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Projekt: SAGA FOR VET 

Aktivita: Týždeň „Tréning trénerov“ 

Kedy?: 17. – 21. október 2016 

Kde?: Bildungszentrum Muldenstraße, BZM 

Muldenstraße 5, A-4020 Linz 



PROGRAM

Rámcový program pre „Tréning trénerov“ v rámci projektu SAGA for VET 
(Intelektuálny výstup O2 – O7)

Cieľom tohto programu je poskytnúť vybraným účastníkom s ohľadom na vybraný
vzdelávací program/profesiu komplexné poznatky k teoretickej aj praktickej časti
vzdelávania. Na základe získaných informácií by mali byť účastníci schopní
porozumieť analýzam jednotlivých povolaní, ktoré budú vypracované partnermi
BBRZ-Group a EBG a tiež by mali byť aktívni pri rozvoji (akreditácii) jednotlivých
vzdelávacích programov na Slovensku. Okrem toho budú účastníci programu „Tréning
trénerov“ schopní samostatne viesť vzdelávacie programy a odovzdávať
nadobudnuté informácie účastníkom akreditovaných vzdelávacích programov na
Slovensku.



PROGRAM – 17.10.2016

Čas Obsah Zodpovedná osoba Miesto

všetci účastníci spoločne

09:00 – 12:00 Privítanie

Predstavenie programu a organizácia

Systém duálneho odborného vzdelávania

Špeciálne formy duálneho odborného 

vzdelávania

BFI OÖ

Gerald Roithmeier

BZM Muldenstraβe 5, 4020 Linz, 

4. podlažie, miestnosť M2

12:15 – 13:15 obed Jedáleň BZM

13:30 – 14:30 Metodika a didaktika BFI OÖ

Leonard Niederwimmer MA

BZM Muldenstraβe 5, 4020 Linz, 

4. podlažie, miestnosť M2

14:30 – 15:30 Vzdelávanie „Tréning trénerov“ BFI OÖ

Mag. Eva Mittendorfer

BZM Muldenstraβe 5, 4020 Linz, 

4. podlažie, miestnosť M2



PROGRAM – 18.10.2016
Čas Obsah Zodpovedná osoba Miesto

Kvalifikácia „Zámočník – kovoobrábač“ a Pracovník vo vodohospodárskom podniku

08:00 – 09:00 Transport do Laakirchen BFI OÖ

Judith Zaller

09:00- 11:00 Návšteva UPM Laakirchen

Výučbové dielne a ČOV

p. Auinger

p. Sperl

Fabrikplatz 1

4662 Laakirchen

Kvalifikácia „Šička v automobilovom priemysle – čalúnnické práce v automobiloch“

13:30 – 14:30 Transport do Lilienfeld BFI OÖ

Gerald Roithmeier

09:00 – 11:00 Návšteva odbornej školy Lillienfeld Dir. Ing. Johann Atzinger Berghofstraβe 14, 3180 Lilienfeld

11:00 – 12:00 Transport do Linzu BFI OÖ

Gerald Roithmeier

12:00 – 13:00 obed Jedáleň BZM

13:30 – 15:00 Výučbové dielne Voest Alpine Herr Grubmüller Voestalpine-Straβe 3

Linz

15:00 – 16:30 Návšteva oceliarní Voest Alpine BFI OÖ

Gerald Roithmeier/Judith Zaller

Voestalpine-Straβe 3

Linz



PROGRAM – 19.10.2016
Čas Obsah Zodpovedná osoba Miesto

Kvalifikácia „Zámočník – kovoobrábač“ a Pracovník vo vodohospodárskom podniku

09:00 – 12:00 Návšteva odbornej školy Dir. Ing. Reinhold Felber Makartstraβe 3a

Linz

12:00 – 13:00 Obed p Jedálen BZM alebo BBRZ

13:15 – 15:45 Transport do Asten Judith Zaller

14:00 – 16:00 Návšteva prevádzky odpadových vôd Asten p.  Gamperer Ipfodorfer Straβe 7, 

