
Hutnícky odbor:

Hutník operátor (4 ročný) pracovné pozície

Čo sa naučíš
 y technológiu výroby a spracovania železných a neželezných kovov
 y riadiť výrobné procesy pri výrobe železných a neželezných kovov
 y  obsluhovať výrobné zariadenia na výrobu hliníka a jeho zliatin a ostatných 
neželezných ale i železných kovov

 y  samostatne obsluhovať agregáty používané v hutníckych procesoch, riadiť 
technologické procesy a zabezpečovať na výrobných zariadeniach produkciu 
prvotných polotovarov

 y vyrábať polotovary a výrobky odlievaním
 y vyrábať polotovary a výrobky tvárnením
 y vykonávať kontrolu kvality výrobkov 

Odborný výcvik
V 1. ročníku sa odborný výcvik vykonáva v školských dielňach. Od druhého polro-
ku 2. ročníka sa odborný výcvik vykonáva v prevádzkach zriaďovateľských firiem 
InTech hlavne v prevádzkach spoločností Slovalco, a.s., Nemak Slovakia, s.r.o, SAPA 
Profily, a.s.

Profity odboru
 y  žiaci študujú v systéme duálneho vzdelávania, ktoré im umožní kvalitnú prípra-
vu na povolanie priamo vo výrobných prevádzkach firiem

 y podnikové štipendiá pri uzatvorení učebnej zmluvy s firmou
 y pracovné odevy, osobné ochranné pomôcky žiaci dostávajú od firmy zdarma
 y príspevok na stravovanie pri vykonávaní odborného výcviku vo firme

Ukončenie štúdia
Maturitným vysvedčením a výučným listom. Absolvent je pripravený aj na 
pokračovanie v štúdiu na vysokých školách, hlavne na Hutníckej fakulte TU 
Košice, ktorá je členom združenia InTech – zriaďovateľa školy
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�  Hutník operátor - obsluhuje elektrolyzéry – pece na výrobu hliníka
�  Hutník neželezných kovov - pripravuje a spracováva suroviny a obsah 

vsádzky na výrobu neželezných kovov a ich zliatin (napr. hliník, meď, mo-
sadz, bronz a pod.)

�  Odlievač - pripravuje tekutý kov a odlieva ho do požadovaných foriem, 
obsluhuje odlievacie linky

�  Hutný lisiar - obsluhuje stroje na lisovanie profilov
�  Procesný technik – riadi technologické procesy pri výrobe hliníka
�  Valcovač kovov – práca operátora valcovne spočíva v sledovaní zariade-

ní na valcovanie kovu s cieľom vyrábať rôzne metalurgické výrobky alebo 
časti výrobkov

�  Operátor pokovovania – riadi tepelné spracovanie hutných polotova-
rov a výrobkov, kontroluje procesy tepelného spracovania a povrchových 
úprav, obsluhuje kontinuálne moriace linky, pripravuje suroviny, kúpele  
a technologické zariadenia pri tepelnom alebo inom spracovaní a úprave 
povrchov, obsluhuje zariadenia na elektrolytickú ochranu výrobkov
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