ZÁVERY Z ROKOVANIA
Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov
36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Pracovná skupina Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov
36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia:

1. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a) ponechať v sústave odborov vzdelávania nasledovné odbory vzdelávania a ich zamerania:

















3686 0 stavebná výroba
3661 2 murár
3663 2 tesár
3668 2 montér suchých stavieb
3672 2 kamenár
3673 2 kachliar
3675 2 maliar
3678 2 inštalatér
3680 2 podlahár
3684 2 strechár
3688 2 kominár
3650 6 staviteľstvo
3656 4 operátor stavebnej výroby
3658 4 mechanik stavebnoinštalačných zariadení
3659 4 stavebníctvo
3692 6 geodézia, kartografia a kataster

b) vyradiť zo sústavy odborov vzdelávania nasledovné odbory vzdelávania a ich zamerania:














3664 2 železobetonár
3665 2 štukatér
3676 2 izolatér
3650 6 01 staviteľstvo – pozemné staviteľstvo
3650 6 02 staviteľstvo – dopravné staviteľstvo
3650 6 03 staviteľstvo – železničné staviteľstvo
3650 6 04 staviteľstvo – vodohospodárske stavby
3650 6 05 staviteľstvo – požiarna ochrana
3650 6 06 staviteľstvo – rekonštrukcia a adaptácia budov
3650 6 07 staviteľstvo – technické zariadenia budov
3650 6 08 staviteľstvo – ekologické staviteľstvo
3650 6 09 staviteľstvo – hydroekologické stavby
3650 6 10 staviteľstvo – stavebný manažment

c) rozhodnúť na základe stanoviska Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska o vyradení,
resp. ponechaní učebného odboru 3679 2 sklenár.
d) rozhodnúť na základe zistení Štátneho inštitútu odborného vzdelávania o vyradení resp.
ponechaní študijného odboru 3660 4 vodné hospodárstvo.

2. Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania
a) upraviť ŠVP pre skupinu odborov 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia (ISCED 2C) tak,
aby dokladom o získanej kvalifikácii bolo len vysvedčenie o záverečnej skúške, nie výučný
list,
b) zistiť, či povolanie sklenár je viazaná živnosť a informovať Sekretariát Rady vlády SR pre
odborné vzdelávanie a prípravu v termíne do 24. júna 2011,
c) zistiť, či niektorý odbor nadstavbového štúdia zo skupiny 45 Poľnohospodárstvo, lesné
hospodárstvo a rozvoj vidieka obsahovo nenadväzuje na učebný odbor vodár – meliorátor
a môže poskytnúť absolventom daného odboru úplné stredné odborné vzdelanie.
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