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Záchrana a ochrana genofondu starých a krajových odrôd z rastlinných druhov na
Slovensku                                                                                                                  VE 29

Program celoživotného vzdelávania z problematiky Ochrana biodiverzity

doc. Ing. Ján Brindza, CSc. a kol.

Katedra genetiky a šľachtenia rastlín, Agronomická fakulta, 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 

Abstract

The Long Life Learning program is directly connected to realization of scientific an technical project
“Conservation of Endangered Plant Genepool of Old Cultivars and Land Races in Slovakia”. During
last five years period educational program realization was provided establishment of Centrum for long
life learning, then it was provided preparation and realization of study programs for eight specialized
courses, seventy eight titles of study textbooks for specialized courses were published, also three
electronic products for education and guidance were developed and processed, and thirty two
educational cycles were realized from which graduated 1003 participants.

Key words: Long life learning, specialized courses, education of elders, teaching literature, teaching
products

3. Riešiteľský kolektív: doc. Ing. Ján Brindza, CSc. – KGŠR, AF, SPU v Nitre, prof. RNDr. Milan
Bežo, CSc. – KGŠR, AF, SPU v Nitre, Ing. Marián Miko, CSc. – KGŠR, AF, SPU v Nitre, Ing. Ján
Gažo, PhD. – KGŠR, AF, SPU v Nitre, RNDr. Zoltán Balogh, CSc. – KGŠR, AF, SPU v Nitre, Ing.
Jana Nôžková – KGŠR, AF, SPU v Nitre, Ing. Štefan Hajdu – KGŠR, AF, SPU v Nitre, Ing. Elena
Kaliariková – Stredisko dištančného vzdelávania pri AF, SPU Nitra, Ing. Ján Gróf - KGŠR, AF, SPU
v Nitre Gabriela Kuklová, Peter Popík a Marta Šmigurová

4. Ciele vecnej etapy
4.1 vytvoriť podmienky pre prípravu a realizáciu špecializovaných kurzov zameraných na problematiku

ochrany biodiverzity

4.2 pripravovať a zabezpečovať špecializované kurzu pre rôzne cieľové skupiny

4.3 vytvárať podmienky pre prípravu a vydávanie učebných textov pre špecializované kurzy

4.4 zabezpečovať vývoj a tvorbu učebných pomôcok s využívaním informačných a komunikačných
technológii pre špecializované kurzy

5. Dosiahnuté výsledky
Riešenie vecnej etapy a tým aj programu celoživotného vzdelávania v pôsobnosti Agronomickej fakulte
organizuje a zabezpečuje v spolupráci aj s inými fakultami na SPU v Nitre ako aj v spolupráci s inými
domácimi a zahraničnými inštitúciami Stredisko pre celoživotné vzdelávanie, ktoré je lokalizované
v pavilóne G a tvorí súčasť riešeného vedecko–technického projektu. V hodnotenom období realizoval
7-členný kolektív strediska nasledovné aktivity:

5.1 Realizované špecializované kurzy
V hodnotenom období bolo realizovaných 6 špecializovaných kurzov, ktoré absolvovalo celkom 311
účastníkov z rôznych cieľových skupín a to:
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KDV 1 Ochrana a využívanie genofondu rastlín 
4 semestre pre pracovníkov výskumných a šľachtiteľských pracovísk - ucelený kurz sa realizuje
v prvom cykle, kurz navštevuje 12 účastníkov, konzultačné stretnutia sa realizujú podľa študijného
harmonogramu. Súčasne bol začiatkom tohto roka otvorený aj druhý cyklus daného kurzu so skráteným
študijným programom na 2 semestre pre správcov repozitórií v ktorých sa zabezpečuje dlhodobé
uchovanie vegetatívne množených druhov. Kurz navštevuje 11 účastníkov.

