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Poradenské centrum pre dospelých
LEVICE
„Pomáhame zamestnaným v kariérnom raste“

Kde nás nájdete?
PCD Levice
Záhradná 4
934 01 Levice
Mgr. Miroslava Števková, tútorka
0911 081 476, 0908 545 721
tutor.lv@nuczv.sk, www.nuczv.sk

Po – Pi, od 9:00 do 17:00

Celoživotným vzdelávaním podporujeme vašu
profesionalitu
Národný
ústav
celoživotného
vzdelávania ako inštitúcia poverená
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR realizuje Národný projekt
s názvom:
„Ďalšie
vzdelávanie
a poradenstvo pre dospelých ako
nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu
práce“. V rámci Národného projektu
bolo vytvorených 25 Poradenských centier pre dospelých, kde získate
potrebné informácie a poradenstvo v oblasti vašej kariérnej orientácie a
celoživotného vzdelávania.
Čo je úlohou Poradenského centra pre dospelých v Leviciach?
Kvalifikovaní tútori pomáhajú klientom zorientovať sa na trhu práce,
poskytujú informačné a poradenské služby v oblastiach kariérneho
rozvoja, rozšírenia, či získania kvalifikácie. V Poradenskom centre pre
dospelých je možné sa priamo prihlásiť do niektorého z ponúkaných
vzdelávacích programov. Cieľom je, aby klienti získali lepšie možnosti
uplatnenia sa na trhu práce.
Služby poradenských centier, účasť v niektorom zo 44 vzdelávacích
programov a overenie odbornej spôsobilosti sú v rámci projektu
poskytované klientom bezplatne.
Pre koho je Poradenské centrum pre dospelých
v Leviciach určené?
Pre dospelých zamestnaných ľudí, ktorí hľadajú lepšie
uplatnenie na trhu práce. Ak máte trvalý pracovný
pomer, ste SZČO, alebo ak ste na materskej/
rodičovskej dovolenke, prípadne ste ZŤP a ste
zároveň zamestnaný, radi vám poskytneme naše
služby.
MY VÁM PORADÍME, VY SA ROZHODNITE!
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PONUKA BEZPLATNÝCH MODULOVÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV
1. REMESLÁ A SLUŽBY
Kuchár (príprava minútok, príprava teplých jedál, príprava studených jedál, príprava pokrmov pre
rýchle stravovanie)
Čašník, servírka (jednoduchá obsluha, zložitá obsluha, somelier, barman, barista)
Umelecký kováč (dizajn kovových výrobkov, úžitkové a umelecké kovanie, tepanie vysokých
a nízkych reliéfov)
Kamenár (hrubá kamenná výroba, sekanie písma, strojové opracovanie kameňa, čistenie a údržba
kameňa, osadzovacie práce)
Kozmetik, kozmetička (masáž tváre, čistenie pleti, starostlivosť o ruky, vizážistika)
2. ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN
Majster v ťažobnom priemysle (dobývanie ložísk, podzemné staviteľstvo)
Banský zámočník (banské stroje a zariadenia, raziace a dobývacie stroje)
Baník, strojník (razenie, rúbanie, banské stroje a zariadenia)
Strojník na úpravu nerudných surovín (stroje a zariadenia, dopravné stroje a zariadenia, tepelné
opravárenské procesy)
3. HUTNÍCTVO
Hutník - operátor zariadenia prípravy vsádzky vo valcovniach
Hutník – operátor, údržbár
Hutník – oceliar
Hutník – vysokopeciar
4. POĽNOHOSPODÁRSTVO
Chovateľ hospodárskych zvierat a dojníc (chovateľ hovädzieho dobytka, chovateľ oviec, chovateľ
kôz)
Pestovateľ poľných plodín a zeleniny ( pestovanie obilnín a olejnín, pestovanie zeleniny, pestovanie
ovocia)
Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov ( výroba poľnohospodárskych produktov, oprava
časti strojov v poľnohospodárstve, údržba a oprava strojov a zariadení v poľnohospodárstve)
Výroba cukrárenských a pekárskych výrobkov (cukrár, pekár)
Spracovateľ ovocia a zeleniny (priemyselné konzervovanie ovocia a zeleniny, spracovanie ovocia
a zeleniny sterilizáciou a nepr., spracovanie ovocia a zeleniny mrazením, spracovanie ovocia
a zeleniny sušením)
5. DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL
Lakovač a natierač dreva (materiály a polotovary z dreva, zásady BOZ a požiarnej ochrany v DSP,
technologické postupy a zariadenia pre povrchovú úpravu dreva, náterové hmoty určené pre povrchovú
úpravu dreva, povrchové úpravy podlahových materiálov z dreva v interiéri a exteriéri)
Výrobca konštrukčných dosiek z dreva (výroba konštrukčných dosiek z masívneho dreva,
preglejované dosky, drevovláknité a drevotrieskové dosky)
Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov (výroba okien a dverí, výroba interiérových
výrobkov z dreva)
Stolár, výrobca nábytku (výroba stolového a sedacieho nábytku, výroba úložného nábytku)

