
ZÁVERY Z ROKOVANIA 

Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu  

pre skupiny odborov Ekonomické vedy, Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

Pracovná skupina Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu 

pre skupiny odborov Ekonomické vedy, Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

I. Odporúča: 

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

1. Po zapracovaní pripomienok členov pracovnej skupiny a po dodaní chýbajúcich 

podkladov a stanovísk schváliť návrh projektu experimentálneho overovania nového 

učebného odboru zameraného na pánske holičstvo a kaderníctvo. 

2. Schváliť návrhy vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre odbory 

vzdelávania v systéme duálneho vzdelávania:  

 6424 H manikér – pedikér, 

 6310 Q financie 

II. Ukladá  

Úradu Bratislavského samosprávneho kraja (predkladateľ návrhu projektu): 

3. Jednoznačne vymedziť a predložiť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

ktoré stredné školy budú overovať navrhovaný učebný odbor. 

Termín: 17. jún 2018 

4. Vyžiadať si stanovisko Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra k názvu navrhovaného 

učebného odboru „barber“ a predložiť ho na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR. 

Termín: 17. jún 2018 

5. Upraviť návrh projektu a obsah navrhovaného učebného odboru „barber“ v zmysle 

stanovísk uvedených v bodoch 3 a 4 a predložiť ho na Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR. 

Termín: 17. jún 2018 
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Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania: 

6. Predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR stanovisko úradu verejného 

zdravotníctva k obsahu vzdelávania v súvislosti so všeobecne záväznými platnými 

predpismi v oblasti hygieny a ochrany zdravia (používanie britvy) v navrhovanom 

experimentálnom odbore. 

Termín: 17. jún 2018 

7. Predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky návrhy 

vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre odbory vzdelávania 

v systéme duálneho vzdelávania: 

 6424 H manikér – pedikér,  

 6310 Q financie 

vo forme dodatku k Štátnemu vzdelávaciemu programu pre skupiny odborov 62 

Ekonomické vedy; 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II. 

Termín: 17. jún 2018 

V Bratislave, 16. mája 2018  

Schválil: Michal Němec, v. r. 

Overila: Ing. Mgr. Marianna Onderková, v. r. 

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

 


