
29. 4. 20158  / Európska únia

Európska komisia schváli-
la 17 geneticky modifiko-
vaných plodín pre potra-
vinárske a krmovinárske 
využitie a dve odrody 
geneticky modifikovaných 
karafiátov.

Komisia schválila desať 
nových povolení geneticky 
modifikovaných organiz‑
mov (GMO) pre použitie 
v potravinách alebo krmi‑
vách, obnovila platnosť sied‑
mich už vydaných povole‑
ní a schválila dovoz dvoch 
geneticky modifikovaných 
rezaných kvetov (nie pre 
potravinárske ani krmovi‑
nárske využitie). Tieto GMO 
prešli celou schvaľovacou 
procedúrou, vrátane pozitív‑
neho vedeckého hodnotenia 
od Európskeho úradu pre 
bezpečnosť potravín (EFSA). 
Povolenia nezahŕňajú pesto‑
vanie týchto plodín.

Hlasovanie členských štá‑
tov nebolo výrazne za alebo 
proti. Komisia prijala tieto 
čakajúce rozhodnutia v ter‑
míne, ktorý stanovuje sú‑
časný právny rámec o GMO. 
Povolenia neboli vydávané 
počas posledných mesiacov, 
teda v období, kedy prebie‑
hal proces revízie postupov 
schvaľovania GMO. Výsle‑
dok revízie bol predstavený 
22. apríla spolu s legislatív‑
nym návrhom na zmenu 
nariadenia 1829/2003 o po‑

travinách a krmivách. Kým 
bude nový návrh prijatý Par‑
lamentom a Radou, musí byť 
schvaľovací proces založený 
na pravidlách aktuálne plat‑
ného legislatívneho rámca.

Prešli skúšaním

U všetkých GMO, ktoré 
boli teraz povolené, bola 
pred ich umiestnením na 
trh EÚ preukázaná ich bez‑
pečnosť. Manažment rizík 
vypracoval EFSA v spolupráci 

s členskými štátmi pre každý 
GMO, ktorý má byť uvedený 
na trh, samostatne. Povolené 
geneticky modifikované po‑
traviny a krmivá budú pri‑
dané k existujúcemu zozna‑
mu 58 GMO povolených v EÚ 
pre použitie v potravinárstve 
a krmovinárstve (zahŕňa ku‑
kuricu, bavlnu, sóju, repku 
olejnú a cukrovú repu). Po‑
volenia sú platné 10 rokov 
a akýkoľvek produkt z tých‑
to plodín vyrobený podlieha 
európskym pravidlám ozna‑
čovania a vysledovateľnosti.

Medzi novo povolené 
GMO patria: 10 nových po‑
volení – kukurica MON 
87460, sója MON 87705, MON 
87708, MON 87769, 305423, 
BPS ‑CV127‑9, repka olejná 
MON 88302, bavlna T304‑40, 
MON 88913 a LLCotton25x‑
GHB614. Sedem obnovených 
povolení dostala kukurica 
T25 a NK60, repka olejná 
GT73, bavlna MON 531 x 
MON 1445, MON 15985, MON 
531 a MON 1445. Rezané kve‑
ty sú dva karafiáty línie IFD‑
25958‑3 a IFD‑26407‑2.
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Nové povolenia pre GMOKalendár podujatí
Oznam o podujatí zasielajte na e‑adresu: 
malvina.gondova@profipress.sk. 
Pre rýchle sprostredkovanie informácií využite webo‑
vú stránku www.rno.sk a svoj oznam nahrajte priamo  
do Kalendára podujatí.

Geneticky modifikované karafiáty majú modifikovanú farbu 
a sú tolerantné voči sulfonyl ‑močovinovým herbicídom.

Na FEM SPU otvorili „Indonesia corner“
Niekoľkoročná spolupráca 
SPU v Nitre s indonézskou 
Gunadarma univerzitou 
zaznamenala zase krok 
vpred. Dňa 21. apríla 
2015 bolo na SPU v Nitre 
otvorené indonézske cen-
trum, ktoré nesie názov 
Indonesia corner.