Asten

Kvalifikácia „Šička v automobilovom priemysle – čalúnnické práce v automobiloch“

07:30 – 10:00 Transport do Graz BFI OÖ

Gerald Roithmeier

10:00 – 12:00 Návšteva firmy MAGNA – výučbové dielne p. Schröttner

p. Walser

Liebenauer Hauptstraβe 317, Graz

12:00 – 13:00 Obed GRAZ

15:00 – 17:30 Transport do Wels BFI OÖ

Gerald Roithmeier

15:00 – 17:30 Návšteva čalúnnickej spoločnosti Sattlerei Winklkmayr Georg Winklmayr 4600 Wels



PROGRAM – 20.10.2016

Čas Obsah Zodpovedná osoba Miesto

všetci účastníci spoločne

09:00 – 11:30 Systematika výučby

Skúška kvalifikovaného pracovníka

Skúšobné dielne

WK OÖ

p. Riegler

WIFI

Wiener Straβe 150

Linz

12:00 – 13:00 obed Jedáleň BZM

13:15 – 15:30 Prednáška na tému BOZP BFI OÖ

Ing. Mag. Gudrun 

Wolfschwenger

BZM Muldenstraβe 5, 4020 Linz, 

4. podlažie, miestnosť M2



PROGRAM – 21.10.2016

Čas Obsah Zodpovedná osoba Miesto

všetci účastníci spoločne

09:00 – 12:00 Zhrnutie

Úvahy

Diskusia

BFI OÖ

Gerald Roitmeier

WIFI

Wiener Straβe 150

Linz

12:00 – 13:00 obed Jedáleň BZM



VZDELÁVACÍ PORIADOK PRE UČŇOVSKÉ POVOLANIE  
ŠIČKA V PRIEMYSLE – ČALÚNNICTVO

Učňovské povolanie šička realizuje v nasledovných špecializáciách:

1. čalúnnictvo v jazdectve

2. brašnárstvo, 

3. čalúnnictvo v automobilovom priemysle. 

Výučba sprostredkuje okrem všeobecnej časti minimálne jednu špecializáciu. Existuje možnosť doplnkového

vzdelávania v oblasti jednotlivých zručností a znalostí v prípade ďalších špecializácií.

Okrem označenia učňovského povolania sa do zmluvy o vyučení zaznačí aj špecializácia, a to formou

zodpovedajúcej poznámky.



ODBORNÝ PROFIL

Čalúnnictvo – smer čalúnnictvo v automobilovom priemysle:

a) Výber materiálov podľa želania zákazníkov, 

b) Spracovanie a rezanie kože a iných materiálov, 

c) Ručné a strojové zošívanie častí kože a poťahových látok, 

d) Výroba čalúnenia z rôznych čalúnnickych materiálov, 

e) Čalúnenie a poťahovanie sedačiek v automobiloch, operadiel a iných predmetov (napr.  sanitárne vozidlá), 

f) Poťahovanie volantov, riadiacich pák a palubných dosiek kožou a umelými hmotami, 

g) Meranie, strihanie, spájanie a montovanie vozových plachiet a krytov, 

h) Pripevňovanie vnútorných obkladov v automobiloch

i) Oprava a reštaurovanie vnútorných obkladov, vozových plachiet a krytov, 

j) Poradenstvo pre zákazníkov ohľadom starostlivosti o produkty a vnútorné obklady, 

k) Vykonávanie prác s ohľadom na príslušné bezpečnostné predpisy, 

l) normy a štandardy pre životné prostredie. 



ŠIČKA V PRIEMYSLE – ČALÚNNICTVO

 Podniky pre učňov: Podniky spracúvajúce kožu (brašnárstva, čalúnnictva), závody
opravujúce a dodávajúce automobily, podniky zamerané na výrobu topánok,
koženého tovaru a koženého oblečenia

 Učňovské povolanie šička realizuje v nasledovných špecializáciách: čalúnnictvo
automobilov, čalúnnictvo v oblasti jazdectva, brašnárstvo.

 V prípade povolania šička sa hlavný dôraz kladie na kožu. V závislosti od
zamerania vzdelania sú špecialistami na vnútorné vybavenie vozidiel (napr.
čalúnenie), strechy vozidiel (strechy kabrioletov) a plachty nákladných automobilov.



