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Cieľom projektu je sprístupniť záujmové vzdelávanie 
prostredníctvom UTV aj pre seniorov žijúcich vo 
vidieckych obciach. 

Ponuka  VP v rámci troch modulov reprezentuje 
jedinečnú štruktúru fakúlt SPU v Nitre a nimi 
zastrešovaných ŠP. 

Projekt VUTV predstavuje inovatívnu formu 
záujmového vzdelávania seniorov v podmienkach SR. 

  



Aktivity projektu 
 

1. 

Pripraviť metodiku tvorby inovatívnych foriem v oblasti 

seniorského vzdelávania a zvýšiť kvalifikáciu 

i kompetencie lektorov VUTV 

1.1 

Príprava metodiky inovatívnej formy seniorského vzdelávania pre 

lektorov (08/2013 – 09/2013) 

1.2 

Teoretická výučba a praktická príprava lektorov (10/2013) 

 



Aktivity projektu 
 

 

2. 

Vytvoriť študijné materiály a didaktické pomôcky pre 

realizáciu novej formy záujmového vzdelávania 

seniorov v rámci VUTV 

2.1 

Príprava didaktických materiálov a pomôcok pre novú formu 

záujmového vzdelávania VUTV (11/2014 – 10/2014) 

 



Aktivity projektu 
 

 

3. 

Realizovať a vyhodnotiť pilotný projekt Vidieckej 

univerzity tretieho veku 

3.1 

Realizácia novej formy záujmového vzdelávania a evaluácia 

pilotného vzdelávania (11/2014 – 1/2015) 

 

Pozn.: 3 pilotné strediská (výber v spolupráci s NSRV, MAS, 

mikroregiónmi,  VIPA a pod.) + Deň VUTV na SPU v Nitre 

 



 

I. Modul: KVALITA ŽIVOTA SENIOROV 

 

Ako funguje samospráva (FEŠRR) 

Sociálne služby pre seniorov (FEŠRR) 

Dobre fungujúca komunita (FEŠRR + FEM) 

Bezpečné a kvalitné potraviny (FBP) 

Výživa a zdravie seniorov (FAPZ) 

Choroby a prevencia (FAPZ) 

 



II. Modul: HOSPODÁRENIE NA VIDIEKU 

Záhradníctvo I. (FZKI) 

Záhradníctvo II. (BZ + FZKI) 

Záhradná a krajinná architektúra (FZKI) 

Vinárstvo (FBP) 

Rodinné ekologické gazdovanie (FAPZ) 

Ako si zachovať zdravé životné prostredie (FZKI+ FEŠRR) 

Submodul: Technika a environment (TF, v rozsahu 2 VP) 

Obnoviteľné zdroje energie  

Prevádzková bezpečnosť techniky 

Odpadové hospodárstvo 

Poľnohospodárska technika 

 



 

III. Modul: CIVILIZAČNÁ GRAMOTNOSŤ 

SENIOROV 

 

Informačné a komunikačné technológie (FEM) 

Základy účtovníctva (FEM) 

Právo pre seniorov (FEŠRR) 

Abeceda financií a rozpočtovníctvo (ext. IBV NBS) 

Podvody a ochrana voči nim (ext. IBV NBS) 

 



Didaktické pomôcky 
 

Filmy 

 trvanie: 30 min  

 počet: 1 (úvodný) + 19 (VP) 

 

Pracovné zošity 

 podľa metodiky 

 počet: 1 (manuál) + 19 (VP) 

 

 

 



Pilotná výučba 
 

 3 strediská súbežne (mikroregióny) 

 v každom stredisku školiteľ 

 12 hodín výučby (3 VP) 

 konzultácie (Deň VUTV na SPU v Nitre) 

 

Evaluácia pilotného vzdelávania: 

 kvantitatívna (dotazník) 

 kvalitatívna (pripomienky) 



 

 

Ďakujem za pozornosť 
 

 

danka.moravcikova@uniag.sk 

 

 

 