Ide o spoločný priestor, 
v ktorom budú pôsobiť naši 
a indonézski doktorandi 
a experti. Zámerom je pod‑
poriť akademickú mobilitu 
a spoločný medzinárodný 
výskum. Ide o projekt spo‑
lupráce, ktorý realizuje so 
svojimi najlepšími partner‑
mi Gunadarma univerzita 
z Indonézie, aby vytvorila 
nadštandardné podmienky 
pre pobyt a prácu svojich vý‑
skumníkov a doktorandov 
na partnerskej univerzite, 
a zároveň vzbudila záujem 
o slovensko ‑indonézsku 
spoluprácu formou osvety 
a propagácie Indonézie ako 
4. najväčšej krajiny sveta 
z hľadiska počtu obyvateľov, 
bohatej na prírodné krásy 
i kultúrnu rozmanitosť.

Spoločný priestor pre prá-
cu i neformálne rozhovory

Slávnostného otvorenia 
sa zúčastnil veľvyslanec In‑
donézskej republiky na Slo‑
vensku, pán Djumantoro 
Purwokoputro Purbo, rek‑
torka partnerskej univerzi‑
ty Gunadarma z Indonézie 
prof. Dr. E.S. Margianti, SE, 
delegácia 9 predstaviteľov 
troch indonézskych uni‑
verzít a rektor SPU dr.h.c. 
prof. Ing. Peter Bielik, PhD. 
Otvorenia sa zúčastnili za‑
mestnanci FEM, nakoľko sa 
Indonesia corner nachádza 
na 4. poschodí pavilónu 
S a prvou spoločnou aktivi‑

tou bude výskum v oblasti 
spotrebiteľského správania. 
Priestory Indonesia corner 
sú však k dispozícii aj pre 
ostatné fakulty SPU v Nitre 
a ich indonézskych hostí. 
Otvorenia sa zúčastnila de‑
kanka FEŠRR prof. JUDr. 
Anna Bandlerová, PhD., pro‑
dekan TF, prof. Nozdrovický, 
prodekanka FZKI Ing. Mária 
Bihuňová, PhD. a zástupco‑
via kancelárie medzinárod‑
ných vzťahov, Poľnohospo‑
dár i viacerých médií.

Samotnému otvoreniu 
predchádzalo stretnutie 
vzácnych hostí s rektorom 
SPU v Nitre, dr.h.c. prof. Ing. 
Petrom Bielikom, PhD., kto‑
rý zrekapituloval doterajšiu 
5‑ročnú spoluprácu a prof. 
Dr. E.S. Margianti, SE, rektor‑
ku Gunadarma univerzity 
ocenil pamätnou medailou 
SPU. 

Za podporu spolupráce 
medzi SPU v Nitre a indonéz‑

skymi partnermi odovzdal 
indonézskemu veľvyslancovi 
ďakovný list.

Súčasťou otvorenia centra 
bola aj malá ochutnávka ku‑
linárskych špecialít Indoné‑
zie, ktorú pripravili priamo 
v kuchyni Veľvyslanectva 
Indonézskej republiky na 
Slovensku v Bratislave. Zá‑
stupcovia všetkých zúčast‑
nených strán sa v priateľskej 
diskusii po otvorení centra 
zhodli na tom, že vzájomná 
spolupráca a akademické 
mobility by mali vyústiť do 
spoločnej výskumnej a pub‑
likačnej činnosti. V závere 
slávnostného stretnutia 
odovzdala rektorka Guna‑
darma univerzity prof. Dr. 
E.S. Margianti, SE, za účasti 
veľvyslanca, dekanke FEM, 
prof. Dr. Ing. Elene Horskej, 
finančný dar 5 000 USD na 
podporu prevádzky Indone‑
sia corner a spoločných vý‑
skumných aktivít.

