8.

ZAPOJENIE

PRÍSLUŠNÝCH ZÚČASTNENÝCH STRÁN

Národné programy, projekty a postupy prijaté pre splnenie cieľov SFS, plnenie
výživovej politiky
Na úrovni MZ SR
- Národný program prevencie obezity;
- Program ozdravenia výživy obyvateľov SR;
- v zákone NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách (a jeho vykonávajúcich predpisoch výnose MP SR a MZ SR č. 1187/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového
kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v platnom znení
a výnose MP SR a MZ SR č. 16826/2007 - OL, ktorým sa vydáva hlava
Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny
na osobitné výživové účely a na výživové doplnky) - plne v súlade s EU legislatívou;
- V zákone NR SR č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov;
- Vypracovanie hodnotiacich ukazovateľov a spracovanie údajov (prílohy 3 až 5);
- Odsúhlasenie zoznamu oprávnených výrobkov OZ – ÚVZ SR podľa čl. 3 ods. 2
druhý pododsek NK (ES) č. 288/2009.
Na úrovni MP SR
- Národná stratégia pre program školské ovocie, nariadenie vlády SR, gestor programu;
- Organizovanie a informovanie pestovateľov o programe SFS a podporiť ich pri
zabezpečovaní ovocia a zeleniny;
- Administrovanie a monitorovanie programu SFS – podľa čl. 15 NK (ES) č. 288/2009;
- Spolupráca pri propagácii zdravej výživy prednostne pre dotknutú cieľovú skupinu
detí (príprava podkladov pre sprievodné letáčiky, ktoré budú sprevádzať OZ určené
do škôl a budú obsahovať informácie o výživovej hodnote a prečo je potrebné
konzumovať OZ);
- Všeobecná propagácia podľa nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 – riešené ako samostatný
projekt, ktorý predložia zväzy ovocinárov a zeleninárov;
- Kontroly vykonávané PPA alebo ŠVPS SR a realizácia platieb.
Na úrovni MŠ SR
- Preberanie dodávok, úprava pred servírovaním pre deti a realizácia školských desiat;
- Organizovanie a realizovanie platieb stanovenej čiastky za dodávku ovocia a zeleniny;
- Informovanie detí o význame OZ, ktoré sú predmetom konzumácie;
- Realizácia školení učiteľov, vzdelávanie, zapracovanie do vnútorných informačných
dokumentov pre školy a Krajské školské úrady (ďalej len „KŠÚ“);
- Monitorovanie spotreby OZ podľa článku 12, ods. 1, 2 NK (ES) č. 288/2009;
- Možná sumarizácia výsledkov prostredníctvom KŠÚ a predkladanie informácii MP
SR alebo PPA.
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