KDV 2 Semenárstvo poľnohospodárskych plodín
1-semestrový špecializovaný kurz sa realizuje v spolupráci s pracovníkmi ÚKSÚPu za účelom
zabezpečenia špecializovanej prípravy pracovníkov z poľnohospodárskej praxe podieľajúcich sa na
výrobe, úprave a distribúcií osív v zmysle Zákona č. 291/97 Z.z.. V hodnotenom období absolvovalo
v jednom cykle 37 účastníkov.

KDV 3 Agro-environmentálne aspekty trvalo udržateľného rozvoja a ochrany
biodiverzity 
1-semestrový kurz pripravený s finančnou podporou v rámci realizácie projektu TEMPUS IB JEP
14169-99 pod koordináciou RNDr. Jany Ružičkovej z PF UK Bratislava v spolupráci o SPU v Nitre,
Výskumným ústavom rastlinnej výroby v Piešťanoch a MVO Živá planéte a nadácie Ochrana
genofondu rastlín. Kurz sa uskutočnil vo viacerých modifikáciách pre viaceré cieľové skupiny /učitelia,
štátna správa MP SR, zástupcovia agropotravinárskych podnikov a iné/. V troch cykloch absolvovalo
kurz 91 účastníkov.

KDV 7 Diagnostikácia odrôd sladovníckeho jačmeňa 
Špecializovaný kurz sa organizuje každoročne pre pracovníkov zabezpečujúcich výkup sladovníckeho
jačmeňa na základe objednávky akciovej spoločnosti Zlatý bažant v Hurbanove. Štvrtý cyklus kurzu sa
konal koncom júna a začiatkom júla 2001, ktorý absolvovalo 61 účastníkov. Kurz sa realizuje s
využitím špeciálne spracovaného katalógu odrôd, ktorý spracoval realizačný kolektív Katedry genetiky
a šľachtenia rastlín na základe objednávky akciovej spoločnosti Zlatý bažant v Hurbanove v roku 2001.

KDV 14 Poradenstvo v semenárstve rastlín
Špecializovaný kurz pripravovaný na báze televzdelávania je realizovaný v rámci projektu TEMPUS –
Agrieduca pod koordináciou PdF UK v Bratislave. Pre účastníkov štúdia bol pripravený prvý študijný
elektronický produkt, ktorý je prenosný na CD ROM a súčasne sa pripravuje aj v internetovskom
prostredí. Za doterajšie obdobie absolvovalo kurz 86 účastníkov.

KDV 19 Biologická bezpečnosť
Na základe požiadavky MŽP SR zabezpečil kolektív v spolupráci s oddelením Ochrany biodiverzity pri
MŽP SR v rámci projektu MATRA financovaný holandskou vládou prvý kurz z danej problematiky
orientovaný na problematiku odhadu rizika pri využívaní GMO. Kurz absolvovalo 25 účastníkov, ktorí
reprezentujú komisiu expertov pri MŽP SR pre odhad rizika v pôsobnosti Slovenska.

5.2 Stav v príprave a zabezpečení študijnej literatúry
V hodnotenom roku sa venovala náležitá pozornosť aj príprave rukopisov a vydávaniu študijnej
literatúry. Dokumentuje to skutočnosť, že v hodnotenom období bolo vydaných 57 učebných textov. Na
príprave vydaných učebných textov za doterajšie obdobie sa podieľalo 68 autorov z rôznych pracovísk.

5.3 Podmienky pre celoživotné vzdelávanie
Kolektív Strediska pre celoživotné vzdelávanie vynakladá nemalé úsilie pre vytváranie vhodných
podmienok pre realizáciu jednotlivých foriem celoživotného vzdelávania. Z uvedeného dôvodu bolo
zriadené konzultačné stredisko v pavilóne G, ktoré v súčasnosti pozostáva:
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a/ učebňa s počítačovou technikou prepojenou na Internet

b/ špecializovaná knižnica s problematiky ochrany, biodiverzity, genofondu rastlín, biologickej
bezpečnosti, semenárstva, šľachtenia a aplikovanej štatistiky

c/ kabinet didaktickej techniky pre vývoj učebných pomôcok

d/ študijné oddelenie

e/ špecializované laboratória

Pre účastníkov vytvoril kolektív informačný systém BIOACNET, ktorý umožňuje poskytovať
informácie o realizovaných a pripravovaných aktivitách. 

