ZÁVERY Z ROKOVANIA
Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu
pre skupinu odborov Potravinárstvo
Pracovná skupina Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu
pre skupinu odborov Potravinárstvo
I. Ukladá:
a) Členom pracovnej skupiny:
Posúdiť návrh normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia
študijného odboru 2951 M výživa šport a stanovisko k nemu zaslať na elektronickú
adresu sekretariátu Rady vlády SR pre OVP (sekretariat@radavladyovp.sk).
Termín: 20. november 2015
b) Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania
 Zapracovať akceptované pripomienky do normatívov materiálno-technického
a priestorového zabezpečenia odborov vzdelávania:
 2940 M 08 potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve,
 2940 Q 01 potravinárstvo – hygiena potravín,
 2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín,
 2952 L výroba potravín,
 2982 F potravinárska výroba,
 2982 L 01 potravinárska výroba – mäsová a údenárska výroba,
 2982 L 02 pekárska a cukrárska výroba
formálne upraviť text a zaslať na schválenie na Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR.
Termín: 18. november 2015
 Zapracovať akceptované pripomienky do normatívu materiálno-technického
a priestorového zabezpečenia študijného odboru 2951 M výživa a šport formálne
upraviť text a zaslať na schválenie na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR.
Termín: 27. november 2015
II. Odporúča Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR
Schváliť návrhy normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia odborov
vzdelávania:
 2963 H mlynár a cestovinár,
 2965 H cukrovinkár pečivár,
 2987 H 01 biochemik – mliekarenská výroba,
 2987 H 02 biochemik – výroba piva a sladu,
 2987 H 03 biochemik – liehovarnícka výroba a výroba vína,
 2960 K operátor potravinárskej výroby,














2982 L 04 potravinárska výroba – mliekarenská výroba,
2982 L 06 potravinárska výroba – mlynárska a cestovinárska výroba,
2982 L 07 potravinárska výroba – spracovanie cukru a perníka (špeciálne techniky),
2982 L 08 potravinárska výroba – výroba piva, sladu, nealkoholických nápojov
a spracovanie minerálnych vôd,
2982 L 09 potravinárska výroba – liehovarnícka výroba, výroba vína a nealkoholických nápojov,
2940 M 01 potravinárstvo – výroba cukru a cukroviniek,
2940 M 03 potravinárstvo – spracúvanie múky,
2940 M 04 potravinárstvo – kvasná technológia,
2940 M 05 potravinárstvo – spracúvanie mlieka,
2940 M 06 potravinárstvo – spracúvanie mäsa,
2940 M 09 potravinárstvo – potravinár – kvalitár,
2951 M výživa a šport.

V Bratislave, 11. novembra 2015

Schválil: Ing. Ivan Stankovský, CSc., v. r.
Overila: Ing. Monika Rybová, v. r.
Vypracovala: PhDr. Anna Jurkovičová, PhD., v. r.
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