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Rada EÚ schválila (30.novembra 2021) nový Európsky program pre vzdelávanie dospelých
na roky 2021-2030. Jedná sa o kľúčový dokument na načrtnutie európskych politík
vzdelávania dospelých.

“Je nevyhnutné, aby sme budúcnosť riešili pozitívne tým, že
budeme pracovať na základe potrieb vzdelávania dospelých a
budeme mať k dispozícii formálne, neformálne vzdelávanie a
učenie sa, príležitosti schopné poskytnúť všetky potrebné
znalosti, zručnosti a kompetencie na vytvorenie inkluzívnejšej,
udržateľnejšej, sociálne spravodlivejšej a odolnejšej Európy.
Keďže prechádzame stále zložitejšou a častejšou
transformáciou (najmä digitálnou a zelenou transformáciou) a
riešime súčasné a budúce výzvy (ako sú klimatické zmeny,
demografia, technológie, zdravie atď.), vzdelávanie dospelých
je dôležitou súčasťou celoživotného vzdelávania. Môže prispieť
k tomu, aby boli ekonomiky a spoločnosti silnejšie a odolnejšie.
Je tiež dôležité poskytnúť ľuďom potrebné podmienky na to,
aby sa stali činiteľmi zmeny prostredníctvom svojich
rozhodnutí.”

Na Slovensku existuje množstvo bariér, ktoré bránia rôznym skupinám
dospelej populácie využívať všetky prínosy a možnosti vzdelávania:








Na Slovensku pretrváva slabé povedomie o funkciách i benefitoch
vzdelávania dospelých
Chýbajú vhodné a efektívne formy podpory účasti dospelých na
vzdelávaní z verejných zdrojov, finančná bariéra je uvádzaná v
prieskumoch ako jedna z najviac obmedzujúcich
Pretrváva slabá motivácia realizovať zmenu v prístupe k vzdelávaniu
a rozvoju zručností dospelých (základné, digitálne, občianske)
Nedostatok povedomia o funkciách vzdelávania dospelých u širokej
verejnosti a slabý dôraz na spojenie vzdelávania dospelých a budúcnosti
ekonomického a sociálneho rozvoja spoločnosti
Chýba efektívny systém vzdelávania dospelých v kontexte kultúry
celoživotného vzdelávania s dôrazom na podporu neformálneho
vzdelávania a individuálneho prístupu (veľa poskytovateľov, široká,
neprehľadná ponuka, chýbajúce štatistiky, nedostatok analýz o
vzdelávacích individualizovaných potrebách).









Agroinštitút Nitra, štátny podnik – zakladateľom je Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Komplexné vzdelávacie, poradenské, informačné a knižničné
služby, kongresové a hotelové služby
Vznik v roku 1967, počas 54-ročnej histórie sa stal jedným z
kľúčovým aktérov pri zabezpečovaní celoživotného vzdelávania a
odbornej prípravy v rezorte
Agroinštitút Nitra, štátny podnik spĺňa všetky podmienky
akreditovaného vzdelávacieho pracoviska pre oblasť
celoživotného vzdelávania v zmysle Zákona č. 568/2009 Z. z.
o celoživotnom vzdelávaní a Vyhlášky MŠ SR č. 97/2010, ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaných
programov ďalšieho vzdelávania.
Cieľ - prispieť k efektívnemu a flexibilnému systému
vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý by bol otvorený pre široký
okruh farmárov a obyvateľov vidieka s dôrazom na podporu
individualizovaného prístupu.





➢



V povedomí farárov a poľnohospodárov je Agroinštitút
vnímaný ako etablovaná, stabilná a fungujúca vzdelávacia
inštitúcia zabezpečujúca odborné vzdelávacie programy
profesionálne a na vysokej úrovni
Má odborné kapacity schopné pokryť vzdelávacie
a informačné potreby agrorezortu a tiež zabezpečiť plnenie
delegovaných činností (AGRIS a Depozitná knižnica FAO),
ktoré majú nadnárodný charakter a podnik ich zabezpečuje
dlhodobo a kvalitne
Na základe skúseností, odborných činností a fundovaného
personálu vie byť dôležitým prvkom zabezpečujúcim
sfunkčnenie systému AKIS
Preukázateľné dispozície na posilňovanie spolupráce, väzieb
a tokov informácií medzi jednotlivými aktérmi v rezorte

Vzdelávacie programy a projektové aktivity sa zameriavajú na:
➢ oblasť poľnohospodárskej politiky a legislatívy
➢ podporu rozvoja vidieka v súlade s ochranou životného
prostredia
➢ výrobu a bezpečnosť potravín
➢ transfer nových poznatkov a inovácií do pôdohospodárskej
praxe
➢krátkodobé kurzy a vzdelávanie, ktoré je viazané na opatrenia
Programu rozvoja vidieka
➢získanie oprávnenia na výkon činnosti – odborné vzdelávanie
v oblasti prípravkov na ochranu rastlín, práca s toxickými látkami,
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, prevádzkovanie pálenice
➢získanie oprávnenia na výkon činnosti – odborné vzdelávanie
v oblasti prípravkov na ochranu rastlín, práca s toxickými látkami,
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
V roku 2020, vplyvom pandémie COVID-19 sme pri realizácii vzdelávacích aktivít
prešli do online priestoru a s určitosťou môžeme konštatovať, že vzdelávanie
dištančnou formou podporené on line aplikáciami bude v budúcnosti preferované
a vyhľadávané. Agroinštitút je pripravený personálne aj technicky realizovať tieto
výzvy na zabezpečenie kontinuity ďalšieho vzdelávania v rezorte.

Akreditácie vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
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Prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, číslo
akreditácie: 2782/2019/24/1, akreditácia platná do 21.2.2024
Práca s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, číslo
akreditácie: 2782/2019/95/2, akreditácia platná do 4.12.2024 v dvoch moduloch:
Modul – Odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými
látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami
Modul – Aktualizačná odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu
s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami
Základy chovu včiel, číslo akreditácie: 2782/2019/127/3, akreditácie platná do
4.12.2024
Agroenvironmentálno – klimatické opatrenie, číslo akreditácie: 2782/2019/127/1,
akreditácia platná do 4.12.2024
Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín, akreditácia platná do 28.5.2021, podaná nová
akreditácia
Pôdohospodársky poradca – Vstupná odborná príprava pôdohospodárskych poradcov,
číslo akreditácie: 2782/2020/95/2, akreditácia platná do 3.11.2025
Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na
reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie, číslo akreditácie
2782/2020/6/1 akreditácia platná do 11.3.2025 v dvoch moduloch:
Modul - Odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými
prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych
škodcov na profesionálne použitie
Modul - Aktualizačná odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s
dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na
reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie
Základy podnikania a podporné opatrenia v agrosektore, číslo
akreditácie?2782/2020/6/2, akreditácia platná do 12.3.2025
Ošetrovanie ošípaných, číslo akreditácie: 2782/2020/95/1, akreditácia platná do
2.11.2025.



Poverenie číslo 889/2013-100 platné počas PRV 2014-2020 na zabezpečovanie:

vzdelávania pôdohospodárskych poradcov za oblasť poľnohospodárstva a lesníctva
na programové obdobie 2014-2020
spravovania verejného portálu evidencie pôdohospodárskych poradcov na
programové obdobie 2014-2020
Poverenie číslo 66/2012-100 zo dňa 16.1.2012 na zabezpečovanie odborného
vzdelávania v oblasti prípravkov na ochranu rastlín a vydávaním osvedčenia o
odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín s celoštátnou
platnosťou v moduloch:
modul 01 - Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre
predajcov,
modul 02 - Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre vedúcich
pracovníkov v poľnohospodárstve,
modul 03 - Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre
aplikátorov v poľnohospodárstve




Poverenie číslo 564/2010-100 na zabezpečovanie odborného vzdelávania
„Školenie o nakladaní s geneticky modifikovanými rastlinami“.