5. 4 Personálne zabezpečenie programu dištančného vzdelávania
Na realizácii pomerne rozsiahlych aktivít spojených so zabezpečovaním jednotlivých činností ako je
príprava a schvaľovacie konanie študijných programov a dokumentácie pre jednotlivé kurzy, práca s
autormi pri príprave rukopisov, zabezpečovaní recenzie, zabezpečovanie technického spracovania
rukopisov, evidencia záväzných prihlášok účastníkov, príprava a organizačné zabezpečenie jednotlivých
sústredení, evidencia kontroly písomných testov z jednotlivých odborných predmetov, evidencia
protokolov zo záverečných skúšok, písomný kontakt s vedením AF, SPU ako aj odbornými gestormi a
autormi a ďalšie činnosti zabezpečuje doleuvedený kolektív pracovníkov:

doc. Ing. Ján Brindza, CSc. /v stave KGŠR/ - koordinácia aktivít 

Ing. Elena Kaliariková /nadstav 0,5 úväzku/ - vedúca študijného strediska pre dištančné vzdelávanie -
zabezpečuje organizačné náležitosti jednotlivých aktivít 

Marta Šmigurová /nadstav/ - administratívna pracovníčka pre dištančné vzdelávanie

Peter Popík  /nadstav/ - koordinácia siete počítačov a príprava informačného systému BIOACNET

Ing. Beáta Brezinová /nadstav/ - organizačné a administratívne práce.

Gabriela Kuklová /v stave KGŠR - čiastočná výpomoc/ - vedenie skladu učebných textov

Monika Bírová / v stave KGŠR - čiastočná výpomoc/ - vedenie a vybavovanie účtovnej agendy

5.5 Finančné a technické zabezpečenie programu dištančného vzdelávania

5.5.1 Finančné zabezpečenie

Zabezpečovanie pomerne náročných a rozsiahlych aktivít je financované z nasledovných zdrojov:

a/ príprava a vydávanie učebných textov na náklady účastníckych poplatkov, z darov, národných
a medzinárodných projektov

b/ náklady spojené s realizáciou kurzov - v plnej miere s účastníckych poplatkov

c/ materiálne náklady na zabezpečovanie aktivít len z mimorozpočtových prostriedkov

d/ nákup techniky a odbornej literatúry do knižnice - 80 % z prideleného zahraničného grantu OSI
Budapešť a 20 % z mimorozpočtových prostriedkov

e/ mzdové náklady pre pracovníkov v nadstave - 30 % z účastníckych poplatkov a 70 % z iných
mimorozpočtových zdrojov

f/ ostatné náklady - zo sponzorskej činnosti
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5.5.2 Technické zabezpečenie
K súčasnému obdobiu je k dispozícií nasledovné vybavenie zakúpených zo zdrojov:

Grant OSI Budapešť - 8 počítačov, 1 rozmnožovací stroj Canon, 5 tlačiarní, 1 výkonná tlačiareň v
hodnote 490.000.-Sk je k dispozícii vo VES pre tlač učebných textov na SPU v Nitre.

Projekt TEMPUS Agrieduca – 2 počítače

Ostatné mimorozpočtové prostriedky - 1 multiprojektor, 2 tlačiarne a 2 počítače.

