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V termíne od 18. do 20. júna 2007 sa v Mojmírovciach uskutočnil 
12. ročník medzinárodného školiaceho kurzu „Harmonizácia hodnotenia 
kvality ovocia a zeleniny“. 

Program  kurzu bol zameraný na interpretáciu noriem kvality a ich 
uplatňovanie v praxi.  Odprezentované boli normy kvality OECD / 
EHK/OSN  pre  šampiňóny ( Fred Jacobs, Holandsko), ananás  (Miloš 
Hlista, Slovensko), papriku ( Balázs Herzog, Maďarsko), melóny ( George 
Kyrris, Cyprus), broskyne a nektarinky ( Rafael Jaen Tapiola, Španielsko) 
a pór ( Gunter Jessl, Rakúsko). 

Zástupcovia sekretariátov OECD ( Csaba Gáspár) a EHK/OSN  
( Claudio Meza)  informovali o najnovších udalostiach v obidvoch 
medzinárodných organizáciách. 
 

 Národné inšpekčné služby pre kontrolu kvality ovocia a zeleniny 
predstavili:  Rumunsko (Octavian Sivu), Slovinsko ( Ana Trempus)  
a Maurícius ( Shalini Neeliah). 

  
Ďalšou témou kurzu boli otázky týkajúce sa odberu vzoriek 

a uplatňovania tolerancií pri kontrole kvality ovocia a zeleniny, 
odprezentované boli Metódy vzorkovania používané pri kontrolách ( Fred 
Jacobs, Holandsko) a Odchýlky v normách kvality a ich aplikácia ( Sam 
Grey, Veľká Británia).  

Zaistenie kvality ovocia a zeleniny zo strany súkromného sektora 
prezentovala Bärbel Jacobs ( Nemecko), aspekty vnútornej kontroly zo 
strany obchodných sietí  podnietili rozsiahlu diskusiu na túto tému. 

Nakoľko bylinky sa dostali v rámci reformy SPP EÚ do Spoločnej 
organizácie trhu s ovocím a zeleninou, prednáška Motty Hillela ( Izrael) 
poskytla účastníkom kurzu podrobné informácie  o spôsobe kontroly 
kvality aromatických bylín v Izraeli. 

Zástupca medzinárodnej organizácie COLEACP  Denis Felicité Zulma 
informoval  účastníkov kurzu o situácii v komunitárnom a svetovom 
obchode s ananásom.  

  
V rámci exkurzie navštívili zahraniční a slovenskí účastníci kurzu 

firmu LSI Veľké Saliby, najväčšieho pestovateľ zemiakov a dyne červenej 
na Slovensku. 
 
       Kurzu sa zúčastnilo spolu 83 účastníkov z 19 krajín sveta ( Slovinsko, 
Maďarsko, Česká republika, Rakúsko, Holandsko, Cyprus, Veľká Británia, 
Izrael, Lotyšsko, Nemecko, Estónsko, Španielsko, Švédsko, Turecko, 
Malta, Maurícius, Chorvátsko, Rumunsko  a Slovenská republika ).  
Kurzu sa zúčastnili aj zástupcovia OECD,  EHK/OSN a COLEACP. 
  

Všetci účastníci kurzu absolvovali záverečný test a obdržali 
osvedčenia počas slávnostnej recepcie, ktorú podávalo Ministerstvo 
pôdohospodárstva.  
 
 


