
 
 
 

 

 

 

 

„S týmto odborom sa dá nájsť 
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Kde aktuálne pracuješ? 

Momentálne pracujem (od augusta 2015) v elektrotechnickej firme SEZ DK a.s., firma so 

zhruba 200 zamestnancami, zaoberajúca sa výrobou zásuviek, vypínačov a rozbočníc. 

Pracujem ako referent životného prostredia (vodohospodár, odpadár, 

ovzdušie),  bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany – jednoducho kumulovaná 

pracovná pozícia. Školenia mi zaplatila firma.  

Predtým (zhruba 2 roky) som pracoval vo firme Peter Bolek-EKORAY (Envirofirma 2012). Firma 

sa venuje spracovaniu elektroodpadu a od r. 2014 prevádzkuje kompostáreň spolu so 

hygienizáciou kuchynského odpadu. Tam som riešil spustenie kompostárne a hygienizácie  

a vykonával som všetko od administratívy, povoľovacieho konania, uzatváranie zmlúv až po 

triedenie a navážanie materiálu na jednotlivé základky kompostu. 

 

Čo máš v náplni práce? 

Popis môjho pracovného miesta je zoznam povinností na celú A4. Mám na starosti odvoz  

a evidenciu odpadov. Vypracovávam rôzne hlásenia (voda, ovzdušie, odpady) pre orgány 

štátnej správy. Sledujem spotreby pitnej a úžitkovej vody a takisto kvalitu a zloženie 

vypúšťaných odpadových vôd z našej neutralizačnej stanice (keďže máme galvanizovňu, tak je 

to dosť pestré).  Starám sa o to, aby všetky stroje a zariadenia (od ručného náradia po lisy) 

mali platné revízie, aby všetci mali platné osvedčenie, lekárske prehliadky, školenia. 

Kontrolujem stav a dodržiavanie BOZP na všetkých pracoviskách a vykonávam protipožiarne 

prehliadky v budovách spoločnosti. Nakupujem pracovný odev a ešte sa starám o sklad civilnej 



ochrany. Tieto povinnosti sa rôzne prelínajú cez pracovný čas. Ráno človek nevie čoho čaká 

cez deň .  

 

Čo vravíš na túto prácu? 

Som veľmi spokojný so súčasným pracovným miestom. Teší ma široký záber a možnosť 

vzdelávania. Musel som (a musím) si veľa vecí naštudovať, neustále sa musím vzdelávať 

(školenia) a sledovať legislatívu, z toho mám veľkú radosť. Mám príjemný kolektív a 8 hod. 

pracovný čas, kedy po skončení práce nemusím kontrolovať telefón ani mail a veľmi dobre 

nám varia . 

  

Čo si zo štúdia na FEE využil? 

Síce teraz pracujem na pozícii, kde možno na prvý pohľad nevyužívam poznatky z odboru, 

ktorý som vyštudoval, ale vďaka práve tomuto odboru, mimoškolským aktivitám som sa 

dopracoval k tomuto miestu. Využil som hlavne to, ako spracovávať informácie, kde ich čerpať 

a ako ich triediť. Veľmi mi pomohol systém, ktorý som si osvojil pri písaní bakalárskej  

a diplomovej práce. Spôsob a zdroje vyhľadávania podkladov a ich triedenie. Ale aj jednotlivé 

predmety mi poskytli dobrú základňu informácií, na ktorých môžem ďalej stavať. Naposledy 

to boli vedomosti zo zoológie, ktoré som využil pri odbornej príprave a skúške "na prácu s 

dezinfekčnými prípravkami a prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov pre profesionálne 

využitie" – v podstate "deratizér". A takto by som mohol pokračovať ďalej a ďalej. Jednoducho 

vedomostí zo štúdia na FEE netvoria strop možných vedomostí, ale dobrý základ, na ktorom 

sa dá budovať v širokom spektre odborov. Škola mi toho dala dosť veľa (aj mimoškolské 

aktivity) a rád by som študentov uistil, že sa dá s týmto odborom nájsť zamestnanie (mne by 

to v tom období pomohlo).  

 


