
ZÁVERY ZO SPOLOČNÉHO ROKOVANIA 

Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu  

pre skupinu odborov Elektrotechnika a Pracovnej skupiny Rady vlády Slovenskej  

republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov  

Informatika a výpočtová technika 

Pracovná skupina Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu 

pre skupinu odborov Elektrotechnika a Pracovná skupina Rady vlády Slovenskej 

republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov Informatika a 

výpočtová technika 

I. Odporúča Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR 

a) Novelizovať vyhlášku č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov a o vecnej pôsobnosti k 

odborom vzdelávania v súvislosti so vznikom novej skupiny odborov vzdelávania 25 

Informatika a výpočtová technika, aby táto bola v účinnosti od 1. septembra 2016.  

b) Schváliť návrhy normatívov materiálno-technického a priestorového vybavenia 

odborov vzdelávania 2676 L zariadenia oznamovacej techniky, 2694 M informačné 

a sieťové technológie, 2675 Q elektrotechnika. 

c) Schváliť dodatok k Štátnemu vzdelávaciemu programu pre skupinu odborov 26 

Elektrotechnika.  

d) Schváliť, po zapracovaní pripomienok nový normatív materiálno-technického 

a priestorového vybavenia študijného odboru  2697 K mechanik elektrotechnik. 

e) Zaoberať sa odbornou spôsobilosťou učiteľov odborných predmetov v odboroch 

vzdelávania pripravujúcich pre oblasť informatiky a informačných technológií.  

II. Ukladá: 

1. Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania: 

i) Zapracovať akceptované pripomienky do normatívu materiálno-technického 

a priestorového zabezpečenia odboru vzdelávania: 

 2694 M informačné a sieťové technológie 

a zaslať spolu s normatívmi študijných odborov 2675 Q elektrotechnika a 2676 L 

zariadenia oznamovacej techniky, na schválenie na Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR. 

Termín: 20. november 2015 

ii) Vypracovať Štátny vzdelávací program pre novú skupinu odborov vzdelávania 

Informatika a výpočtová technika a predložiť ho na schválenie na Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Termín: 20. február 2016 
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iii) Vypracovať normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia 

odborov vzdelávania zaradených do novej skupiny odborov vzdelávania 25 

Informatika a výpočtová technika – 2694 M informačné a sieťové technológie a 

2695 Q počítačové systémy  

Termín: 20. február 2016 

2. Členom Pracovnej skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné 

vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov Elektrotechnika: 

iv) Posúdiť a pripomienkovať doplnenie normatívu materiálno-technického 

a priestorového vybavenia študijného odboru  2697 mechanik elektrotechnik, 

stanovisko zaslať na elektronickú adresu  sekretariátu Rady vlády SR pre odborné 

vzdelávanie a prípravu sekretariat@radavladyovp.sk. 

Termín: 27. november 2015 

V Bratislave, 18. novembra 2015 

Schválil: Ing. Ivan Stankovský, CSc., v. r. 

Overil: Ing. František Priesol, v. r. 

Vypracovala: PhDr. Anna Jurkovičová, PhD., v. r. 
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