
 

Príloha č.2  ku PGR-02-2017 - Mzdový predpis OLO a.s. 

Charakteristika stupňov náročnosti pracovných miest 

1. stupeň  

Výkon pomocných, prídavných  a manipulačných prác podľa presne definovaných pokynov a daných postupov. Na 
výkon prác postačí jednoduchá inštruktáž a pokyn. Činnosti prevažne spočívajú v jednoduchých manuálnych prácach. 
Z hľadiska vzdelania postačuje základné vzdelanie príp. absolvovanie odborného učilišťa nevyžaduje sa prax v odbore. 
Pri niektorých pozíciách je potrebné absolvovať osobitné zaškolenie.  

2. stupeň  

Výkon ucelených obslužných a rutinných prác, ktoré sú kontrolovateľné, vykonávané podľa určených postupov , môžu 
byť spojené s hmotnou zodpovednosťou. Môže ísť aj o výkon jednoduchých administratívnych, alebo prevádzkovo- 
technických  prác. Vzdelanie – postačuje absolvovanie odborného učilišťa alebo stredné odborné vzdelanie. Pri 
niektorých pozíciách je potrebné absolvovať osobitný kurz.  

3. stupeň  

Výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác. Samostatný výkon ucelenej agendy, alebo viacerých 
menej zložitých agend. Riadenie alebo operatívne vedenie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov, vedenie 
malého pracovného kolektívu so zodpovednosťou za bezpečnosť a ochranu zdravia a škody. Činnosti vyžadujúce 
znalosti a skúsenosti z praxe. Z hľadiska vzdelania predpokladá sa stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie a pri 
niektorých pozíciách je potrebné absolvovať osobitný kurz.  

4. stupeň  

Samostatný výkon odborných agend alebo výkon čiastočných koncepčných, systémových a metodických prác spojených 
so zvýšenou duševnou námahou. Práce spojené s potrebou značného stupňa zovšeobecnenia. Koordinácia zložitých 
procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia. Na výkon týchto prác sa spravidla 
vyžadujú  rozsiahle znalosti doplnené zodpovedajúcou praxou. Výkon práce predpokladá samostatnú iniciatívu pri 
riešení úloh a vysokú mieru zodpovednosti. Predpokladá sa  stredné vzdelanie, bakalárske vzdelanie alebo 
vysokoškolské vzdelanie.   

5. stupeň  

Výkon špecializovaných, systémových, koncepčných, tvorivých prác alebo metodických prác s vysokou duševnou 
námahou, komplexné zabezpečenie úsekov činností, výkon prác spojených s určovaním nových postupov v rámci 
daného systému; riadenie, organizácia a koordinácia procesov a systémov, optimalizácia postupov a spôsobov riešenia. 
Činnosť so zásadným významom pre rozvoj firmy, vyžadujúca interdisciplinárne prístupy. Pre výkon činnosti sa 
vyžaduje stredné, bakalárske alebo vysokoškolské vzdelanie doplnené zodpovedajúcou praxou.  

6. stupeň  

Výkon prác vyžadujúci tvorivé myslenie a riešenie najzložitejších úloh principiálnym spôsobom s nešpecifikovanými 
výstupmi,  s potrebou vysokého stupňa abstraktného myslenia. Riadenie, koordinácia a organizácia systémov s vysokou 
mierou zodpovednosti za hmotné a morálne škody. Výkon prác, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú činnosť a 
výsledky firmy. Práce a činnosti vyžadujúce rozsiahle znalosti, ktoré možno získať vysokoškolským a ďalším 
špecializovaným štúdiom doplneným zodpovedajúcou praxou.  

 
 


