
EUROPEA INTERNATIONAL projekt COPCHAVET 

Účastníci ôsmich krajín EÚ sa stretli v Španielsku v meste Zaragóza  

v dňoch 25.9.2012  – 29.9.2012 

 

           

 

Správa zo stretnutia účastníkov projektu EUROPEA-COPCHAVET 

 

 



Utorok -25.9.2012 Príchod do Španielska, mesta Zaragózy, ubytovanie v hoteli  Via Romana. 

Streda 26.9.2012 : 

Oficiálne otvorenie stretnutia v IBERCIDE-Cogullada.  Na otvorení sa zúčastnili: 

- Teresa Fernández – riaditeľka  : Obra Social de Ibercaja 

- Luis Miguel Albarrán- riaditeľ General deAlimentación y Fomento Agroalimentario. 

Gobierno de Aragon 

- Henrik Detlefhsen - prezident EUROPEA-International  a riaditeľ Strednej odbornej 

školy poľnohospodárskej v Nórsku  

- Angel Siguero, prezident EUROPEA-Španielsko. 

 

 

                    prednášajúci        účastníci semináru  

 

Program konferencie :  

1. Zamestnanosť a vzdelávacie potreby v potravinárskom priemysle 

Prednášajúci  p. Luis Miguel Albisu Aguado . 

 

 

 

Pán Albisu predstavil potreby  potravinárskeho 

priemyslu v odbornej oblasti vzdelávania 

zamestnancov a manažérov. Uviedol niektoré 

fakty a čísla z praxe. Oboznámil nás s  

programom  vzdelávania v Aragónsku.  

Z prieskumu verejnej mienky vyplynulo, že  

najdôležitejšia úloha pre budúcnosť vo 

vzdelávaní je „marketing“ a „poradenstvo“ 

najmä pre manažérov v potravinárskom 

priemysle. 

www.europeaespana.es/proyectos/copchavet 

 

 

 

 



2. Generačná výmena  v aragónskom  poľnohospodárstve 

 

 

Prednášajúci uviedli tri príklady inovatívnych projektov s využitím dotácií štátu na podporu mladých 

poľnohospodárov. 

 príklad : Farma pána César Palacio (Huesca) 

Mladý farmár,  ktorý využil štátnu dotáciu na rozšírenie a modernizáciu rodinnej farmy. 

Zaoberá sa živočíšnou výrobou,  najmä  produkciou  hovädzieho dobytka. 

Vyštudoval komplexný vzdelávací program v oblasti poľnohospodárstva, kde získal znalosti 

a zručnosti z chovu dobytka. Jeho farma má 150 ha, kde pestuje trávu a kukuricu,  s ktorou 

kŕmi dobytok. Je spokojný so svojím životom, lebo si splnil svoj sen, byť chovateľom 

hovädzieho dobytka. 

 

 príklad : Zeleninová farma pani Ana Olmos (Zaragóza) 

Mladá farmárka pracuje v rodinnom podniku zameranom na rastlinnú výrobu. Vlastní 5 ha 

pôdy, z  toho 2,5 ha skleníkov. Zaoberá sa produkciou rebarbory. Jej rozvojový projekt 

spočíva v spracovaní rebarbory,  jej balení, chladení a skladovaní. Predajom svojich výrobkov 

zásobuje  okolité supermarkety. Rodinnú  firmu začala manažovať od svojich 19 rokov. 

 

 príklad : GAL Los Monegros. –José Antonio Angulo 

Pán Angulo predstavil činnosť inštitúcie, ktorá sa zaoberá vzdelávaním v poľnohospodárstve 

bez rozdielu veku. V ich aktivitách sú zahrnuté  deti a mládež,  ktoré vzdelávajú formou 

animácií a tvorivých dielní. Dospelých  vzdelávajú na školeniach,  poskytujú im poradenské 

služby. Ich víziou je celoživotné vzdelávanie poľnohospodárov. 

             Prezentácie: www.europea.es/proyectos/Copchavet.html 

 

3.  Prehliadka  firmy OVIARAGON  

Oviaragon je firma zameraná na produkciu a spracovanie vysoko kvalitného  jahňacieho 

mäsa. Firma je kooperatívna skupina tvorená z 1200 farmárov. Spolu vlastnia viac ako 

500 000 oviec. Vo firme poskytujú služby poľnohospodárom, školenia a poradenstvo. Snažia 

sa udržať tradičný spôsob chovu oviec a pastierstvo. 

