
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
organizuje 

akreditovaný vzdelávací kurz pre mladých farmárov

 v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 financovaného z Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka:

Európa investuje do vidieckych oblastí
 

Opatrenie: 1 – Prenos znalostí a informačné akcie

Podopatrenie: 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností 
b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov

Fokusová oblasť 2B: Uľahčenie vstupu poľnohospodárov s primeranými zručnosťami 
do odvetvia poľnohospodárstva, a najmä generačnej výmeny

Názov projektu

Vzdelávanie mladých farmárov prispievajúce ku  
generačnej  výmene v agrosektore

Predmet projektu
Osvojenie si základných poznatkov potrebných pre efektívne a účelné podnikanie v 
agrosektore týkajúce sa: dodržiavania dobrých a enviromentálnych  požiadaviek a 
noriem  krížového plnenia, nájmu poľnohospodárskej pôdy, špeciálnej rastlinnej výrobe 
so zameraním na ovocinárstvo a zeleninárstvo, efektívnej živočíšnej výroby, centrálnej 
evidencie hospodárskych zvierat, priamych platieb v poľnohospodárstve a geopriestorovej 
žiadosti o platbu,  daňovej a odvodovej politiky štátu, prípravy podnikateľského zámeru.

Cieľ projektu
Zabezpečiť doplnenie vzdelania pre prijímateľov podpory z Programu rozvoja vidieka 
SR 2014-2022 v rámci: podopatrenia  6.1 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti 
pre mladých poľnohospodárov, a to akreditovaným vzdelávacím kurzom zameraným na 
poľnohospodárske podnikanie v oblasti živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výroby:



Základy podnikania a podporné opatrenia 
v agrosektore

(akreditácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, č. 2782/2020/6/2)

Odborné témy vzdelávania:

Termín a miesto konania:
24.10. - 28.10.2022 - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
21.11. - 25.11.2022 - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
14.11. - 18.11.2022 - Penzión Konský Dvor,  Kružnianska 514, 049 51 Brzotín, okr. Rožňava
28.11. -  2.12.2022  - Agrárna komora Slovenska, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dun. Streda
 
Rozsah kurzu:
42 hodín

Organizačný garant:
Ing. Zuzana Repiská, tel. 037 7910 231, 0902 920 860

Ďalšie informácie a online prihlášku nájdete na stránke Agroinšitútu Nitra, štátny podnik:
https://www.agroinstitut.sk/sk/kalendar-skoleni/

• Daňová a odvodová politika 
• Štruktúra prezentácie dobrých poľnohospodárskych a 

environmentálnych podmienok (GAEC) a GSAA
• Podpora pre mladého farmára a krížové plnenie
• Podporné opatrenia v agrosektore 
• Špeciálne rastlinná výroba - ovocinárstvo
• Špeciálna rastlinná výroba - zeleninárstvo
• Možnosti podnikania mladého farmára vo väzbe na pozemky v 

správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu
• Optimalizácia výrobnej štruktúry
• Zviera ako výrobný prostriedok, produkt aj cítiaca bytosť
• Podnikanie v chove hospodárskych zvierat, produkčné a ekonomické 

aspekty
• Základné legislatívne predpisy pre realizáciu chovu hospodárskych 

zvierat
• Centrálna evidencia hospodárskych zvierat