Indonesia corner je po‑
menovanie priestoru, kto‑
rý vytvára podmienky pre 
spoločnú výskumnú prácu, 
akademické i neformálne 
rozhovory. Prvé spoločné 
výskumné aktivity oboch 
strán budú zahrňovať spo‑
luprácu na naštartovaní la‑
boratória spotrebiteľských 
štúdií na FEM SPU v Nitre 
a inovácií výučby marketin‑
gových predmetov v oblasti 
neuromarketingu, senzo‑
rického a aróma marketin‑
gu a rozšírenej reality. Tie‑
to témy sa riešia aj v rámci 
európskeho vzdelávacieho 
projektu Erasmus+ Stra‑
tegické partnerstvá „Food  
Quality & Consumer Stu‑
dies,“ (2014‑1‑SK01‑KA203‑ 
000464), do ktorého bola 
Gunadarma University pri‑
zvaná ako externý partner.

prof. Dr. Ing. ELENA HORSKÁ
FEM SPU Nitra
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Veľvyslanec Indonézskej republiky na Slovensku, pán Djumantoro Purwokoputro Purbo, rektorka 
partnerskej univerzity Gunadarma z Indonézie prof. Dr. E.S. Margianti, SE a dekanka FEM, prof. 
Dr. Ing. Elena Horská pri slávnostnom otvorení Indonesia corner v priestoroch FEM SPU v Nitre. 

n 12. 5. 2015
Medzinárodná konferen‑

cia Potraviny a obchod 2015 
/Food&Trade 2015 k mar‑
žiam v potravinovom reťazci 
v priestore SR a EÚ. Organi‑
zátor: SPPK a EHSV. Miesto: 
Bratislava, Hotel Bôrik. Kon‑
takt: lacina@sppk.sk, +421‑
2‑502 17 407.
n 13. 5. 2015

XX. chovateľský deň pinz‑
gauského plemena a Gaz‑
dovský dvor. Usporiadateľ: 
Zväz chovateľov pinzgauské‑
ho dobytka na Slovensku. 
Miesto: Podtureň (Liptovský 
Mikuláš. Kontakt: Ing. Má‑
ria Ruseková, 0903 639 700.
n 20. 5. 2015

Členská schôdza Sloven‑
ského zväzu prvovýrobcov 
mlieka. Miesto: Agroinšti‑
tút – Kongresová sála, Nitra. 
Kontakt: www.szpm.sk.
n 20. 5. 2015

Deň poľa. Usporiada‑
teľ: Sumi Agro Czech, s.r.o. 
Miesto: Borovce. Kontakt: 
+421 905 454 034.
n 20. 5. 2015

Seminár spojený s pre‑
hliadkou odrodovych poku‑
sov „ARSENAL genetických 
výhod“ alebo Genetika ako 
základ vysokej úrody. Uspo‑
riadateľ: Limagrain Central 
Europe – Slovakia. Miesto: 
Trebišov. Kontakt: Ing. Ľubo‑
mír Paľovčík: 0907 850 069.
n 20., 21. 5. 2015

Dni otvorených dverí. 
20. 5. Poľnohospodársky 
deň, 21. 5. Vinársky deň. 
Usporiadateľ: HM s.r.o. 
Miesto: Hodonín. Kontakt: 
www.hmhodonin.sk.
n 21. 5. 2015
Repný deň Považského cuk‑
ru. Usporiadateľ: Považský 
cukor a.s. Miesto: Nové Sady, 
okr. Nitra. Kontakt: 0903 419 
514. 
n 21. 5. 2015

Seminár ARSENAL ge‑
netických výhod alebo Ako 
získať viac pri pestovaní rep‑
ky. Usporiadateľ: Limagrain 
Central Europe – Slovakia. 
Miesto: Agroinštitút Nitra. 
Kontakt: Ing. Juraj Drgoňa: 
0907 850 956.
n 21. 5. 2015

21. Deň poľa zameraný na 
krmoviny. Usporiadateľ: AG‑
RION ‑ Združenie dodávate‑
ľov pôdohospodárskej tech‑
niky v SR. Miesto: Liptovský 
Ondrej.  Kontakt: www.ag‑
rion.sk.
n 28. 5. 2015

Deň poľa. Usporiadateľ: 
ACHP Levice. Miesto: Dolné 
Obdokovce. Kontakt: Petra 
Chromčová, 0918 609 658.
n 29. 5. 2015

