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Dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu

1.

Slovensko

Názov vysvedčenia/osvedčenia 1

Študijný odbor 4210 M 08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment
2. Preklad

názvu vysvedčenia/osvedčenia 2

Field of study 4210 M 08 agribusiness – agricultural management (en)
3. Charakteristika

zručností a kompetencií

Typický držiteľ vysvedčenia/osvedčenia je spôsobilý:
– používať odbornú terminológiu a ovládať príslušné všeobecno-záväzné právne predpisy v odbore,
– uplatňovať zásady bezpečnosti práce, ochrany zdravia, hygieny práce a protipožiarnej ochrany,
– aplikovať biologické, chemické a fyzikálne zákonitosti v pestovateľskej činnosti, v chovoch zvierat a pri
ošetrovaní a výrobe poľnohospodárskych produktov,
– aplikovať poznatky z meteorológie, klimatológie a pôdotvorných činiteľov pri organizovaní osevných postupov
a ďalšej agrotechnike pestovania,
– vybrať pozemok, vhodné plodiny pre výsev, vykonať jeho úpravy, aplikovať vhodnú výživu a ochranu rastlín
s prihliadaním na ďalšie osevné postupy,
– zvoliť výber osiva, sadiva pre predsejbovú a predsadivovú úpravu, organizovať spôsob sejby a vysádzania,
– ošetrovať porasty počas vegetácie, vykonať zber a pozberové úpravy poľnohospodárskych produktov,
– uplatniť agrotechnické požiadavky pri výbere a používaní poľnohospodárskych strojov k príprave a spracovaniu
pôdy, pri siatí, sadení, vysádzaní, hnojení, ochrane rastlín, ich zbere, skladovaní a konzervovaní,
– ovládať technológie výroby poľnohospodárskych plodín a krmovín,
– ovládať pôvod, plemená a vlastnosti jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat, poznať metódy
plemenitby u jednotlivých druhov hospodárskych zvierat,
– ovládať skladbu požadovaných živín pre kŕmenie hospodárskych zvierat a ich zastúpenie v krmivách pre
jednotlivé druhy a kategórie hospodárskych zvierat,
– vykonávať úpravu, uskladnenie, konzervovanie krmív a zostavovanie kŕmnych dávok,
– zostaviť kŕmny plán a ovládať techniky kŕmenia a napájania,
– ovládať podmienky pre ustajnenie a základnú starostlivosť o jednotlivé druhy a kategórie hospodárskych zvierat,
– vykonávať kontrolu zdravotného stavu u hospodárskych zvierat, identifikovať ochorenie v spolupráci
s veterinárnym lekárom, poskytnúť nevyhnutnú prvú pomoc,
– ovládať technológie odchovu a chovu hospodárskych zvierat, vrátane úžitkovej produkcie,
– odoberať vzorky rastlinných a živočíšnych produktov, vykonať ich základné vyšetrenie,
– ošetrovať získané produkty a zabezpečiť ich správne uchovávanie a uskladnenie,
– ovládať základy ekonomiky výrobných odvetví v poľnohospodárstve,
– viesť samostatne jednoduché a podvojné účtovníctvo poľnohospodárskeho podniku,
– postupovať v súlade so zásadami na ochranu životného prostredia a prijať základné opatrenia pri odstraňovaní
následkov ekologických havárií,
– pracovať s informáciami, využívať informačné a komunikačné prostriedky, technológie a aplikačné softwary
v poľnohospodárstve,
– viesť povinnú hospodársku, štatistickú evidenciu, ekonomiku, manažment poľnohospodárskej firmy a uplatňovať
marketing predaja poľnohospodárskych produktov a výrobkov.
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V pôvodnom jazyku. |

2

Ak je to vhodné. Tento preklad nie je právne záväzný. |

3

Ak je to vhodné.

Dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu poskytuje doplňujúce informácie k vysvedčeniu/osvedčeniu a ako taký nemá žiadnu právnu záväznosť. Jeho
formát vychádza z rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/646 z 18. apríla 2018 o spoločnom rámci na poskytovanie lepších
služieb v oblasti zručností a kvalifikácií (Europass) a o zrušení rozhodnutia č. 2241/2004/ES.
Na účely dokumentu vydaného v Slovenskej republike sa vysvedčením rozumie aj doklad v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 326/2008 Z. z. o druhoch a
náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia.
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4. Okruh

povolaní, ktoré je držiteľ vysvedčenia/osvedčenia oprávnený vykonávať 3

Absolvent sa uplatní v povolaniach v oblasti poľnohospodárskej výroby. Môže pracovať v prevádzkach rastlinnej,
živočíšnej výroby a v poľnohospodárskych službách. Odborné zameranie pripravuje absolventa predovšetkým na
ekonomické činnosti poľnohospodárskeho podniku, vlastnej farmy.
Príklady možných pracovných pozícií: technik v rastlinnej a v živočíšnej výrobe, ekonomicko-administratívny
pracovník, účtovník.
5. Oficiálny

rámec vysvedčenia/osvedčenia

Inštitúcia, ktorá vydala vysvedčenie/osvedčenie

Orgán, ktorý akreditoval vzdelávací program (resp.
uznal vysvedčenie/osvedčenie)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava
Tel.: +421 2/59 374 111
www.minedu.sk

Stupeň dosiahnutého vzdelania v národnom alebo
európskom systéme 1
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR/EKR: 4
ISCED 354

Prístup k vzdelávaniu vedúcemu k ďalšiemu stupňu
vzdelania 1

Hodnotiaca stupnica/požiadavky na úspešné ukončenie
vzdelávania
1 – výborný
2 – chválitebný
3 – dobrý
4 – dostatočný
5 – nedostatočný
Medzinárodné dohody o uznávaní kvalifikácií 1

Vysokoškolské I. stupňa ISCED 655, 645, 665
Vysokoškolské II. stupňa ISCED 766, 767

Právny predpis
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č.
61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška Ministerstva
školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších
predpisov.
6. Oficiálne

uznané spôsoby získania vysvedčenia/osvedčenia

Úspešné absolvovanie štvorročného vzdelávacieho programu príslušného študijného odboru, ktorý sa ukončuje
maturitnou skúškou.
7. Doplňujúce

informácie

Úspešným ukončením vzdelávacieho programu príslušného študijného odboru žiaci získavajú maturitné
vysvedčenie.

Vstupné požiadavky 1
-nižšie stredné vzdelanie ISCED 244
-splnenie podmienok prijímacieho konania
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Ak je to vhodné
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Viac informácií (vrátane informácie o národnom systéme kvalifikácií)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - študijné a učebné odbory
https://www.minedu.sk/18673-sk/studijne-a-ucebne-odbory-sauo/

Národné centrum Europass
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/a,
837 63 Bratislava
europass@siov.sk
www.europass.sk
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Ak je to vhodné
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