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VEC

Odporučanie Sekcie regionálného školstva MŠVV a ŠSR – usmernenie č. 4 2017
Školský úrad v Stropkove v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vydáva nasledovné

1. Usmernenie pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení v pôsobnosti ŠÚ Stropkov
k vykonaniu kontrol v tých zariadeniach, kde boli zistené závažné nedostatky RÚVZ
v súvislosti s výsledkami kontrol mäsa a mäsových výrobkov z Brazílie.
2. Usmernenie pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení k pripravovanej zmene
poskytovania Školských programov (ŠMP, ŠO) v školskom roku 2017/2018.
3. Usmernenie pre zriaďovateľov zariadení školského stravovania v súvislosti
s obstarávaním potravín v ZŠS.
K bodu 1
Sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR v súvislosti s vyššie uvedenými informáciami
vydala odporúčanie, aby zriaďovatelia vykonali komplexnú kontrolu v zariadeniach
školského stravovania, kde boli zistené príslušným RÚVZ závažné nedostatky pri výrobe
jedál.
Hlavný hygienik SR z preventívnych dôvodov vyzýva prevádzkovateľov zariadení
spoločného stravovania, vrátane školských a predškolských zariadení, aby vzhľadom na
vzniknutú situáciu spojenú s podozrením podvodu na mäse a mäsových výrobkoch z Brazílie
boli zodpovední a ústretoví a aby dobrovoľne pozastavili používanie mäsa a mäsových
výrobkov z Brazílie na prípravu pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania až do
preukázania jeho zdravotnej neškodnosti na základe vykonaných laboratórnych vyšetrení.
V prípade, že má zariadenie spoločného stravovania mäso alebo mäsové
výrobky z Brazílie odporúčame mu, aby kontaktoval príslušný regionálny
úrad verejného

zdravotníctva.
Z rovnakých preventívnych dôvodov súčasne odporúčame spotrebiteľom, aby sa informovali
v zariadeniach spoločného stravovania na pôvod mäsa a mäsových produktov použitých na
prípravu konkrétneho hotového pokrmu.
Uvedené navrhované opatrenia sú z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia obyvateľov SR.
Bližšie informácie nájdete aj na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva SR a RÚVZ
Svidník. ( http://www.ruvzsk.sk/ http://www.uvzsr.sk/ )
K bodu 2
Usmernenie pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení k pripravovanej zmene
poskytovania Školských programov (ŠMP, ŠO) v školskom roku 2017/2018.
OÚ OŠ Prešov zasielal usmernenie číslo OU-PO-OŠI-2017-017649-2 zo dňa 19.4.2017
zriaďovateľom škôl zapojených do Programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny
v školách (Školské ovocie) a Program podpory konzumácie mlieka v školách (Školské
mlieko). V uvedenom pokyne sa uvádza, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR pripravuje stratégiu školského programu pod názvom ,,Program pomoci na poskytovanie
ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach“, ktorý spojí súčasné
školské programy. Ďalšie informácie a pokyny k realizácii programu sú rozpracované
v uvedenom pokyne.
K bodu 3
Sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR ďalej odporúča školským jedálňam v spolupráci
so zriaďovateľmi ZŠS zabezpečiť dodržiavanie všeobecných právnych predpisov pre oblasť
školského stravovania. Pri obstarávaní potravín zabezpečiť komodity čo najvyššej
kvality s vysledovaním ich pôvodu a preferovaním čerstvých regionálnych
produktov. Dodržiavať požiadavky v Materiálno- spotrebných normách a metodiky
pre školské stravovanie z roku 2016.
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