6. PAPIERENSKÝ PRIEMYSEL A POLYGRAFIA
Operátor tlače (ofsetová tlač, digitálna tlač, tlač z výšky)
Umelecký knihár
7. AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
Obrábač kovov
Strojný mechanik
Autoopravár – elektrikár (zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, základné vzťahy
k životnému prostrediu, obsluha základných prístrojov, diagnostikovanie porúch elektrotechnických
zariadení, oprava komfortnej elektroniky, opravy elektronického príslušenstva motorových vozidiel,
opravy vstrekovania benzínových motorov, opravy vstrekovania naftových motorov, opravy zdrojovej
sústavy)
Autoopravár – mechanik (zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, základné vzťahy
k životnému prostrediu, opravy prevodového ústrojenstva, opravy podvozkov / brzdový systém,
zavesenie kolies, odpruženie, opravy palivových systémov zážihových a vznetových motorov, opravy
motorov, diagnostikovanie porúch mechanických častí, obsluha základných prístrojov, meracích
pomôcok a zariadení používaných v autoopravárenstve, opravy klimatizačných zariadení automobilov)
8. STAVEBNÍCTVO
Murár (murované konštrukcie, povrchové úpravy, tepelné izolácie, hydroizolácie)
Podlahár (prípravár, stavebná chémia, montáž drevených podlahových krytín, montáž drevených
podlahových krytín, montáž pružných podlahových krytín, montáž športových podlahových krytín)
Inštalatér (montáž vodovodu a kanalizácie, montáž ústredného vykurovania, montáž plynovodu)
Tesár (tesárske konštrukcie, strešné konštrukcie a krytiny)
9. STROJÁRSTVO
Nastavovač CNC strojov (obsluha konvenčných kovoobrábacích strojov, programovanie
Zvárač kovov (zváranie elektrickým oblúkom obalenou elektródou Z-E1, zváranie v ochrannej
atmosfére taviacou elektródou Z-M1, zváranie plameňom Z-G1)
Strojný zámočník (ručné spracovanie kovov, strojné obrábanie kovov, základné montážne práce)
Kvalitár, kontrolór v strojárenskej výrobe (meranie a kontrola výrobkov v strojárstve,
posudzovanie, meranie a kontrola zvarov strojárskych výrobkov, posudzovanie, meranie a kontrola
povrchových úprav a náterov strojárskych výrobkov)
10. ELEKTROTECHNIKA
Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení
Montážny pracovník (montáž elektrických zariadení, montáž elektronických zariadení)
Montér elektrických rozvádzačov (montáž elektrických inštalácií, montáž elektrických rozvádzačov,
montáž elektrických sietí)
Montér zariadení v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (montáž solárnych článkov, montáž
fotovoltaických článkov)
11. ĎALŠIE VZDELÁVANIE
Manažér ďalšieho vzdelávania
Lektor ďalšieho vzdelávania
Tútor poradenského centra pre dospelých v oblasti celoživotného vzdelávania
Pracovník riadenia, administrácie a implementácie projektov financovaných EÚ