5. 6 Pripravované a rozpracované aktivity v súčasnom období a v perspektíve

5. 6.1 Pripravované špecializované kurzy
V súčasnom období sú v rôznom štádiu prípravy nasledovné špecializované kurzy:

KDV 4 Environmentálna výchova 
KDV 6  Potraviny pre zdravý život
KDV 8  Ochrana rastlín proti škodlivým činiteľom 
KDV 9  Biometrika a informačné systémy 
KDV 10 Obnova vidieka a rozvoj obcí
KDV 12 Ovocinárstvo
KDV 13 Okrasné záhradníctvo
KDV 15 Tropické a subtropické poľnohospodárstvo 
KDV 16 Kurz pre Kluby absolventov Univerzity tretieho veku 
KDV 17 Liečivé rastliny
KDV 18 Alternatívne zdroje energie KDV 19 Biologická bezpečnosť 
KDV 20  Informačné a komunikačné technológie 

5.6.2 Príprava študijnej literatúry
V príprave učebných textov sa ďalej pokračuje. V školskom roku 2001/2002 sa plánuje vydať najmenej
20 titulov študijných textov v edícii Ochrana biodiverzity. Vydávanie literatúry je zložité náročné,
pretože sa realizuje len zo získaných prostriedkov v rámci kurzov a zo sponzorstva. Situáciu je možné
zlepšiť ujednotením systému vydávania študijnej literatúry v pôsobnosti SPU v Nitre.

5.6.3 Prínos realizovaného dištančného vzdelávania v pôsobnosti SPU v Nitre
5.6.3.1 vytvorenie základných podmienok pre novú formu štúdia, ktorá účinne a účelne umožňuje

zabezpečovať celoživotné vzdelávanie z rôznych oblastí pre rôzne vekové kategórie.

5.6.3.2 aktívne zapojenie pracovníkov výskumných pracovísk do prípravy učebných textov a učebných
pomôcok

5.6.3.3 vydanie učebných textov aj pre potreby všetkých ostatných foriem vzdelávania

5.6.3.4 účinnejšie prepojenie odborných pracovísk zo SPU v Nitre s výrobnými pracoviskami v rámci
realizovaných kurzov a zabezpečovanie aj určitej formy poradenských aktivít pre odbornú
verejnosť

5.6.3.5 zdroj mimorozpočtových prostriedkov, ktoré je možné využiť aj pre rozvoj fakúlt a SPU v Nitre.
Za obdobie rokov 1998-2001 sa na úrovni dištančného štúdia vytvoril objem okolo 8 mil. Sk,
z ktorého sa financovali 
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a) všetky náklady spojené s realizáciou jednotlivých kurzov, vrátane mzdových nákladov pre
pracovníkov, ktorí zabezpečujú uvedené aktivity v nadstave  

b) tlač 62 nových učebných textov a reedícia 12 textov aj pre novopripravované kurzy,

c) z vytvoreného zisku sa financovali rôzne aktivity na úrovni vedenia SPU v Nitre /385.000.- Sk/ ako
aj vedenia AF /292.000.-/.

d) získané prostriedky na úrovni Katedry genetiky a šľachtenia rastlín /430.000.-Sk/ boli poskytnuté na
nákup technického vybavenia konzultačného strediska a 60 % aj na nákup osobného automobilu
Octávia, ktoré sa v plnej miere využíva na úrovni všetkých pracovísk na SPU v Nitre.

5.6.4 stratégia dištančného štúdia a možnosti jeho využívania v rezorte
agropotravinárstva 

Idea celoživotného vzdelávania sa v súčasnej dobe stáva programovou stratégiou rozvoja vzdelávacích
systémov vyspelých krajín. Hlavným cieľom tohto trendu je aby sa celoživotné vzdelávanie stalo
vzdelávacou realitou pre všetkých.. Je to dôsledok reakcie na sociálnu a ekonomickú nestabilitu
a neustále sa meniace podmienky na trhu práce, kde človek už nemôže vystačiť len s nadobudnutými
vedomosťami na strednej alebo vysokej škole. Podľa jednej z definície je možné celoživotné
vzdelávania charakterizovať ako komplexný systém inštitucionálne organizovaných a individuálnych
vzdelávacích aktivít, ktoré nahradzujú, doplňujú, inovujú alebo inak obohacujú počiatočné vzdelávanie
dospelých osôb a ktoré rozvíjajú znalosti, hodnotové postoje, záujmy a iné osobné a sociálne kvality
potrebné pre ich plnohodnotnú prácu a mimopracovný život.