ŠIČKA V PRIEMYSLE – ČALÚNNICTVO

Dôležitý obsah vzdelávania: 

 Výroba koženého tovaru s ohľadom na zameranie

 Výber materiálov podľa želania zákazníkov

 Spracovanie kože a iných materiálov, napr.  rezaním, zošívaním, zlepovaním, dekorovaním

 Oprava a reštaurovanie koženého tovaru

 Zákazníčky



ODBORNÉ VYUČOVANIE

 ODBORNÉ ZNALOSTI

Náuka o materiáloch

Pomocné materiály: 

Polstrovacie materiály. Druhy kobercov.

Nástroje, stroje a pracovné pomôcky

Pracovné postupy a techniky

Odborné počítanie: 

 Pracovné postupy a techniky



ODBORNÉ VYUČOVANIE

ODBORNÉ KRESLENIE

Geometrické kreslenie

Náuka o farbách

Vzory

Nákresy produktov z oblasti učňovského povolania. Kreslá. Plachty. Návrhy lôg a emblémov.

 PRAX

 PROJEKTOVÁ PRAX



ODBORNÉ VYUČOVANIE

Učňovské povolania 

 Pokladač/pokladačka podláh

 Hrnčiar/hrnčiarka

 Maliar a natierač/maliarka a natieračka

 Kachliarstvo a osádzanie

 Dlaždič a obkladač/dlaždička a obkladačka

 Čalúnnik/Čalúnnička

 Kominár/kominárka

 Čistič/čistička

 Čalúnnictvo

 Výroba štítov

 Štukatúra a montáž budovy zasucha v Lilienfelde

 Tapetovač a dekoratér/tapetovačka a dekoratérka



ODBORNÉ VYUČOVANIE

 Popis povolania:

Učňovské povolanie čalúnnictvo zahŕňa tri zamerania: 

•Čalúnnictvo v jazdectve

• Brašnárstvo

•Čalúnnictvo v automobilovom priemysle

V závislosti od zamerania zhotovujú produkty pre jazdectvo venujú sa výrobe koženého tovaru ako náramky na hodinky, opasky, 
peňaženky, puzdrá, cestovné doplnky atď. reštaurujú, resp. vybavujú dopravné prostriedky, vyrábajú plachty, kryty atď. 

 Požiadavky: 

• Kreativita

• Zmysel pre zvieratá a ich pohyb

Zmysel pre techniku a predstavivosť

Možnosti povolania: 

•Odborný pracovník a vývojár v oblasti dodávania dopravných prostriedkov

• Štátna majstrovská skúška

• Podnikateľ



ODBORNÁ VÝUČBA

ZAČIATOK MNOHÝCH ÚSPEŠNÝCH KARIÉR: VÝUČBA V SPOLOČNOSTI MAGNA

Spoluvytvárame mobilitu budúcnosti a prinášame na cesty nové koncepty vozidiel, ktoré vznikajú aj vďaka 
tvojej spolupráci:   Vďaka výučbe v spoločnosti Magna získaš na to optimálne predpoklady.  Uč sa od tých 
najlepších a sám/sama sa staň tým/tou najlepším/najlepšou.  Ponúkame ti na to skvelú príležitosť. 

Neexistuje nič zaujímavejšie a pestrejšie ako svet automobilov a jeho inovácie.  V Magne môžes tento svet 
nielen objaviť, ale sa doň aj hlbšie ponoriť a zamerať sa na svoju spoločnú budúcnosť so spoločnosťou.  Veľa 
našich bývalých učňov dnes stojí na čele medzinárodného vývojárskeho tímu a nesie zodpovednosť za rôzne 
podnikateľské oblasti. 

Podporíme tvoje silné stránky. 
U nás dostane každý/každá rovnakú šancu:  Bez ohľadu na to, či ide o chlapca alebo dievča; pre nás je 
rozhodujúca tvoja vášeň pre mobilitu budúcnosti.  Vďaka vysoko moderným dielňam, špeciálnym vzdelávacím 
programom a skvelému tímu tvoríme základ pre príbehy plné pracovných úspechov.  O chvíľu snáď aj pre ten 
tvoj!



ODBORNÁ VÝUČBA

Čalúnnika automobilov, ktorý sa vyučí v kombinácii s odborom automobilový technik, čaká široké
spektrum úloh. Jedná sa o úlohy ako výber správneho druhu kože cez overovanie kvality materiálov až
po náročné ručné alebo strojové spracovanie. V tomto prípade sa vyžaduje predovšetkým vzťah k práci
s prírodným materiálom. Vďaka duálnemu vzdelaniu disponuje budúci odborný pracovník/pracovníčka
širokou kvalifikáciou, ktorú môže uplatniť pri ďalšom odbornom rozvoji.

ČO SA NAUČÍŠ:

Čalúnenie a poťahovanie sedačiek v automobiloch a operadiel

Výroba čalúnenia z rôznych materiálov

Spracovanie a rezanie kože a iných materiálov

Ručné a strojové zošívanie častí kože a poťahových látok



ODBORNÁ VÝUČBA

Čalúnnicky podnik vo Welse existuje už od prelomu storočia. Dnes vedie Georg
Winklmayr reprezentujúci štvrtú generáciu dielne s pridruženým obchodom
špecializujúcim sa na kožený tovar.

Predtým sa tu vyrábali najmä ťažké postroje a čalúnnicke produkty, no paleta výrobkov
sa veľmi zmenila.

Už otec, Hans Winklmayr, ju rozšíril o tašky. Dnes je firma Winklmayr špeciálnou dielňou
na výrobu kožených výrobkov akéhokoľvek druhu.

Súčasťou ponuky sú špeciálne vyhotovenia kufrov (kufríky na spisy, kufríky na zbrane...),
tašiek (golfové tašky, tašky na náradie...), penaženiek a opaskov, ako aj interiérové
vybavenie historických i nových vozidiel, prívesov a sedačiek pre továrenskú výrobu.
Ďalej sa tu vyrábajú špeciálne cestovné tašky pre Harley Davidson a
všetko, čo sa vám len zažiada; ponitované a vypletané výrobky a ako špecifikum aj
zdobenie kože (motívy vytepané do kože, napr. do sedačiek)!



ODBORNÁ VÝUČBA

Radi čelíme akejkoľvek výzve bez ohľadu na to, či sa jedná o KABRIOLET alebo
ROADSTER, VETERÁN, HISTORICKÉ alebo KLASICKÉ VOZIDLO, a o akú značku ide.

Naša čalúnnicka firma sa špecializuje a disponuje vybavením na to, aby vyrábala
masové a špeciálne vyhotovenia.

Jedná sa o pestrú paletu ako poťahy na sklápaciu strechu, podšívka, vnútorný poťah
strechy, poťahy a mnohé iné, pričom používame prvotriedne materiály ako koža,
rôzne druhy látok a PVC.



ODBORNÁ VÝUČBA



ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA

• Praktická skúška
• Skúšobná práca

• Odborný rozhovor

•Teoretická skúška 
• Odborné znalosti

• Odborné kreslenie



Prehľad

www.bbrz-gruppe.eu

Medzinárodný



Odborné vzdelávanie

 Kurzy 5000

 Obrat: 60,2 milióna eur

 Zamestnanci: 1850 
(vrátane 1200 trénerov)

 Účastníci:  55 000

 5 regiónov so 45 lokalitami

 Podiel na trhu v Hornom Rakúsku:  33 %

www.bfi-ooe.at



Odborné vzdelávanie

 Poskytovateľ komplexných služieb v oblasti vzdelávania dospelých

 Najväčší poskytovateľ vzdelávania „druhej šance“ v Hornom Rakúsku a
dištančného vzdelávania na univerzitnej úrovni

 Vedúce postavenie na trhu v prípade vysokoškolského vzdelávania v
oblasti sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti

 Spoľahlivá a kompetentná organizácia tréningov pre šikovných
pracovníkov a učňov v spolupráci so spoločnosťami

 Tvorca a promotér inovatívnych projektov

 Tréningové centrum pre ľudí s migrantským pozadím, NEET ( mladých
ľudí, ktorí momentálne nechodia do školy, nemajú prácu a
nenavštevujú nijaký tréning), a mládež pri prechode zo školy do práce

www.bfi-ooe.at www.abz-braunau.at www.sob-steyr.at


