Agroinštitút Nitra
Centrum pôdohospodárskeho poradenstva
Akademická 4, 949 01 Nitra
tel.: 037/7910 188, 223, fax: 037/7910 281, poradenstvo@agroinstitut.sk

ČASOVÝ HARMONOGRAM VZDELÁVANIA PÔDOHOSPODÁRSKYCH PORADCOV
NA ROK 2008
VSTUPNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Je určený potenciálnym záujemcom o pôdohospodárske poradenstvo. Rozsah
vzdelávania 18 hodín.
Žiadosť čakateľa o pôdohospodárske poradenstvo je na www.agroinstitut.sk .
Cena študijného programu 2 000,- Sk na jedného účastníka.
Orientačné termíny pre usporiadanie vzdelávania 17. týždeň a 37. týždeň v roku
2008 úspešný absolvent získa Osvedčenie 01.
ZÁKLADNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Základný študijný program (ŠP) pôdohospodárskeho poradcu môže absolvovať
iba uchádzač s Osvedčením 01.
Predmetný ŠP sa člení na moduly podľa odborového triednika. Uplatnenie noriem
EÚ má moduly: 101 Životné prostredie; 102 Verejné zdravie, zdravie zvierat a rastlín;
103 Identifikácia a evidencia zvierat; 104 Oznamovanie chorôb; 105 Starostlivosť
o zvieratá; 106 Dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav pôdy; 107
Bezpečnosť pri práci .
Študijné programy noriem EÚ budú podľa modulov spravidla v rozsahu 8 – 12
hodín. Obsah študijných programov nadväzuje na nariadenie Rady (ES) 1782/2003
príloha III. a IV. a normy bezpečnosti pri práci založené na právnych predpisoch
Spoločenstva. Úspešný absolvent získa Osvedčenie 02.
Orientačné termíny pre usporiadanie vzdelávania budú :
Modul číslo :
- 101
23. týždeň a 45. týždeň
- 102
21. týždeň a 40. týždeň
- 103
22. týždeň a 41. týždeň
- 104
28. týždeň a 42. týždeň
- 105
20. týždeň a 43. týždeň
- 106
30. týždeň a 44. týždeň
- 107
31. týždeň a 45. týždeň
OSTATNÉ VZDELÁVANIA

Ostatné vzdelávania podľa odborového triednika sa budú realizovať na základe
žiadostí o zaradenie s minimálnym počtom 10 uchádzačov
o daný modul
k 30.09.2008. Predpokladáme, že následné vzdelávania sa uskutočnia v priebehu
októbra až decembra 2008. Žiadosti o vzdelávanie podľa modulov 200 až 1 700 sú
uvedené na www.agroinstitut.sk .
Rozsah vzdelávania je 9 hodín. Úspešný účastník získa Osvedčenie. Vzdelávanie
sa uskutoční po uhradení poplatku 1 000,- Sk na účastníka a jeden modul.
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