Učiaca sa spoločnosť /Learning society/, ktorú vo svoje stratégii preferuje v plnej miere aj EU si
vyžaduje široký základ poznatkov, ktoré majú slúžiť k tomu, aby ľudia porozumeli stále
komplikovanejším podmienkam tohto sveta, aby boli schopní žiť a pracovať v rýchle sa meniacom
prostredí a to práve prostredníctvom systematického osvojovania si nových vedomostí a poznatkov.

Problematike celoživotnému vzdelávaniu venujú významnú pozornosť na všetkých popredných
univerzitách sveta. Rozvíjajú hlavne jednotlivé formy vzdelávania. V ostatných rokoch sa venuje značná
pozornosť práve dištančnému vzdelávaniu, ktoré má svoje prednosti a ponúka široké možnosti pre jeho
praktické využívanie s plným využitím práve moderných informačných systémov a technológií.
Dôkazom toho je aj skutočnosť, že v ostatných rokoch vznikajú a to už nielen pri popredných
univerzitách a vo vyspelých krajinách sveta virtuálne fakulty a univerzity, ktoré zabezpečujú
vzdelávanie pomerne veľkého počtu účastníkov štúdia.

Tento trend je potrebné zachytiť ja v podmienkach našej univerzity a aj napriek obmedzených zdrojoch
financovania hľadať riešenie a pripravovať pedagogický zbor aj pre realizáciu uvedených aktivít.
V danom smere sa predpokladá využiť predovšetkým už jestvujúce materiálne podmienky na
pracoviskách a na univerzite a súčasne organizovať prvé skupiny a kolektívy aj pre tvorbu učebných
produktov s plným využitím informačných a komunikatívnych technológií. V tomto smere je možné
v plnej miere využiť aj programy Sokrates a Leonardo da Vinci, ktoré sú priamo orientované na dané
skutočnosti a ponúkajú a finančné zdroje na riešenie konkrétnych situácií.

Vytváraním učebných produktov na báze informačných a komunikatívnych technológií na úrovni
odborných pracovísk je možné aktívne zabezpečovať aj poradenské aktivity z jednotlivých vedných
oblastí a aktuálnych problematík a tým výrazne pomôcť riešiť problémy aj v oblasti agropotravinárstva
a rozvoja vidieka. Je málo pravdepodobné, že v podmienkach Slovenska dokáže tieto zámery aktívne
riešiť iná inštitúcia. Nie je však vylúčené, že privátne inštitúcie nájdu dostatok finančných prostriedkov
na aplikáciu zahraničných systémov v našom prostredí.

6. Realizačné výstupy
6.1 zriadené Stredisko pre celoživotné vzdelávanie, ktoré je už v plnej prevádzke 5 rokov
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6.2 schválené študijné programy pre 8 špecializovaných kurzov

6.3 vydanie 78 titulov učebných textov

6.4 vývoj a spracovanie 3 elektronických produktov pre vzdelávanie a poradenstvo

6.5 realizácia 32 vzdelávacích cyklov, ktoré absolvovalo 1003 účastníkov

7. Prezentácia výsledkov na vedeckých podujatiach, vo vedeckej a odbornej tlači
BRINDZA, J.: Aktivity strediska pre ochranu biodiverzity. In: Daphne 1998, č. 2, s.51-52.

BRINDZA, Ján: Ocrana biodiverzity. In: Učiteľské noviny, roč. XLVIII., 1998, č. 20, s. 3.