◦ základnej odbornej prípravy technikov požiarnej
ochrany,
◦ aktualizačnej odbornej prípravy technikov
požiarnej ochrany,
◦ základnej odbornej prípravy preventivárov
požiarnej ochrany obce,
◦ aktualizačnej odbornej prípravy preventivárov
požiarnej ochrany obce.





Oprávnenie č. VVZ-0228/09-01.1 na
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti
ochrany práce v rozsahu 01.1 – Výchova
a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich
zamestnancov, platné: na neurčito
Oprávnenie VVZ-0229/09-01.2 na
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti
ochrany práce v rozsahu 01.2 – Výchova
a vzdelávanie bezpečnostných technikov,
platné: na neurčito.












Projekt EK Europe Direct Nitra, financované zo zdrojov EK, založenom na Rámcová
dohoda o partnerstve pre Europe Direct (ED 2021-2025/SK/04), Projekt 101034686 ED Agroinštitút Nitra, osobitná dohoda o grante 2021/04, Projekt 101034686 - ED
Agroinštitút Nitra
Programu Erasmus+ KA204: Projekt ApiHealth: Improving the professional development
opportunities in the Apitherapy sector in terms of health. Tento projekt je z oblasti
KA204: Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania dospelých a Agroinštitút v tomto
projekte vystupuje ako koordinátor, trvanie: november 2018 - apríl 2021
Program Horizon 2020, projekt PoliRural: Future Oriented Collaborative Policy
Development for Rural Areas and People, trvanie apríl 2019- apríl 2022
Projekt AgriSmart: Sustainability and digital skills for the agricultural
sector/Udržateľnosť a digitálne zručnosti pre sektor poľnohospodárstva, trvanie
december 2020 - máj 2023
Program Erasmus+, kooperačné partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy,
názov projektu „CAPTIVATE: Prenos informácií o SPP prostredníctvom hodnotenia,
vzdelávania a poradenstva“, trvanie projektu december 2021 - november 2024
Program Erasmus+ kooperačné partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy,
názov projektu BeePro: Racionálne využívanie prípravkov na ochranu rastlín a hnojív z
hľadiska ich dopadov na včely v ekosystéme“, trvanie projektu november 2021 - október
2023. Agroinštitút Nitra je v pozícii koordinátora projektu.
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osôb

71
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84

4 369
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prenos znalostí a inovácií v poľnohospodárstve, lesníctve
a vidieckych oblastiach prostredníctvom vzdelávacích aktivít
a odbornej prípravy – spoluúčasť na budovaní konsolidovaného
systému AKIS
nová legislatíva a nariadenia SR a EÚ, kľúčové dokumenty Strategický plán SPP na roky 2023-2027, Stratégia celoživotného
vzdelávanie a poradenstva v SR na roky 2021-2030, Európsky
program pre vzdelávanie dospelých na roky 2021-2030
projekty na národnej i medzinárodnej úrovni v kontexte
smerovania politiky agrorezortu
potreby pôdohospodárskej praxe
aktívny prístup k odbornej príprave s cieľom zlepšiť rozvoj
manažérskych a organizačných schopností a zvýšiť
konkurencieschopnosť poľnohospodárstva a potravinárstva,
podpora sociálnej inklúzie a znižovanie chudoby.





tvorba stratégie a koncepcie ďalšieho vzdelávania v rezorte
poľnohospodárstva, analýzy výsledkov vzdelávania a monitoring potrieb trhu
práce
Strategický plán – špecifický cieľ 9, prierezový cieľ: Modernizácia sektora
prostredníctvom podpory spoločného využívania poznatkov, inovácií a
digitalizácie v pôdohospodárstve a vo vidieckych oblastiach

vzdelávacie programy a projekty pre oblasť:
 ekonomiky a manažmentu
 malého a stredného podnikania na vidieku
 malých a mladých farmárov
 dobrých životných podmienok zvierat
 riadenia rizík
 obnovy, zachovania a posilnenia ekosystémov
 zvýšenie digitálnych zručností
 zvýšenie konkurencieschopnosti
 inovačných technológií
 a udržateľného hospodárstva.

Ďakujem za pozornosť

