Dôvodová správa
Účelom tejto správy je poskytnúť informácie o doterajších aktivitách spojených s vytvorením
vzorovej školskej farmy na Strednej odbornej škole v Pribeníku, s cieľom pestovania zeleniny
v bio kvalite pomocou technológie Agrokruh.
Dňa 2.2.2018 predseda Košického samosprávneho kraja a autor technológie Agrokruh
podpísali Memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je vytvoriť na území Košického
samosprávneho kraja vzorovú školskú farmu, ktorá bude zameraná na pestovanie zeleniny
v bio kvalite technológiou Agrokruh.
Doteraz zrealizované aktivity
Odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia spoločne s vedením
Úradu Košického samosprávneho kraja, s odborom školstva, právnym oddelením, a s
vybranými strednými odbornými školami, – SOŠ v Pribeníku, SPŠ Strojnícka v Košiciach ako aj v spolupráci s autorom projektu systému Agrokruh, Ing. Jánom Šlinským, spustili
prípravné práce na naštartovanie procesov, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu projektu
Agrokruh. Cieľom týchto prác je pripraviť technickú infraštruktúru a vzdelávací a odborný
výcvik na pôde SOŠ v Pribeníku.
V súvislosti s vytvorením modelovej školskej farmy využívajúcej systém Agrokruh na SOŠ
v Pribeníku sa po podpise Memoranda doteraz zrealizovali nasledovné aktivity:
1.

Úvodné stretnutie so strednými školami na KSK (20.2.2018) - účelom stretnutia bolo

komunikovať so strednými odbornými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK o
modelovej školskej farme v systéme Agrokruh. Cieľom bolo vybrať školu, ktorá má
najvhodnejšie podmienky pre vytvorenie modelovej školskej farmy v systéme Agrokruh.
Podmienky na realizáciu spĺňali SOŠ v Pribeníku a SPŠ Strojnícka v Košiciach.
2.

Pracovné stretnutie na ORRÚP a ŽP, KSK – účelom stretnutia bolo komunikovať

s vybranými školami ďalšie kroky, ktoré sú potrebné k implementácii projektu.
3.

Pracovné stretnutie na farme Ing. Šlinského autora systému Agrokruh - (18.4.2018)

cieľom stretnutia bolo zistiť

technické a prevádzkové informácie samotného zariadenia.

Stretnutia sa zúčastnil aj riaditeľ SOŠ v Pribeníku.
4.

Pracovné stretnutie na odbore školstva KSK (24.4.2018) –konzultoval sa metodický

postupu pri implementácii inovatívneho agro vzdelávania do edukačného procesu SOŠ
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v Pribeníku.

Výučba

systému

Agrokruh

by

mala

prebiehať

v učebnom

odbore

Agromechanizátor/opravár a v študijnom odbore poľnohospodárstvo.
Na základe stretnutí, ktoré definovali základné rámce a postupnosť krokov v danej
problematike sa pristúpilo k individuálnym rokovaniam s riaditeľmi škôl, s relevantnými
odbormi a pracovníkmi Úradu Košického samosprávneho kraja. Po diskusiách sa pristúpilo k
vypracovaniu Zmluvy o spolupráci – na základe požiadavky autora systému Agrokruh –
s tým, aby sa zabezpečilo využívanie systému Agrokruh výhradne na vzdelávacie účely, vo
vzdelávacích inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Podpísanie zmluvy je
podstatným krokom pre realizáciu projektu.
Ďalším dôležitým krokom bolo predloženie informatívnej správy do Krajskej odbornej rady
pre vzdelávanie a prípravu o vytvorení modelovej školskej farmy využívajúcej

systém

Agrokruh na SOŠ v Pribeníku za účelom schváliť zmeny v školskom vzdelávacom programe.
Súbežne s danými aktivitami prebiehajú aj aktivity zamerané na propagáciu spomínaného
projektu, technické špecifikácie samotného zariadenia medzi SPŠ Strojníckou a autorom
systému. Uskutočnilo sa stretnutie s pracovníkmi Technickej inšpekcie ohľadne certifikácie
technológie Agrokruh.
Na poslednom rokovaní, dňa 26.6.2018 sa na Úrade Košického samosprávneho kraja
uskutočnilo stretnutie všetkých zainteresovaných strán, aby sa zhrnuli doterajšie kroky.
Rokovania sa zúčastnilo aj vedenie úradu spolu s odbormi – právny, školský, regionálny
rozvoj – riaditeľmi škôl, autorom systému. Záverom rokovania sa dohodlo na nasledujúcich
postupoch:
1.

Posúdenie financovania vzorovej farmy využívajúcej systém Agrokruh - posúdenie sa

vykoná v spolupráci s ostatnými odbormi Ú KSK do 31.8.2018.
2.

Podpísanie zmlúv o spolupráci so všetkými dotknutými stranami do 30.8.2018.

3.

Dodanie 3D modelov Ing. Šlinským pre SPŠ Strojnícku do 15.8.2018.

4.

Koordinácia a manažment aktivít v zmysle časového harmonogramu realizácie

projektu – časový harmonogram viď. tabuľka nižšie.
5.

Priebežné informovanie marketingového oddelenia o zrealizovaných a plánovaných

krokoch implementácie memoranda.
6.

V priebehu mesiaca august sa vypracuje školský vzdelávací program a schvália sa

tematické plány v predmetovej komisii odborných predmetov na úseku teoretického
vyučovania a v predmetovej komisii pre odborný výcvik na úseku praktického vyučovania. Po
schválení pedagogickou radou sa školský vzdelávací program pošle na Odbor školstva KSK.
Následne sa môže začať príprava študijného materiálu o systéme Agrokruh.
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Časový harmonogram realizácie na SOŠ v Pribeníku

P.
č.
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Názov aktivity
IV.

V.

VI.

2018
VII.
VIII.

Prípravné práce na SOŠ v Pribeníku
(pozemok a vzdelávanie)
Výroba mostového nosiča náradia
systému Agrokruh a jeho prídavných
zariadení na SPŠ Strojníckej v Košiciach
Dodávka, montáž, testovanie mostového
nosiča náradia systému Agrokruh a jeho
prídavných zariadení na pozemku SOŠ
v Pribeníku
Spustenie školského vzdelávacieho
programu viazaného na systém Agrokruh
Spustenie inovatívneho modulu
vzdelávania a praktickej výučby
využívajúcej systém Agrokruh
Propagácia
Príprava a propagácia trhového konceptu
systému Agrokruh

V Košiciach, dňa 25.7.2018
Spracovala: Ing. Slavomíra Mareková
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IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

2019
III. IV.

V.

VI.

