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Štvrté Medzinárodné Stretnutie Účastníci 

4. stretnutie projektu Zvyšovanie 

kvalifikácie zamestnancov v 

potravinárskom sektore v oblasti 

ochrany zdravia, bezpečnosti a 

bezpečnosti potravín  podporeného 

našou národnou agentúrou, sa dňa 

30.11.2021 uskutočnil na online 

platforme z dôvodu prepuknutia 

ochorenia COVID-19. 

Za hostiteľskú organizáciu sa zúčastnila 

Miroslava Kačániová zo Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Aybüke 

Bengü Özmutaf a Ekin Mutlu z Turecka za Öz 

Gıda-İş Union, Cecilia Bolognesi a Chiara 

Dell’Amico z Talianska za IFOA, Janja Luznik a 

Danijel Stretnutia sa zúčastnil Davidovič zo 

Slovinska za Mariborskú univerzitu. 

Témy 

Cieľom projektu bolo vymeniť si nápady s partnermi o výstupoch projektu, porozprávať sa 

o tom, čo sa doteraz urobilo v oblasti e-learningovej platformy, diseminačných aktivít a 

procesu projektu. Partnerom bolo oznámené, že boli natočené dve rôzne školiace videá 

týkajúce sa výstupov projektu. Témy týchto vzdelávacích videí zahŕňajú BOZP a zdravý 

život. Na treťom stretnutí sa diskutovalo o tom, že budú pripravené animačné videá o 

všetkých vzdelávacích moduloch. Tieto videá predstavil Öz Gıda-İş na stretnutí a vymenili 

si nápady, ktoré časti im chýbajú a čo by sa malo pridať alebo odstrániť. Napríklad všetci 

partneri sa zhodli, že k animáciám by mali byť pridané zvukové efekty a niektoré popisy. 

Plán šírenia predložila IFOA. O šírení informácií všetci partneri diskutovali o tom, čo treba 

urobiť, aby oslovili viac ľudí. Talianski partneri navrhli, že na podujatiach môžeme zdieľať 

malé brožúry o projekte a efektívnejšie využívať platformy sociálnych médií. Tureckí 

partneri tiež navrhli, aby výstupy projektu mohli byť zahrnuté v oficiálnom časopise ich 

odborového zväzu. Nakoniec bolo konštatované, že proces projektu je v poriadku. Bolo 

rozhodnuté uskutočniť záverečné online stretnutie 11.01.2022 o stave projektu pred 

ukončením projektu. 
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