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9. SPRIEVODNÉ OPATRENIA (PODĽA ČL. 3 ODS. 4 NK (ES) Č. 288/2009) 
 

Sprievodné opatrenia  vypracujú a financujú  ČŠ, aby  program dodávok OZ  do škôl 
spolufinancovaný EÚ dosiahol požadovanú účinnosť a splnil  sledované ciele. Ide o súbor 
opatrení, ktoré môžu mať propagačný, informačný, školiaci,  náučný alebo hodnotiaci  
charakter. 
Môžu sa realizovať na regionálnych resp. celonárodných úrovniach, môžu  zohľadňovať 
vekovú kategóriu  detí, ktorej sú určené.  

Pri sprievodných opatreniach je dôležité zapojenie všetkých troch rezortov (školstva, 
zdravotníctva a pôdohospodárstva) ich vzájomná spolupráca a  komunikácia. Všetky uvedené 
koncepčné programy prevencia obezity, výživová politika a program školské ovocie by 
mali byť prepojené a  navzájom sa dopĺňať v oblasti pôsobenia na deti, pričom môžu byť 
riešené na rezortoch nezávisle na sebe.   

Pre  program SFS v SR boli formulované sprievodné opatrenia uvedené  písm. a) až 
c), ktoré budú v budúcich školských rokoch dopĺňané a  konkretizované. V sprievodných 
opatreniach sú zohľadnené aj návrhy rezortu školstva a zdravotníctva, ktoré budú financované  
samostatne príslušnými rezortmi.  Sprievodné opatrenia, ktoré navrhuje rezort 
pôdohospodárstva, budú    financované v rámci schválených limitov na rozpočtové roky 2010  
až  2012  a budú  každoročne aktualizované.   Podľa čl. 16 ods. 1 NK (ES) č. 288/2009 je 
možné oddialiť vykonávanie sprievodných opatrení od nasledujúceho školského roka 
(2010/2011). 
 
a) Na úrovni vzdelávania sú plánované nasledujúce sprievodné opatrenia: 

 
- pri tvorbe a aktualizácii zásadných dokumentov rezortu školstva  pre materské a základné 
školy a iné školské zariadenia (školské vzdelávacie a výchovné programy) zohľadniť 
v maximálnej miere otázky podpory zdravia a program školské ovocie; 
 
- zapojiť vedenie škôl a učiteľov do vzdelávania o nových trendoch vo výžive,  formou 
úpravy školských vzdelávacích programov s akcentom na  regionálne potreby a požiadavky 
materských a základných škôl; 
 
- podporu zdravia deklarovať prostredníctvom rozvojových projektov s finančnou podporou 
z rozpočtu rezortu školstva pod názvom „Zdravie v školách“ „Elektronizácia a revitalizácia 
zariadení školského stravovania a školských internátov“; 
 
- tematiku výživy - „Dôležitosť konzumácie ovocia a zeleniny“ realizovať v materských 
a základných školách počas výchovy a vyučovania pedagógmi na základe odborných 
inštrukcií formou brožúr, internetových  stránok, odborných textov; 
 
- potrebné inštrukcie pre školské jedálne sprostredkovať napr. prostredníctvom KŠÚ,  ktoré 
majú v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti  školské jedálne. 
 
b) Na úrovni pestovateľov a rezortu pôdohospodárstva: 
 
- podieľať sa  na  tvorbe sprievodných opatrení pre lepšiu propagáciu OZ a zdravej výživy 
so zameraním na deti  cieľovej skupiny uvedené v stratégii;  
- poskytovať  informácie o sezónnych  produktoch  OZ,  vypestovaných konvenčne, 
integrovane alebo v ekologickej produkcii; 
-  informovať deti  o týchto druhoch pestovania  realizáciou návštev fariem;  
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- informovať deti  prostredníctvom  vzdelávacích  materiálov, letáčikov vypracovaných 
ku každému druhu, ktorý sa práve  konzumuje; 
- pomoc pri realizovaní ochutnávok nových druhov, naučiť vnímať rozdiely chutí 
u rovnakého druhu; 
-   vykonať návštevy na školách,  informovať deti o zdravých účinkoch OZ, zorganizovať 
rôzne súťaže  napr. v kreslení, informovať riaditeľov a učiteľov;   
-  príprava internetovej stránky pre program SFS (návrh je v prílohe č. 6) 
 
c) Na úrovni médií: 
 
- televízia, reklamy, ranné informácie o dôležitosti výživy, významné a obľúbené osobnosti   

spolu s deťmi pri ochutnávke ovocných druhov; 
-  masmediálna kampaň v spolupráci so rezortom pôdohospodárstva a zdravotníctva; 
-  plagáty, hry,  krátke filmy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