BRINDZA, Ján: Biologizácia poľnohospodárstva a biodiverzita. In: Rolnícke novinky, roč. 8, 1998, č.
20, s. 10.

BRINDZA, Ján: Repozitóriá - súčasť programu obnovy vidieka. In:Verejná správa,1998, s.10.

BRINDZA, Ján: Biodiverzita súčasť života. In: Roľnícke novinky.

BRINDZA, Ján - BOLVANSKÝ, Milan - MENDEL, Ľubomír: Electronic database of chestnut
accessions processed in system Genotypdata. In: The Second International Chestnut Symposium.
Bordeaux , 1998, (abstract).   

BRINDZA, J.: Ochrana biodiverzity, uchovanie života na našej planéte, vzdelávanie pre každého a pre
všetkých. In: Genotyp. roč. 5, 1998, č. 3.

BRINDZA, J.: Realizácia dištančného vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.
In.: Distanční vzdelávaní na vysokých školách. Seminár s medzinárodnou účasťou, Praha, 2000, s. 43-
47

3.2 prednášky publikované v plnom znení v domácich zborníkoch
BRINDZA, J.: Spoločenské, vedecké a realizačné ciele riešenia programu Záchrany a ochrany
genofondu rastlín na Slovensku v pôsobnosti SPU Nitra. In.: Hodnotenie genetických zdrojov rastlín
/zborník/. Piešťany, 2000, s.155 – 159

OKENKA, I. - BRINDZA, J.: Vzdelávanie pre  poľnohospodárstvo v 21. storočí. In. Zborník prednášok
zo VI. Zjazdu Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske
vedy pri SAV, Zvolen 6.-7. septembra 2000, Bratislava 2000, s.177 – 184.

OKENKA, I. – BRINDZA, J.: Realizácia programu celoživotného vzdelávania k problematike riešenia
globálnych problémov ľudstva na Slovensku. In.: Reforma vysokoškolského vzdelávania / zborník/
Konferencia s medzinárodnou účasťou. UKF v Nitre, 2001, ISBN 80-8050-413-X,s.53 – 58

OKENKA, I.-BRINDZA, J.: Orientácia výskumného programu Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre. ACADEMIA, XII, 2001, č.2, s.11-14, ISSN 1335-5864  

8. Zahraničná a domáca spolupráca

8.1 spolupráca v rámci Slovenska
Prírodovedecká fakulta UK Bratislava – spoluriešenie dvoch projektov TEMPUS 

Fakulta elektrotechniky a informatiky STV Bratislava – spoluriešenie projektov TEMPUS

8.2 spolupráca so zahraničím
Catalánska universita – Barcelona – spoluriešenie projektu TEMPUS
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9. Návrh na využitie dosiahnutých výsledkov a realizačné výstupy z riešenia problematiky

9.1 Realizácia celoživotného vzdelávania rôznych cieľových skupín s rôznych oblastí

9.2 Rozširovanie poznatkov a informácií z aktuálnych problémov formou učebných textov
a ostatných učebných produktov

prenos poznatkov z riešenia výskumnej problematiky do vzdelávacieho programu

10. Súhrn
Realizácia programu celoživotného vzdelávania je priamo napojený na riešenie vedecko–technického
projektu „Záchrana ohrozeného genofondu starých a krajových odrôd na Slovensku”. Za doterajšie 5-
ročné obdobie realizácie vzdelávacieho programu sa zabezpečilo zriadenie Stredisko pre celoživotné
vzdelávanie, príprava a realizácia študijných programov pre 8 špecializovaných kurzov, vydanie 78
titulov učebných textov pre špecializované kurzy, vývoj a spracovanie 3 elektronických produktov pre
vzdelávanie a poradenstvo a realizácia 32 vzdelávacích cyklov, ktoré absolvovalo 1003 účastníkov.

Kľúčové slová: celoživotné vzdelávanie, špecializované kurzy, vzdelávanie dospelých, učebná
literatúra, učebné produkty


