Stanovisko
Ministerstva pôdohospodárstva SR k výročnej správe Agroinštitútu Nitre
o činnosti za rok 2007
Agroinštitút Nitra je priamoriadenou vzdelávacou a poradenskou inštitúciou rezortu
pôdohospodárstva. V rámci stanoveného predmetu činnosti v roku 2007 plnil úlohy
zamerané na:
1. celoživotné vzdelávanie, poradenské služby a projektová činnosť v rezorte
pôdohospodárstva,
2. realizácia Pôdohospodárskeho poradenského systému (PPS),
3. prevádzka databázy pôdohospodárskych poradcov,
4. ďalšie vzdelávanie poradcov,
5. realizácia úloh celoživotného vzdelávania v pôdohospodárstve (CŽVP),
6. metodická a poradenská činnosť vo vzťahu k odbornému vzdelávaniu na stredných
školách pôdohospodárskeho zamerania,
7. príprava a realizácia vzdelávacích projektov pre oblasť pôdohospodárstva na národnej a
medzinárodnej úrovni.
Cieľom vzdelávacích aktivít bol rozvoj manažérskych a organizačných schopností,
aktívny prístup k odbornej príprave a rekvalifikácii s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť
slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva pri trvalo udržateľnom využívaní prírodných
zdrojov, podpora rozvoja ľudských zdrojov v rezorte pôdohospodárstva, ktorá vychádzala z
potrieb poľnohospodárskej prvovýroby, spracovateľského priemyslu a ďalších subjektov
pôsobiacich najmä na vidieku. Zámerom bola najmä implementácia európskeho modelu
multifunkčného poľnohospodárstva a rozvoja vidieka do podmienok Slovenskej republiky. V
rámci celoživotného vzdelávania a poradenstva sa využívali aj aktivity a výstupy z
medzinárodných programov a projektov, ktoré vznikli ako výsledok spolupráce a partnerstva
s európskymi a svetovými organizáciami.
V oblasti poradenskej činnosti Agroinštitút bol poverený realizáciou zavedenia a
koordinácie činnosti pôdohospodárskeho poradenského systému, ktoré sú členské štáty EÚ
povinné prevádzkovať od 1. 1. 2007.
Pri stanovení strednodobého výhľadu odborného vzdelávania Agroinštitút vychádza
z usmernení a základných koncepčných materiálov a dokumentov SR a EÚ a z úloh
a usmernení MPSR.
Pre rezort pôdohospodárstva je Agroinštitút Nitra špecifickým vzdelávacím
a poradenským zariadením, ktoré sa podieľa na rozvoji ľudských zdrojov formou
poskytovania vzdelávacích a poradenských služieb a tým prispieva k rozvoju vedomostnej
spoločnosti. Plnenie úloh v roku 2007 zabezpečoval kvalitne a promptne. K jeho odbornej
činnosti rezort nemal výhrady.
K predloženej správe nemáme pripomienky a odporúčame ju predložiť na prerokovanie
v rámci verejného odpočtu.

Ing. Jarmila Dubravská, PhD.
poverená zastupovaním
generálneho riaditeľa