Prednášal pán Mária José Poblet, ktorý poukázal na starnutie 

poľnohospodárov v Aragónsku. V Aragónsku je len 2000 

poľnohospodárov mladších ako  40 rokov. Zdôraznil význam 

finančnej podpory štátu pre mladých poľnohospodárov, ktorí  

ju môžu využiť na zakladanie, alebo obnovu fariem. Podľa 

štatistík  sú mladí poľnohospodári kvalifikovanejší a zakladajú 

väčšie a efektívnejšie farmy. 

 www.europeaespana.es/proyectos/copchavet 

http://www.europea.es/proyectos/Copchavet.html


 

Exkurzia v Oviaragon 

Vo večerných hodinách si účastníci stretnutia mohli prezrieť historické centrum Zaragózy. 

 Prehliadka historického mesta Zaragóza,  centrálne námestie s katedrálou 

 

 



Oficiálna večera v Teatro Principal sa začala až o 21,00 hod. 

 

Štvrtok 27.9.2012 

Pokračovanie konferencie na tému : Odborné vzdelávanie a tréning v poľnohospodárstve 

Konferencia : VET v Španielsku 

Pán M. José  M Marco Peréz hovoril o systéme uznávania kompetencií a vzťahov medzi odbornými 

programami z ministerstva školstva  a programami odbornej prípravy  z ministerstva  práce. 

Viac informácií na www.europeaespana.es/proyectos/Copchavet.html  

Program pokračoval praktickými odbornými exkurziami.  

1. Skupina účastníkov sa zúčastnila na exkurzii v podniku  zameranom na produkciu 

a spracovanie pšenice. Lecinena. 

 

http://www.europeaespana.es/proyectos/Copchavet.html


2. Skupina účastníkov bola na   farme zameranej na chov hovädzieho dobytka.  

Livestock farm 

 

  

Livestock farm. 

 

Popoludní sa účastníci stretnutia zúčastnili prehliadky „Zelenej“ VET školy 

v MOVERE 

Škola bola založená v roku 1968. Nachádza sa pri meste Zaragóza v chránenej oblasti pri 

rieke Ebro. V škole vzdelávajú poľnohospodárov, zaoberajú sa chovom dobytka, lesníctvom, 

potravinárstvom a ubytovacími službami. Škola vlastní farmu s dobytkom.  

Absolvent školy môže absolvovať: 

- Základnú úroveň vzdelania (asistent) v oblasti lesníctva  a  chovu zvierat.  

- Strednú úroveň (kvalifikovaný pracovník) v oblasti  potravinárskeho  procesu 

v poľnohospodárstve.  

- Vysokú úroveň ( technik) v potravinárstve a lesníctve. 

 

 

 



 

28.9.2012 Piatok 

Pán  José Luis Lavilla predstavil doterajšie výsledky projektu COPCHAVET ukážkami z  

 

1. Holandska – „Regionaleren“ (p.Wim Cnossen) 

 

2. Rakúska - „Thanksgiving“ (p.Elisabeth Honigsberger) 

 

3. Poľska -  „New income farm“ (p.Wieslawa Gasiorowska) 
 

 

 
Mr.Wim Cnossen  Mrs.Elisabeth Honigsberger Msr.Wieslawa Gasiorowska 

 

 

Otvorená škola konzultácie. 

Závery zo stretnutia v Holandsku hodnotil pán Ton Stok a pani Mercedes Alonso. 

Závery zo študentského stretnutia v Luxembursku prezentoval pán Nikolas Negretti. 

V dopoludňajších hodinách sa uskutočnili dva  workshopy: 

1. Skupina A – Ako vyučovať podnikateľské zručnosti. 

 

2. Skupina B - Spolupráca školy s praxou. 

 

 

                                 skupina  



Závery z workshopov boli prezentované na záver stretnutia.  

  

 p.Litlere  a p.Alonso    p.Askew 

www.europeaespana.es/proyectos/Copchavet.html 

Pred skončením seminára vystúpil riaditeľ Strednej odbornej školy lesníckej z Rakúska, 

oboznámil účastníkov s pripravovaným stretnutím riešiteľov projektu v Rakúsku v dňoch 

16.10. 2012 - 19.10. 2012.  

pán Roman Bruckner- riaditeľ školy v Kichbergu  

Záver stretnutia COPCHAVET – účastníci seminárov 

 

http://www.europeaespana.es/proyectos/Copchavet.html


Na záver popoludnia účastníci sa zúčastnili na prehliadke kráľovského paláca „Aljaferia“, 

v ktorom sídli regionálny parlament Aragónska. 

 

Regionálny parlament Aragónu   Aljaféria – opevnený palác 

Na  oficiálnej večeri organizátor podujatia odovzdal vlajku Europea International zástupcom 

z Holandska.  

 

 

29.9. 2012 Sobota – ukončenie seminára COPCHAVET v Španielsku. 

 


