  neohrozil  životné

prostredie,
• pracovať s modernými diagnostickými zaradeniami, 
• vybrať najefektívnejší pracovný postup pri vykonávaní pracovných operácií, 
• využívať informačné technológie pri riešení odborných úloh, 
• dodržiavať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného

prostredia, 
• hospodárne manipulovať s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami, 
• dodržiavať technologickú a pracovnú disciplínu,
• vykonávať  kvalifikovane  základné  odborné  práce,  racionálne  riešiť  jednoduché

problémové situácie, 
• dodržiavať normy, parametre kvality procesov, výrobkov alebo služieb, 
• navrhovať metódy normovania spotreby práce, tvorby zborníkov a normatívov, 
• využívať všeobecné poznatky, pojmy pravidlá a princípy pri riešení praktických úloh, 
• aplikovať programy pre spracovanie textu, tabuliek a prezentácií, 
• vyhľadávať informácie prostredníctvom počítačových sieťových pripojení a aplikovať

ich do praxe, 



• navrhovať postupy výroby súčiastok strojov, mechanizmov a zariadení, 
• koordinovať činnosť malej skupiny pracovníkov, 
• poskytnúť prvú pomoc pri úraze.

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti

Absolvent sa vyznačuje:

• dôslednosťou a zodpovednosťou pri riešení pracovných povinností,
• samostatnosťou pri práci, samostatným riešením bežných úloh, 
• manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru,
• kreatívnym myslením,
• schopnosťou integrácie a adaptability
• organizačnými a komunikatívnymi vlastnosťami,
• prispôsobivosťou v nových pracovných podmienkach,
• vhodným sociálnym správaním a prejavmi,
• sebadisciplínou a mobilitou,
• potrebnou dávkou sebadôvery a pozitívnym prístupom k povinnostiam.
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