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 Charakteristika absolventa 
 
 
Absolvent štvorročného študijného odboru 2447 4 mechanik hasičskej techniky po 
ukončení štúdia úspešne  vykonanou  maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu 
na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a výučný list. Absolvent študijného 
odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa na úseku požiarnej  ochrany. 
Vie zabezpečovať  starostlivosť o zverené technické  prostriedky,  opravu a kontrolu 
ich  stavu  a výkon  strojnej služby  pri zdolávaní  požiarov a havárií. Dokáže 
vykonávať hasiace práce, záchranu osôb a majetku v rizikových podmienkach, 
s použitím základnej  a špeciálnej požiarnej, vyslobodzovacej a dýchacej 
techniky. Ovláda ručné spracovanie technických materiálov. Vie robiť 
zodpovedajúce technologické úkony z oblasti strojného obrábania. 

 
Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností mu umožňuje aj naďalej sa 
vzdelávať, zaujímať sa  o vývoj  vo svojom  odbore štúdiom odbornej literatúry  a 
periodík v klasickej tlačenej,  ako aj elektronickej forme. Získané vzdelanie umožňuje 
absolventovi používať racionálne metódy technika a využívať odborné zručnosti, 
pričom uplatňuje získané environmentálne vedomosti. Nadobudnuté poznatky  
dávajú  absolventovi  predpoklady  konať cieľavedome,  rozvážne a rozhodne 
v súlade s právnymi  normami  spoločnosti, zásadami  vlastenectva,  humanizmu a 
demokracie  pri výkone uvedených činností. 

 
Absolventi získajú schopnosť komunikovať v cudzom jazyku  - anglickom, 
nemeckom, ruskom, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zdravotné požiadavky na žiaka 
 
 
Na prijatie do  študijného odboru 2447 4 mechanik hasičskej techniky môžu byť prijatí 
uchádzači s dobrým zdravotným stavom. 
 
Ochorenia vylučujúce výkon typovej pozície: 
 
v Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenie obehovej sústavy 
v Alergia na chlad 
v Prognosticky závažné poruchy sluchu 
v Prognosticky závažné poruchy videnia 
v Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia pohybového systému, 

znemožňujúce záťaž chrbtice a trupu 
v Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia končatín, znemožňujúce jemnú 

motoriku a koordináciu pohybov 
v Ťažké a prognosticky nepriaznivé chronické ochorenia pohybového systému, 

zamedzujúce prácu vo vynútenej polohe 


