
● Informačné a komunikačné
    technológie
● Základy účtovníctva
● Právo pre seniorov
● Abeceda fi nancií 
    a rozpočtovníctvo
● Podvody a ochrana voči nim
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Obdobie realizácie: 
august 2013 - január 2015

Kontakt
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III. modul
CIVILIZAČNÁ 
GRAMOTNOSŤ  
SENIOROV

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt spolufi nancovaný zo zdrojov EÚ



Záujmové vzdelávanie 
pre seniorov na vidieku
Vidiecka univerzita tretieho veku je vzde-
lávací projekt, ktorý sa od roku 2013 rea-
lizuje na Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzite v Nitre. Jeho cieľom je sprí-
stupniť záujmové vzdelávanie prostred-
níctvom Univerzity tretieho veku aj senio-
rom žijúcim vo vidieckych obciach, ktorí 
nemajú možnosť pravidelne dochádzať 
za vzdelávaním.
Ponuka vzdelávacích programov v rám-
ci troch modulov Kvalita života seniorov, 
Hospodárenie na vidieku a Civilizačná 
gramotnosť seniorov odráža jedinečnú 
štruktúru všetkých fakúlt Slovenskej poľ-
nohospodárskej univerzity v Nitre a nimi 
zastrešovaných študijných programov.

Konzultačné strediská
Pilotné testovanie prebieha v troch mik-
roregiónoch na území Nitrianskeho samo-
správneho kraja, kde aktívne pôsobia 
miestne akčné skupiny (MAS):

● MAS OZ Mikroregión 
     POŽITAVIE - ŠIROČINA 
● MAS OZ Mikroregión CEDRON
● MAS OZ Mikroregión RADOŠINKA

● Záhradníctvo I.
● Záhradníctvo II.
● Záhradná a krajinná architektúra
● Vinárstvo
● Rodinné ekologické gazdovanie
● Ako si zachovať zdravé životné
    prostredie

Submodul: 
Technika a environment
A. Obnoviteľné zdroje energie
B. Prevádzková bezpečnosť techniky
C. Odpadové hospodárstvo
D. Poľnohospodárska technika

● Ako funguje samospráva
● Sociálne služby pre seniorov
● Dobre fungujúca komunita
● Bezpečné a kvalitné potraviny
● Výživa a zdravie seniorov
● Choroby a prevencia

I. modul II. modul
KVALITA 
ŽIVOTA SENIOROV

HOSPODÁRENIE 
NA VIDIEKU


