
ZÁVERY Z ROKOVANIA 

Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu  

pre skupinu odborov Umenie a umeleckoremeselná tvorba   

Pracovná skupina Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu 

pre skupinu odborov Umenie a umeleckoremeselná tvorba: 

I. Odporúča: 

A) Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Schváliť návrhy normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia 

študijných odborov  

 8218 Q reštaurovanie textílií, 

 8222 M úžitková maľba,  

 8236 M textilné výtvarníctvo,  

 8238 M ručné výtvarné spracúvanie textílií,  

 8238 Q ručné výtvarné spracúvanie textílií,  

 8240 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov,  

 8276 Q produktová tvorba.  

B) Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky 

Predložiť, posúdiť a pripomienkovať návrhy výkonových a obsahových štandardov 

študijných odborov skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I (podklad pre 

tvorbu štátneho vzdelávacieho programu) v Komisii pre odborné vzdelávanie 

a prípravu v rezorte kultúry. Návrhy na úpravu zaslať na sekretariat@radavladyovp.sk.  

Termín: 30. 06. 2015 

II. Ukladá: 

C) Členom pracovnej skupiny 

Posúdiť a pripomienkovať návrhy výkonových a obsahových štandardov študijných 

odborov skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I (podklad pre tvorbu 

štátneho vzdelávacieho programu), návrhy na úpravy a zmeny zaslať na 

sekretariat@radavladyovp.sk.  

Termín: 30. 06. 2015 

D) Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania 

 Zapracovať pripomienky a návrhy členov pracovnej skupiny do normatívov 

materiálno-technického a priestorového zabezpečenia študijných odborov 8218 Q 
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reštaurovanie textílií, 8222 M úžitková maľba, 8236 M textilné výtvarníctvo, 8238 

M ručné výtvarné spracúvanie textílií, 8238 Q ručné výtvarné spracúvanie textílií, 

8240 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov, 8276 Q produktová tvorba. 

Upravené návrhy predložiť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Termín: 19. 06. 2015 

 Zapracovať pripomienky a návrhy členov pracovnej skupiny do výkonových 

a obsahových štandardov študijných odborov skupiny 82 Umenie 

a umeleckoremeselná tvorba I a predložiť na najbližšie rokovanie pracovnej 

skupiny. 

Termín: 31. 08. 2015 

V Bratislave, 10. júna 2015 

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

Overila: Mgr. Jaroslava Botošová, v. r. 

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


