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ZÁVERY Z ROKOVANIA 

Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu 
odborov 34 Polygrafia a médiá 

Pracovná skupina Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 34 
Polygrafia a médiá odporúča: 

1. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

a) ponechať v sústave odborov vzdelávania nasledovné odbory vzdelávania a ich 
zamerania: 

���� 3473 2 polygraf 
���� 3431 6 polygrafia 
���� 3431 6 01 polygrafia – polygrafická technológia 
���� 3431 6 02 polygrafia – grafika tlačovín 
���� 3432 6 obalová technika 
���� 3434 4 operátor obalových materiálov 
���� 3446 4 grafik tlačových médií 
���� 3447 4 grafik digitálnych médií 
���� 3454 4 polygrafický priemysel  

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

���� 3473 2 01 polygraf – sadzba 
���� 3473 2 02 polygraf – reprodukčná grafika 
���� 3473 2 03 polygraf – polygrafická montáž 
���� 3473 2 04 polygraf – tlač na polygrafických strojoch 
���� 3473 2 05 polygraf – dokončovacie spracúvanie 
���� 6453 2 knihár 

c) zaradiť do sústavy odborov vzdelávania nasledovné odbory vzdelávania a ich 
zamerania: 

���� polygraf – grafik 
���� polygraf – tlačiar 
���� polygraf – knihár 

Vo vykonávacom predpise uviesť možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu 
v študijných odboroch 3454 4 polygrafický priemysel a 6403 4 podnikanie 
v remeslách a službách. 

d) o zaradení, resp. vyradení odborov 3453 4 tlačiar na polygrafických strojoch  
a 3471 4 reprodukčný grafik rozhodnúť po pracovnom rokovaní podľa záverov 3.c) 
a 3.d).  

2. Ing. Blublovi zaslať pripomienky Zväzu polygrafie na Slovensku k výkonovým 
štandardom učebného a študijných odborov v skupine odborov 34 Polygrafia a médiá. 
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3. Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania 

a) zapracovať pripomienky Zväzu polygrafie na Slovensku k výkonovým štandardom 
učebného a študijných odborov v skupine odborov 34 Polygrafia a médiá do štátnych 
vzdelávacích programov pre danú skupinu odborov.  

b) prehodnotiť výkonové a obsahové štandardy v štátnych vzdelávacích programoch pre 
skupinu odborov 34 Polygrafia a médiá (ISCED 3A a ISCED 4A) a v rámci inovácie 
a aktualizácie ich upraviť v súlade s požiadavkami zamestnávateľov, s jednoznačným 
vymedzením výkonových štandardov pre študijný odbor a zameranie 3431 6 02 
polygrafia – grafika tlačovín a pre študijný odbor 3446 4 grafik tlačových médií. 

c) pripravi ť pracovné rokovanie (v druhej polovici júna 2011) za účasti škôl, ktoré 
vyučujú odbor 3453 4 tlačiar na polygrafických strojoch, ich zriaďovateľov 
a zamestnávateľov z príslušného regiónu a prerokovať návrh na utlmenie daného 
odboru a jeho nahradenie novým odborom vzdelávania operátor tlače. Stanovisko 
menovaných inštitúcii bude rozhodujúce pre ďalší postup MŠVVaŠ SR. 

d) pripraviť pracovné rokovanie (v druhej polovici júna 2011) za účasti škôl, ktoré 
vyučujú odbor 3471 4 reprodukčný grafik, ich zriaďovateľov a zamestnávateľov 
z príslušného regiónu a prerokovať návrh na utlmenie daného. Stanovisko menovaných 
inštitúcii bude rozhodujúce pre ďalší postup MŠVVaŠ SR. 

4. Úradu Bratislavského samosprávneho kraja a Úradu Žilinského samosprávneho kraja 
vyjadriť sa k projektu „Vstup zamestnávateľov do procesu odborného vzdelávania 
v strednej odbornej škole“, ktorý vypracoval Zväz polygrafie na Slovensku. 

5. SOŠ polygrafickej v Bratislave pripravi ť návrh pilotného projektu experimentálneho 
overovania nového študijného odboru, ktorý by bol integráciou existujúcich študijných 
odborov 3446 4 grafik tlačových médií a 3447 4 grafik digitálnych médií. 