Chovateľský deň ošípa‑
ných. Usporiadateľ: Zväz 
chovateľov ošípaných na Slo‑
vensku – družstvo. Miesto: 
Výstavisko Agrokomplex, pa‑
vilón Z2 a voľná plocha pred 
pavilónom Z2. Kontakt: im‑
rich.andrej@zchos.sk.
n 2. – 3. 6. 2015

Celoslovenské dni poľa 
Dvory n. Žitavou, 2015, 
IV. ročník. Usporiadateľ: 
Profi Press s.r.o.. Kontakt: 
Dušan Blaho, 0948 955 951, 
www.dnipola.sk.

n 5. 6. 2015
Deň poľa Trebišov. Uspo‑

riadateľ: Rapool Slovakia 
s.r.o., LEMKEN SLOVAKIA  
s.r.o., BASF Slovensko spol. 
s.r.o. Miesto: Čerjaky Poľ‑
notrend Trebišov. Kontakt: 
Mgr. Eva Pavlíková, +421/(0) 
337723 769, e.pavlikova@ra‑
pool.sk.
n 9. 6. 2015

Deň poľa ozimnej repky. 
Usporiadateľ: KWS Semena 
s.r.o. Miesto: PD Kozárovce. 
Kontakt: KWS Semena, s.r.o.
n 9. – 10. 6. 2015

Naše pole, Den zeměděl‑
ce. Usporiadateľ: Profi Press 
s.r.o. Miesto: Nabočany. Kon‑
takt: Miroslav Žižka, 00420 
602 251 588.
n 9., 25. 6. 2015

Deň poľa Neverice, Spiš‑
ská Belá. Usporiadateľ: Ra‑
pool Slovakia s.r.o., Agrotra‑
de Group spol. s r.o., BASF 
Slovensko spol. s r.o. Mies‑ 
to: 9. 6. Poľnohospodárske 
družstvo Neverice, 25. 6.  AT 
Tatry Spišská Belá. Kontakt: 
Mgr. Eva Pavlíková, +421/(0) 
337 723 769, e.pavlikova@ 
rapool.sk.
n 10. 6. 2015

Poľný deň. Usporiadateľ: 
Limagrain Central Europe 
Cereals a ŠS PLANT SELECT. 
Miesto: Hrubčice, okres 
Prostějov.
n 10. 6. 2015

Deň poľa. Usporiada‑
teľ: NPPC‑VÚRV Piešťany. 
Miesto: Borovce. Kontakt: 
Ing. Mária Sekerková, CSc; 
RNDr. Ľubica Malovcová, se‑
kerkova@vurv.sk.

Podujatia organizované 
Agroinštitútom Nitra

n 4. – 29. 5. 2015
Základná odborná príprava 
technikov požiarnej ochra‑
ny. Kontakt: Ing. Rastislav 
Polák, 037/7910 219.
n 12., 21., 22. 5. 2015
Odborná príprava na overe‑
nie odbornej spôsobilosti na 
prácu s veľmi toxickými lát‑
kami a zmesami a toxickými 
látkami a zmesami. Miesto: 
12. 5. Nitra, 21. 5. Banská 
Bystrica, 22. 5. Košice. Kon‑
takt: Mgr. Kristína Páleníko‑
vá,  037/7910 280.
n 12., 21., 22. 5. 2015
Aktualizačná odborná prí‑
prava na prácu s veľmi to‑
xickými látkami a zmesami 
a toxickými látkami a zme‑
sami. Miesto: 12. 5. Nitra, 
21. 5. Banská Bystrica, 22. 5. 
Košice. Kontakt: Mgr. Kristí‑
na Páleníková, 037/7910 280.
n 19. 5. 2015
Odborné vzdelávanie v ob‑
lasti prípravkov na ochra‑
nu rastlín pre vedúcich 
pracovníkov a aplikátorov 
v poľnohospodárstve. Nitra. 
Kontakt: Mgr. Kristína Pále‑
níková, 037/7910 280. 
n 4. 6. 2015
Pracovné cesty zamest‑
nancov v roku 2015. Kon‑
takt: Ing. Rastislav Polák, 
037/7910 219, 0905 262103.

Bližšie informácie na: 
www.agroinstitut.sk.


