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Vec
Konzumácia produktov zo školských záhrad a pozemkov žiakmi a pri výrobe jedál v zariadeniach
školského stravovania – s t a n o v i s k o
Elektronickou poštou zo dňa 13.11.2019 ste sa obrátili na Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky vo veci možnosti využívania produktov (zelenina, ovocie, bylinky) zo školských
záhrad a pozemkov pri výrobe jedál v zariadeniach školského stravovania a podmienok nakupovania
z fariem pre varenie v školskej jedálni.
V danej veci uvádzame nasledovné stanovisko:
Hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva produktov rastlinného
a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným
prevádzkarniam upravuje Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., ktorým sa
ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných
produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému
spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam.
V kontexte uvedeného sa za konečného spotrebiteľa považuje aj zariadenie školského
stravovania. Všeobecné hygienické požiadavky na malé množstvá prvotných produktov sú vymedzené
v § 2 citovaného predpisu. Malé množstvá prvotných produktov musia pochádzať z vlastnej produkcie
alebo činnosti prvovýrobcu, ktorý je na vykonávanie činnosti ustanovených uvedeným nariadením
vlády osobitne registrovaný.
Každý prevádzkovateľ dodávania malého množstva produktov má povinnosť v zmysle
§ 6 zákona Národnej rady SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov oznámiť
kompetentnému orgánu úradnej kontroly potravín (príslušná regionálna veterinárna a potravinová
správa) svoju činnosť na účely registrácie. Činnosťou sa v tomto prípade rozumie pestovanie,
produkcia a dodávanie produktov rastlinného pôvodu príslušnému stravovaciemu zariadeniu.
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Z horeuvedeného vyplýva, že ak je spoločenská objednávka na používanie, resp. konzumáciu
zeleniny, ovocia a byliniek, vypestovaných v školskej záhrade v rámci školského stravovania,
prípadne počas školských slávností, je potrebné sa zaregistrovať na miestne príslušnej pobočke

regionálnej veterinárnej a potravinovej správy. Túto povinnosť si musia splniť aj farmy,
z ktorých školy ich produkty odoberajú.
V prípade, že si vypestuje pani učiteľka s deťmi na školskej záhrade jahody (resp.
ovocie, zeleninu, bylinky), môžu ich skonzumovať napr. na desiatu, ale nie cestou školskej
jedálne.
Ak by chceli v školskej jedálni napr. upiecť koláč z jabĺk zo školskej záhrady, môžu
jablká použiť iba v prípade, že sú registrovaní na príslušnej Regionálnej potravinovej
veterinárnej správe.

S pozdravom

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky
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