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Cieľ projektu

 Projekt „Nový potenciál rozvoja agrosektora –
AGROMECHATRONIK“ je v danej oblasti 
jedinečný a inovatívny, nakoľko zastreší oblasť 
vzdelávania, kde inovácie postupujú razantnými 
krokmi vpred a doplní chýbajúcu odbornú 
literatúru. 

➢Projekt je rozvinutý v dvoch oblastiach. Jednou 
z nich je zvýšenie kvality, čo sa týka  
metodológie vzdelávania učiteľov odborných 
predmetov a majstrov odbornej prípravy. 

➢Druhou oblasťou je prepojenie vyučovacieho 
procesu so zamestnávateľskou sférou 
v systéme duálneho vzdelávania.



Partnerstvo v projekte tvorí 5 partnerov:

 SOŠ Pruské – koordinátor projektu. 

 AGRION – Združenie dodávateľov 
pôdohospodárskej techniky v SR, ktorý je odborným 
garantom vzdelávania s prepojením priamo na 
výrobcov a predajcov poľnohospodárskej techniky.

 ŠIOV  Bratislava – odborný garant pre odborné 
vzdelávanie na Slovensku.

 Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město –
stredná škola podobného zamerania.

 Landw.Fachschule Burgkirchen Rakúsko



Výsledok projektu

 Výsledkom projektu bude výučbový materiál 
postavený aj na e-learningovej platforme, ktorý 
bude využiteľný u jednotlivých partnerov, čím sa 
dosiahne zosúladenie vedomostí a odborných 
kompetencií v jednotlivých krajinách. 

 Počas projektu sa vytvoria nové učebné texty (e-
kniha), zameraná na odbornú problematiku pre 
odbor agromechatronik, ktoré budú v tlačenej, ale 
aj elektronickej forme dostupné  ako pre učiteľov, 
majstrov odbornej výchovy, ale aj žiakov daného 
odboru.



 Táto učebná pomôcka pomôže učiteľom, 
majstrom odbornej výchovy zorientovať 
sa v danej problematike, ktorá na 
Slovensku je zatiaľ veľmi málo dostupná 
a zároveň – keďže bude preložená do 
ďalších jazykov poskytne kvalitný 
vzdelávací materiál pre ďalšie inštitúcie –
nielen vzdelávacie, ale aj firmy 
zaoberajúce sa výrobou, predajom 
a servisom poľnohospodárskej techniky. 

 E - book bude slúžiť v rámci 
celoživotného vzdelávania aj pre 
zamestnancov týchto firiem. 



Prezentácia projektu

 Dňa 24.01.2020 sa v Bratislave uskutočnil 

inštruktážny seminár - na predkladanie 

návrhov projektov programu Erasmus+.

 V rámci tohto inštruktážneho semináru Ing. 

Janka Fedorová, riaditeľka SOŠ Pruské 

prezentovala úspešný projekt KA2 pod 

názvom „ Nový potenciál rozvoja 

agrosektora – AGROMECHATRONIK“



Leták projektu „ Nový potenciál rozvoja 

agrosektora – AGROMECHATRONIK“



Roll up projektu „ Nový potenciál rozvoja agrosektora –

AGROMECHATRONIK“



Propagácia projektu v rámci pracovného stretnutia k prerokovaniu 

ďalšieho spoločného postupu overovateľov experimentálneho 

overovania štúdia v študijnom odbore 4532 K agromechatronik v 

spolupráci s garantom OVP, Štátnym inštitútom odborného 

vzdelávania(ŠIOV)a odborným garantom, Združením AGRION.



Prítomní na stretnutí:

Štátny inštitút odborného vzdelávania, 

Združenie Agrion, 

SOŠ Pruské, 

SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota, 

SOŠ Moldava nad Bodvou, 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre


