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Predslov

Program Erasmus je navrhnutý Európskou úniou tak, aby umožnil ľudom zúčastniť sa v akejkoľvek 
fáze života stimulujúcich študijných zážitkov a rozvíjať vzdelanie a výchovu na rôznych miestach 
v Európe.

Európsky projekt “Bio kuchári vo verejnom stravovaní”, založený programom Európskej 
únie ERASMUS+ ((September 2014 – August 2017) pristupuje k tejto problematike s cieľom 
prispieť k udržateľnej a zdravej výžive vo verejných stravovacích službách. To chce dosiahnuť 
prostredníctvom rozvíjania nových a inovatívnych spôsobov vzdelávania o bio varení vo verejnom 
prostredí, a tiež zvyšovaním povedomia o týchto témach. 

Hlavné tri výstupy projektu predstavujú:
1) Osnovy pre doplnkovú kvalifikáciu bio kuchárov vo verejnom stravovaní, vypracované na základe 
ECVET štandardov.
2) Interaktívny online nástroj pre udržateľné varenie, ktorý motivuje k používaniu regionálnych 
potravín a biopotravín vo verejných kuchyniach.
3) Príručka “Bio kuchári vo verejnom stravovaní”.

Táto príručka je výsledkom partnerskej spolupráce rôznych európskych projektov s cieľom 
poskytnúť znalosti a praktické príklady smerom k udržateľnejším verejným jedálňam. Partnerské 
spoločenstvo pozostáva zo šiestich partnerov z piatich európskych krajín.

Spoločenstvo tvorí širšie spektrum partnerov pôsobiacich v rôznych odvetviach, formálnych 
i neformálnych vzdelávacích inštitúciách: Thüringer Ökoherz e.V. (Nemecko), koordinátor projektu, 
Juhočeská univerzita - Poľnohospodárska fakulta (Česká republika), Vestyjland Folk High School 
(Dánsko); neziskové organizácie s dobrým prepojením a potenciálom šírenia na národnej aj 
regionálnej úrovni a s vzdelávacími aktivitami v neformálnom sektore - AIAB Ligúria (Taliansko), 
Durínske centrum spotrebiteľského poradenstva – sieťová jednotka pre školské stravovanie 
(Nemecko), Centrum environmentálnych aktivít (Slovensko).

Autori

Paolo Agostini, Uta Beier, Rikke Busch, Francesca Coppola, Lenka Kováčová, Alexandra Lienig, Mara 
Marchesan, Richard Medal, Klaudia Medalová, Jan Moudrý sr., Jan Moudrý jr., Elena Pagliarino, 
Giorgio Scavino, Alessandro Triantafyllidis. 

Obrázok na titulnej strane 
Prostredie jedálne – zhotovila Francesca Coppola 

Janov, Marec 2017

Bio kuchári vo verejnom stravovaní
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Úvod

Úvod

Príručka Bio kuchári vo verejnom stravovaní ponúka metódy a osvedčené postupy pre udržateľné 
verejné jedálne prostredníctvom zavádzania bio, sezónnych a regionálnych jedál. Príručka 
poskytuje základné informácie o témach súvisiacich s bio jedálňami v porovnaní s konvenčnými 
jedálňami a ukazuje pridanú hodnotu tých prvých. Zdôrazňuje otázky týkajúce sa zdravia, pohody 
a environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti. 
Budovanie regionálnej siete medzi dodávateľmi čerstvých potravín a verejnými jedálňami je 
prezentované ako nevyhnutná podmienka na zabezpečenie udržateľnosti vo verejnom stravovaní, 
regionálnych potravinových systémoch a v lokálnej komunite. 
Jedným z hlavných cieľov tejto príručky je ukázať, ako môžu verejné jedálne viesť k udržateľnosti, 
hlavne v prípade premeny konvenčných verejných kuchýň na bio kuchyne.
Príručka navrhuje praktické príklady na prekonanie bariér pri používaní regionálnych a sezónnych 
(bio)potravín vo verejných zariadeniach; rieši problémy vznikajúce v procese konverzie a navrhuje 
možné riešenia.
Tiež ponúka inovatívne postupy, ktoré nie sú bežnou praxou v krajinách spoločenstva a môžu znieť 
neznámo či nepoužiteľne. Sú tu navrhnuté stratégie, ktoré už boli úspešne vyskúšané v jednej 
alebo vo viacerých zúčastnených krajinách.
Príručka sa tiež zameriava na informovanie o projekte a jeho výsledkoch, ako aj o osvedčených 
príkladoch, súvisiacich projektoch a ďalších zdrojoch, výsledkoch a kontaktoch prispievajúcich 
k motivácii a podpore cieľových skupín v procese konverzie. 
Príručka slúži ako dôležitý nástroj na zvýšenie povedomia o začlenení bio varenia vo verejnom 
prostredí, špeciálne v tých krajinách, kde je stav bio a udržateľného varenia stále na začiatku 
prakticky na všetkých úrovniach (správa verejných jedální, politický a rozhodovací aparát 
a angažovanosť spotrebiteľov).
Na záver môže byť manuál použitý aj ako základ pre pedagogickú činnosť a nástroj šírenia informácií 
medzi zainteresovanými stranami a cieľovými skupinami ako sú kuchári, manažéri stravovacích 
zariadení, politici, učitelia, pedagógovia a spotrebitelia. 
Príručka obsahuje priame odkazy na webové stránky a dokumenty o načrtnutých témach, s online 
verziou na stránke projektu http://www.cookorganic.eu/en.

1.1 Bio, sezónne a regionálne produkty: spôsob zlepšenia kvality jedla v udržateľných  
jedálňach                                                                                                       

Rešpekt k ľudskému zdraviu, celkovej pohode, k územnej celistvosti a životnému prostrediu sú 
predpokladmi a cieľmi udržateľnej produkcie a spotreby potravín. Jedálne predstavujú dôležitý 
priestor na implementáciu týchto hodnôt, pretože sú špecifickým miestom sociálneho združovania 
a poskytujú vynikajúcu možnosť na vzdelávanie a šírenie povedomia o potravinovej udržateľnosti. 
Okrem toho, že bio jedálne ponúkajú jedlo bez pesticídov a geneticky modifikovaných potravín, 
poskytujú zároveň hodnotné príležitosti na podporu miestnych ekonomík a privilégiá čerstvého 
a sezónneho jedla od blízkych dodávateľov (napr. SANPEI Projekt). Aby k tomu došlo, opatrenia 
by nemali byť obmedzené len na nahradenie konvenčných jedál bio jedlami, ale aj na vylepšenia, 
prípadne celkové vybudovanie silných vzťahov medzi stravovacími zariadeniami a ich okolitým 
prostredím, dodávateľmi a občanmi.

01
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Úvod

Za týmto účelom je dôležité podporovať šírenie znalostí o príkladoch dobrej praxe,  ktorými 
sú napríklad projekty zásobovania školských jedální, nemocníc a domovov dôchodcov bio 
jedlami, združenie obcí na dodávanie miestnych produktov, iniciatívy na zvýšenie povedomia 
o biopotravinách a výžive, zamerané na kuchynský personál aj stravníkov a program na integráciu 
vzdelávania o výžive do školských osnov.

- bez používania chemikálií ako sú pesticídy, fertilizéry, hormóny a GMO produkty
- chráni úrodnosť pôdy
- vyhýba sa drancovaniu prírodných zdrojov a chráni biodiverzitu
- podnecuje dobré zaobchádzanie so zvieratami
- podporuje krátke potravinové reťazce, redukuje dopady na životné prostredie (CO2 emisie počas   
 transportu), vytvára silné prepojenia medzi producentami a spotrebiteľmi 
- pridáva hodnotu lokálnym produktom, územiam, krajine a komunitám

Ekologické poľnohospodárstvo je podporované a sprostredkované EÚ cez množstvo regulačných 
a finančných nástrojov súvisiacich s európskou Spoločnou poľnohospodárskou politikou a Programom 
rozvoja vidieka. V posledných rokoch táto politika viedla k ročnému nárastu o pol milióna hektárov 
poľnohospodárskej pôdy určenej na ekologické poľnohospodárstvo. V súčasnosti máme tak v Európe 
viac ako 186-tisíc biofariem.

Udržateľnosť v oblasti stravovania by mala byť vnímaná ako celostný koncept, berúci do úvahy rôzne 
aspekty: obstarávanie potravín, prípravu a zostavenie jedálneho lístka, transport jedál, distribúciu 
a spotrebu, nakladanie s odpadmi a ich znižovanie, pozornosť venovanú nielen potravinám a kvalite 
jedla, ale aj zdravej a príjemnej atmosfére na mieste konzumácie. Keďže vzdelávanie je kľúčovým 
faktorom v zlepšovaní kvality služieb, všetky spomínané aspekty by sa mali riešiť cez vzdelávanie 
a osvetové aktivity zamerané na rôzne zúčastnené strany: obce, firmy zabezpečujúce stravovacie 
služby, konzumentov (deti, rodičov), učiteľov, miestne zdravotnícke strediská a poľnohospodárov.

Prečo bio?
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Zámer 
Cieľom prístupu mesta Rím je podpora ekologického 
poľnohospodárstva a biopotravinových reťazcov, zabezpečenie 
potravinovej bezpečnosti a výživovej rovnováhy a povzbudenie 
environmentálnej praxe súčasných aj potenciálnych 
dodávateľov cez ich stravovacie služby. Od roku 2001 je v Ríme 
vzostupný trend zlepšovania stravovacích služieb s cieľom 
zvýšiť ich udržateľnosť a inovatívnosť. Nedávna výzva na 
verejnú súťaž školskej stravovacej služby v trvaní päť rokov 
mala základnú hodnotu približne 355 miliónov eur. Hlavnými 
motívmi a cieľmi boli: garantovaný pôvod potravín; čerstvosť 
a chuť jedál; rôznorodosť jedálneho lístka; pohodlné, zdravé 
a funkčné prostredie, časté a dôsledné kontroly, vzdelanie 
v oblasti výživy, primerané náklady.

Uskutočnené aktivity 
Výsledná kvalita a udržateľnosť v rímskych školských jedálňach 
bola dôsledkom komplexného procesu, ktorý začal v roku 2001 
a pokračuje dodnes. Program školského stravovania realizoval 
od roku 2001 piate kolo verejnej súťaže na podporu princípov 
“všetko pre kvalitu”, zavedených a realizovaných s postupom 
rokov. 
Rímska Rada okrem toho prijala rozhodnutie o GPP (Green 
Public Procurement – zelenom verejnom obstarávaní) pre 
jedálne v 550-tich škôlkach a základných školách, kde sa denne 
podáva viac ako 144-tisíc jedál. 92% z týchto jedál sa pripravuje 
priamo na mieste so 69%-ným podielom bio potravín. Školské 
jedlá sú významným doplnkom počas dôležitej fázy detského 
rastu, počas ktorej si deti osvojujú vzorce správania a životný 
štýl. Nielenže sa stávajú zodpovednejšími za svoje vlastné 
zdravie, ale získavajú aj sociálne a environmentálne povedomie.

Bio kuchári–príklad dobrej praxe z Talianska

Verejná súťaž v Ríme zameraná na kvalitu 
školských stravovacích služieb

Pravidlá verejnej súťaže v Ríme zameranej na kvalitu školských stravovacích služieb

K charakterictickým znakom kvalitných 
stravovacích služieb patrí garantovaný 
pôvod potravín: cestoviny, ryža, chlieb, syr, 
ovocie a zelenina pochádzajú z ekologického 
poľnohospodárstva, mäso a mäsové výrob-
ky zabezpečujú spoločnosti s certifikátom 
kvality. Geneticky modifikované potraviny 
(GMO) sú vylúčené. Čerstvosť a chuť jedál: 
jedlá sa pripravujú priamo v škole v ten istý 
deň. Používajú široké množstvo receptov 
navrhnutých rímskymi dietetikmi za úče-
lom prípravy výživných a chutných jedál. 
Rôznorodosť jedálneho lístka: menu je 
rozdelené podľa veku detí a sezóny (letná 
verzia od 01/04 do 31/10, zimná od 1/11 
do 31/03), a ponúka študentom výživné 
látky, ktoré potrebujú. Lokálne, príjemné, 
zdravé, funkčné: zvýšená pozornosť a zdro-
je sa investujú do vylepšení kuchýň, skladov 
a jedální. Svedomité a prísne kontroly: 
s rešpektom k spoločnostiam prevádz-
kujúcim jedálne, s možnosťou zrušenia 
zmluvy v prípade vážneho porušenia (čo 
už bolo uskutočnené vo viacerých prípa-
doch). Vzdelávanie v oblasti zdravého 
a udržateľného stravovania: jedlo vstu-
puje do školských vzdelávacích projektov. 
S vedomím, čo deti jedia a ako sa jedlá  
pripravujú, môže jedlo stimulovať  pove-
domie študentov o ich zdraví a tele a učiť ich 
jesť vyváženým spôsobom, čo pomáha pred-
chádzať chorobám. Jedáleň na 1. stupni základnej školy. Foto: Albert sas

Kancelária expertov na potraviny v Ríme 
zodpovedná za prípravu a zber údajov do 
informačného magazínu. Foto: Albert sas.



11

Získané poznatky
Pokiaľ ide o monitorovanie, mestskí dietológovia kontrolujú 
kvalitu na dennej báze, aby zabezpečili, že podmienky zmluvy 
sa kontinuálne dodržujú. Na monitoring kvality v školách 
sa vypracovala ďalšia zmluva poverujúca dve súkromné 
laboratóriá testovaním približne 15-tich vzoriek jedla a potravín 
denne. Zvažuje sa dokonca zavedenie tejto praxe aj do iných 
verejných jedální (napríklad do väzníc alebo nemocníc). 
Princípy, na ktorých je zmluva postavená, budú platiť aj pre 
ďalšie zmluvy v budúcnosti.
Široký výber receptov umožňuje vykonávať zmeny bez 
toho, aby vznikli problémy so zásobovaním. Zabezpečené 
sú aj špeciálne diéty pre deti, ktoré ich potrebujú: “ľahké” 
jedlá počas krátkodobých ľahkých ochorení nevyžadujúcich 
lekárske potvrdenie; špeciálne diéty zo zdravotných dôvodov 
(precitlivenosť a/alebo alergie) na ktoré je potrebné lekárske 
potvrdenie od miestneho zdravotného strediska a oznámenie 
mestskému dietológovi, ktorý vypracuje diétu za týmto účelom; 
vegetariánske menu a jedálničky zodpovedajúce špecifickým 
náboženským potrebám, pre ktoré stačí predložiť potvrdenie 
od rodičov na mestskú radnicu. Doobeda deti dostanú desiatu 
s optimálnym kalorickým a výživovým zložením. Desiata je 
koncipovaná tak, aby dieťa nezostalo v čase obeda príliš 
sýte. Počas školských výletov dostanú deti cestovný balíček 
s jedlom alebo s trvanlivými potravinami balený v ten deň 
do papierových vrecúšok. Jedlo, ktoré sa nezje pri stole, 
putuje k zvieratám (napríklad do psích či mačacích útulkov). 
Neporušené neskonzumované jedlo sa odovzdáva neziskovým 
organizáciám v zmysle sociálnej solidarity.

Stravovanie je zabezpečené prostredníctvom špecializovaných 
firiem, ktoré sú vybrané v dvoch druhoch verejnej súťaže:

• Súťaž riadená centrálne mestskou radou. Mestské 
územie je rozdelené na 11 častí a ku každej sa pridelí 
jedna spoločnosť

• Súťaž manažovaná priamo vedením školy 

V 36-tich prípadoch mala víťazná firma na starosti školy, 
ktoré sa zúčastnili súťaže. V oboch typoch verejnej súťaže 
však musia firmy splniť kvalitatívne štandardy nariadené 
mestom. V poslednej verejnej súťaži mesto Rím investovalo 
počas rokov 2007 až 2012 700 miliónov eur na podporu 
stravovacích služieb v 740-tich školách. Rímske rodiny platia za 
stravovanie menej ako polovicu z celkovej sumy jedál, pričom 
sociálne znevýhodnené domácnosti prispievajú len 25%. 
Najchudobnejšie rodiny majú nárok na bezplatné jedlo. 

Bio kuchári – Príklad dobrej praxe 
z Talianska

Cieľová skupina
Hlavnou cieľovou skupinou je 144-tisíc 
detí (dievčat a chlapcov) v rímskych škôl-
kach a základných školách na 1. stupni. 
Táto služba sa vyznačuje vysokou kvali-
tou jedál, ktoré sú chutné, vyvážené a zo 
69% v bio kvalite. Rešpektuje životné 
prostredie, sezónnosť a výživové potreby 
žiakov. Zúčastnenými stranami sú riadi- 
telia, učitelia, manažéri jedální a rodičia. 
Okrem toho sa táto služba vyznačuje  
vysokou udržateľnosťou a úrovňou zručnos-
tí zamestnancov v danom odvetví.

Očakávané výsledky: Jasné pravidlá  
zmluvy nastavené vo verejnej súťaži pres-
ne stanovujú požadované aspekty služ-
by. Dodatočné kontroly zabezpečujú ich 
dodržiavanie.

Opakovateľnosť: Manažment verejných 
jedální v Ríme je veľmi podrobný a zložitý. 
Potrebný proces prenosu a adaptácie 
by mohol uľahčiť vzájomné obohatenie 
smerom k spoločným cieľom, ktorými sú 
zlepšenie kvality a udržateľnosť služby.

Potrebné zdroje: Zamestnanci mesta, 
konzultanti a zamestnanci spoločností 
úspešných vo verejnej súťaži. 

Financie: Školské stravovacie služby sa 
zabezpečujú sedem rokov. Posledná verejná 
súťaž mala základnú hodnotu približne 355 
milliónov eur.

Odkaz: http://www.comune.roma.it/pcr/
it/mense_dses.page

Foto: Albert sas.
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1.2 Rešpektovanie odlišností, zdieľanie osvedčených postupov

Rímsky projekt je založený na predpoklade, že je dôležité učiť sa cez skúsenosti, výmenu znalostí 
a zdieľanie dobrých príkladov z praxe. Príležitosť vzájomne sa vzdelávať je ešte cennejšia v kontexte 
potravinovej udržateľnosti vo verejných jedálňach, typických rozdielmi v postupoch, predpisoch, 
tradíciách atď. Je žiadúce, aby partneri projektu vnímali túto variabilitu ako zdroj obohatenia 
a priestor na ďalšiu diskusiu. 
Aj keď táto príručka prezentuje celkový obraz systému verejného stravovania, kladie špeciálny 
dôraz na školské jedálne vzhľadom na ich edukačnú hodnotu. Práve školské jedálne sú skutočne 
miestom, kde sa vzdelávajú európski občania a budúci spotrebitelia. Tam môžu získavať svoje 
znalosti o jedle a zvyšovať povedomie o dôležitosti výberu správneho jedla kvôli im samým a kvôli 
zdraviu a blahu celej planéty. Školské jedálne si naviac vzhľadom na mladý vek konzumentov zaslúžia 
špeciálnu pozornosť, aby boli v nich zabezpečené vysoké kvalitatívne a bezpečnostné štandardy. 
Z tohoto dôvodu môžu byť akýmsi modelovým vzorom pre ostatné typy verejného stravovania 
(pre nemocnice, domovy dôchodcov, kasárne, jedálne na pracoviskách, atď.).

Aj keď všetkých 28 krajín Európskej únie už zaviedlo protravinovú politiku pre školy, zameranú 
na zlepšenie detskej výživy, redukciu a prevenciu detskej obezity prostredníctvom osvojovania 
zdravého stravovania a vzdelávacích programov, v rámci partnerstva je vidieť isté rozdielnosti: 
V Nemecku sa školský systém posúva smerom k vyučovaniu na plný úväzok, a tak stúpa dopyt po 
školských stravovacích službách, hlavne v škôlkach a školách na západe Nemecka. Vo východnom 
Nemecku má školské stravovanie dlhú tradíciu už od roku 1945. Za posledných 10 rokov sa v tejto 
oblasti uskutočnilo veľa zmien. Od roku 2007 sa stravovanie odporúča vo všetkých prostrediach, 
pričom mestá ako Berlín, Mníchov alebo Brémy začali zdôrazňovať dôležitosť biopotravín a/alebo 
udržateľnosti a implementovali tieto princípy do verejných súťaží.
Nová vládna stratégia v Dánsku je silne orientovaná na propagáciu jedál z biopotravín a zvyšuje sa 
tiež podiel pôdy využívanej na udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo. 
V Českej republike zdôrazňuje Školský stravovací plán dôležitosť fyzickej aktivity a uvádza, že 
používanie živočíšnych tukov by malo byť zredukované a postupne nahrádzané rastlinnými tukmi 
a olejmi. 
Na Slovensku stanovil školský stravovací zákon štandardné pravidlá pre zlepšovanie kvality jedál 
a výuku zdravých stravovacích návykov.
V Taliansku ponúkajú školské jedálne v priebehu roka dve rôzne sezónne menu: jedno na jesenno-
zimné obdobie a druhé na jarno-letnú sezónu. Jedálne lístky fungujú na 4-5 týždňovom rotačnom 
systéme, takže jedno jedlo nie je v ponuke viac ako raz za mesiac. Podľa správy BioBanky z roku 
2016, 296 stravovacích zariadení (24% z celkového počtu) používa v školských jedálňach 70% 
biopotravín. Obce poverujú riadením jedální stravovacie spoločnosti, ktoré pripravujú, transportujú 
a distribuujú jedlá v súlade so smernicami daných regiónov a Ministerstva zdravotníctva.

Školské jedlá v bio kvalite teda môžu byť cenným príspevkom k zdravej výžive priateľskej 
k životnému prostrediu. Tiež reprezentujú pre deti dôležitý edukačný moment, keďže obed im dáva 
skvelú príležitosť, aby si osvojili hodnoty, zvyky a správanie udržateľnej spotreby prostredníctvom 
integrovaného stolovania so spolužiakmi a učiteľmi.
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Právny rámec a ďalšie aspekty verejného stravovania

2.1 Právne predpisy v EÚ týkajúce sa verejného obstarávania v školských stravovacích 
službách

Európska únia v posledných rokoch vytvorila koncepciu na podporu ekologických poľnohospodárov 
a ochranu spotrebiteľských práv. V Európskej únii predstavuje verejné obstarávanie v potravinárskej 
sfére približne 19% HDP (hrubý domáci produkt). S prijatím troch nových európskych smerníc 
týkajúcich sa verejného obstarávania (2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU) sa právny rámec 
v tejto oblasti priblížil k cieľom “Európskej Stratégie 2020” pre rozumný, udržateľný a inkluzívny 
rast,  popri efektívnejšom využívaní verejných prostriedkov. 
Členské štáty EÚ začlenili tieto smernice do svojich zákonov a dnešné verejné obstarávanie je tak 
cenným nástrojom v zameraní stravovacích služieb na kvalitu a udržateľné štandardy. 
V systéme nariadení má ústrednú úlohu Zelené verejné obstarávanie (Green Public Procurement – 
GPP), ktoré je formou verejnej správy, zameranej na nákup tovaru a služieb šetrných k životnému 
prostrediu. Vďaka tomu sa ekologická udržateľnosť produktov a služieb stáva povinnou. Tento 
postup je možné realizovať pomocou aplikácie Minimálnych environmentálnych kritérií (Minimum 
Environmental Criteria - MEC) na interné zásobovanie, ktoré je zverené externým dodávateľom. 
Všeobecné ukazovatele MEC pomáhajú lepšej orientácii v nákupnej administratíve a racionalizácii 
spotreby, poskytujúc environmentálne návrhy súvisiace s rôznymi fázami verejnej súťaže (cieľmi 
výberového konania, technickými špecifikáciami, najvyšším technickým skóre v ekonomicky 
najvýhodnejšej ponuke výberového konania, podmienkami dodržania zmluvy). Zelené verejné 
obstarávanie (GPP) berie do úvahy environmentálnu pridanú hodnotu počas celého trvania 
a životného cyklu produktu/služby a dodávateľského reťazca. Európska únia vyvinula k dnešnému 
dňu celý rad kritérií GPP pre viac ako 20 kategórií produktov a hodnota vkladaná Európskou úniou 
do tohoto spôsobu obstarávania stále rastie. 

Okrem toho je obstarávanie verejných stravovacích služieb v súlade s nariadeniami Európskej 
komisie č. 178/2002 o bezpečnosti potravín a  č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách 
spotrebiteľom.

Nakoniec je vhodné spomenúť európske iniciatívy “Školské mlieko” a “Školské ovocie”, vyvinuté 
v rámci koncepcie nariadenia EÚ č. 1308/2013, zamerané na podporu rozvoja udržateľného 
potravinového hospodárstva a povzbudenie k spotrebe ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych 
produktov medzi školopovinnými deťmi. Ovocie, zelenina a mliečne výrobky reprezentujú 
dve základné poľnohospodárske oblasti, z ktorých každá predstavuje približne 15% hodnoty 
z poľnohospodárskej produkcie EÚ. Krajiny EÚ sa môžu zúčastniť týchto programov na báze 
dobrovoľnosti. Tieto programy boli pôvodne vyvinuté oddelene (Školské mlieko v roku 1968, 
Školské ovocie v roku 2007), ale dnes sú zlúčené do jedného programu s názvom Školský program 
EÚ, ktorý vstúpil do platnosti 1. 8. 2017 s ďalším dôrazom na vzdelávanie v oblasti výživy a zdravého 
stravovania.
V nasledujúcom texte je prezentovaných viacero postupov, ako navrhnúť výberové konanie na 
školské stravovacie služby. Väčšina zo spomínaných ukazovateľov je aplikovateľná aj v ostatných 
typoch stravovacích služieb.

02
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2.1.1 Verejné obstarávanie v školských stravovacích zariadeniach: procedurálne aspekty

V prípade, že majú školské stravovacie služby prejsť do rúk súkromnej spoločnosti, je verejná súťaž 
potrebná. Súťaž obsahuje všetky aspekty služby požadované verejnou správou a tiež všetky detaily 
upravujúce zmluvu. 
Pred spustením verejnej súťaže je potrebné poznať jej celkový finančný objem a spôsob, akým bude 
prebiehať tok peňazí. Finančný objem súťaže sa vypočíta ako súčin približného celkového počtu 
stravujúcich sa žiakov, počtu dní, počas ktorých sa strava podáva, ceny za porciu a dĺžky trvania 
kontraktu. Ak sa požaduje stravovanie pre viac ako jednu školu, tiež sa to zahrnie do kalkulácie. 
Zatiaľ nie je nevyhnutné poznať presný počet žiakov ani cenu porcie, v tejto fáze stačí odhad. 

Príklady:
a) V škole sa stravuje na obed 150 detí, päť dní v týždni počas jedného školského roka. Zmluva je 
naplánovaná na štyri roky. 
150 detí * 215 dní (za jeden školský rok) * 3,50 € za porciu (odhadom podobné iným cenám školskej 
stravy) * 4 roky = 451.500 € 

b) V meste je 30 škôl s približne 130 deťmi, ktoré jedia obed v škole päť dní v týždni počas jedného 
školského roka. Zmluva je uzavretá na dva roky. 
130 detí * 30 škôl * 215 dní * 3,20 € za porciu * 2 roky = 5.366.400 € 

Peňažný tok, (t.j. kto komu platí za službu), je dôležitým kritériom v rozhodnutí, či sa uzavrie 
zmluva na licenčnú alebo zverenú službu. Súťaž na udelenie licencie sa uskutočňuje v prípade, 
keď majú rodičia súkromnú zmluvu s dodávateľom a platia mu priamo. Dodávateľ má zase zmluvu 
s mestom, aby mohol používať školskú jedáleň na varenie a servírovanie jedál. Stravovacia 
spoločnosť pravdepodobne platí mestu nájom a prevádzkové náklady a je uzrozumená s rizikami 
tejto činnosti. V prípade, že je dodávateľ platený za pripravené a servírované jedlá mestom, ktoré 
prijíma peniaze od rodičov, odporúča sa vystaviť zmluvu na zverenie služby. 

Vzhľadom na zásady voľnej hospodárskej súťaže na otvorených trhoch medzi európskymi 
štátmi, EÚ vymedzuje hraničnú hodnotu, nad ktorú je potrebné zverejniť službu (celoeurópsky, 
nielen na národnej úrovni), pričom predpisy sa viažu k verejnému obstarávaniu na licenčnú aj 
zverenú službu.
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V prípade vyhlásenia verejnej súťaže na licenčné služby v približnej sume 5,3 milliónov eur, ako je 
uvedené v príklade b), úrad musí súťaž zverejniť v celej Európe v súlade s európskymi smernicami.
V prípade vyhlásenia súťaže na zverenie služby v očakávanej sume 451.000 €, ako je uvedené 
v príklade a), obec nemusí súťaž zverejniť v celej Európe. V tomto prípade musí byť súťaž v súlade 
s miestnymi predpismi danej krajiny.

Najlepším spôsobom, ako zveriť stravovacie služby tretím stranám, je otvorené výberové konanie 
s ekonomicky najvýhodnejšími ponukami. Takto je vo výbere braná do úvahy kvalita aj cena. 
Odporúča sa klásť dôraz na najdôležitejšie body ako sú cena, kvalita a ďalšie technické zdokonalenia 
a vylepšenia. Výber uskutočnený len na základe nízkej ceny by naopak nútil účastníkov k znižovaniu 
nákladov v rozsahu, ktorý môže ohroziť kvalitu a bezpečnosť jedla.

Verejné výberové konanie, v minulosti nazývané aj verejná dražba, zabezpečuje:
- najvyššiu účasť spoločností, čo podporuje konkurencieschopnosť
- prítomnosť vysoko kvalifikovaných firiem z hľadiska podmienok účasti (technická 
a ekonomická spôsobilosť) uvedených vo výzve výberového konania.
Je dôležité nastaviť minimálnu cenovú hranicu alebo minimálnu cenu ponuky, stanovenú kalkuláciou 
nákladov na jedlo, berúc do úvahy každú zložku, zisk pre zmluvné spoločnosti a minimálnu 
hodnotu zdokonalení a vylepšení. Minimálna cena ponuky musí byť zhodná so všetkými aspektmi 
popísanými a požadovanými vo verejnej súťaži. Príliš nízke ceny ponúk by viedli k neuspokojivému 
manažovaniu služby alebo k nedostatku účastníkov. Prázdna aukcia predstavuje pre verejnú správu 
náklady. Minimálna cena ponuky by mala byť presne kalkulovaná a založená na vedeckej štúdii 
a na skúsenosti iných verejných správ. 

Príklad: Outsourcing služieb
Zabezpečenie školských stravovacích služieb môže byť priame, teda poskytované miestnou 
samosprávou, zamestnávajúcou svoj vlastný personál, alebo outsourcované, kde ho poskytujú 
spoločnosti špecializované na danú oblasť s vlastným personálom a zdrojmi. 

Nad hranicou
sú dôležité predpisy EÚ pre verejné obstarávanie 

(2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU)

Pod hranicou 
sú dôležité vnútroštátne  predpisy

◊ Licenčné  služby: 5.255.000 €
◊ Zverené  služby: 209.000 € 
◊ Sociálne a iné špeciálne služby 

zverenie napr. školského 
stravovania : 750.000 € 

EÚ-HRANICA PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
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Model outsourcingu služieb sa dá použiť napríklad v situácii, kde verejná správa nemá kuchynské 
vybavenie a jej personál len servíruje vopred pripravené jedlo. Rozhodnutie pre outsourcing 
často prebehne po vyhodnotení efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti zverenia služieb tretej 
strane. Ďalšou alternatívou je čiastočný outsourcing, kde ním prejdú len niektoré fázy procesu 
a iné zostávajú v pôvodnej správe, ktorá si napríklad ponechá aktivitu vyžadujúcu hlavnú kontrolu 
kvality, napríklad produkciu jedál alebo potravinové zásobovanie a ostatné deleguje na iných. 
A naopak, škola si môže vybrať, že outsourcuje rozsiahlejšie činnosti a zamestná svoj personál 
v oddelení distribúcie jedla alebo čiastiacich prác.  

Všeobecne najlepším riešením je príprava verejného obstarávania na všetky fázy outsourcingu 
namiesto realizácie niekoľkých oddelených poverení. Celkový outsourcing služieb je teda 
ekonomicky výhodnejší a žiadúci pre zúčastnené stravovacie spoločnosti.  Zvýšená konkurencia 
naviac umožňuje nárast zliav. Tento proces tiež podporuje realizáciu integrovaného systému 
riadenia kvality, čo umožní nielen posúdenie kvality jednotlivých procesov a dodávateľov, ale 
aj zhodnotenie environmentálnej kvality a sociálnej zodpovednosti podniku v plnom rozsahu. 
Okrem toho, keďže správa jedná len s jedným subjektom, uľahčuje to kontroly a poskytuje 
priestor na overenie, že vymenovaná spoločnosť má udržateľné, férové a transparentné vzťahy 
s poľnohospodármi, ďalšími dodávateľmi a spotrebiteľmi. 

 

2.1.2 Obsah a dodržiavanie verejných zákaziek 

Keď sa vyriešia horeuvedené faktory, je dôležité napísať presný popis cieľov a všetkých výstupov 
služby. 
Štandardné ciele verejnej súťaže na riadenie služieb školského stravovania sú obvykle nasledovné:

◊ kvalitné menu a potravinové bezpečnostné štandardy, napomáhajúce dobrým stravovacím  
návykom, špeciálne zamerané na rovnováhu rôznych živín, aby sa zabránilo ochoreniam a obezite.  

◊ Vytvorenie modelu pre udržateľnú potravinovú produkciu a spotrebu v súlade s predpismi GPP  
 a MEC. 

◊ Uľahčenie vzniku certifikovaného dodávateľského reťazca vedúceho k vysoko kvalitným finálnym 
produktom (skonzumované jedlo) prostredníctvom dosahovania rôznorodých, harmonicky 
integrovaných a úspešne realizovaných cieľov a pomocou rovnováhy medzi kvalitou a cenou. 

Je dobrým pravidlom, že plnenie služby by malo byť v ponuke presne opísané. Napríklad nie je veľmi 
užitočné napísať, že dodávateľ má navariť zdravé jedlo pozostávajúce z hlavného chodu, prílohy 
vo forme polievky alebo šalátu a dezertu. Slovo “zdravý” má množstvo rôznych interpretácií a je 
možné, že škola nedostane to, čo očakáva. Je preto lepšie špecifikovať, že dodávateľ musí pripraviť 
jedálny lístok v súlade s predpismi a kvalitatívnymi štandardami pre školské jedlá v danej krajine. 

Nezabudnite:
◊ Popíšte službu čo najpodrobnejšie a podľa možnosti spomeňte aj miestne predpisy 

a odporúčania.

Popis by sa mal sústrediť na nasledujúce hlavné aspekty:
◊ krátky popis dodávateľskej inštitúcie a jej všeobecné zásady (poslanie)
◊ kvalita jedla: zastúpenie biopotravín (ideálne radšej v percentuálnom vyjadrení pre 
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kategóriu/typ produktu než v sume alebo kvantite), fair trade a lokálne produkty ako sú 
regionálne a tradičné špeciality certifikované chráneným označením pôvodu (protected 
designation of origin - PDO) a chráneným zemepisným označením (protected geographical 
indication - PGI), tradičné špeciality (traditional specialities guaranteed - TSG),  čerstvé 
a sezónne potraviny, krátky dodávateľský potravinový reťazec, stanovenie maximálnej doby 
skladovania v teple, plánovanie menu atď.

◊ dohľadateľnosť produktu: systémy zahŕňajúce férové a transparentné vzťahy 
s poľnohospodármi a ostatnými zásobovateľmi, ako sú označenia, mená producentov, 
kontroly dodávateľov, precízny a detailný zoznam produktov a zmluvy chrániace manažment 
kuchýň aj dodávateľov

◊ personál: počet a kvalifikácia zamestnancov, plánovaný pracovný čas, počet hodín školení 
pridaných k povinným výukovým požiadavkam pracovnej zmluvy 

◊ štrukturálne vylepšenia, vybavenie a nábytok v jedálni
◊ implementácia projektov do environmentálnej výchovy a vzdelávania o výžive 
◊ hodnotenie kvality zo strany príjemcov a stravovacej spoločnosti 

Spoločnosť Biopiace z Piacenzy v Taliansku je dobrým príkladom krátkeho dodávateľského reťazca. 
Malí producenti sú tam spojení do združenia, aby mohli poskytovať vysokú kvalitu a ekonomické 
služby a popritom sa snažia chrániť horské prostredie, kde sa potraviny produkujú. Biopiace garantuje 
dodávanie čerstvého, bio a lokálneho mlieka, ovocia, zeleniny, paradajkovej drene, hovädzieho mäsa, 
syra Grana Padano, medu, džemov, chleba a sušienok, vyrobených z pôvodných starých druhov múky.  
Odkaz: http://www.consorziopiacenzalimentare.com/en/bio-piacenza

2.1.3 Personál zamestnaný v stravovacích službách

Personál v profesionálnych službách musí byť riadne zamestnaný v súlade so zákonnou zmluvou 
v danom sektore (kde je špecifikované aj potrebné školenie pre stravovací personál). Verejná 
súťaž by mala obsahovať súhrn merateľných faktorov, ktoré pomôžu stanoviť počet zamestnancov 
a dĺžku pracovného času v súvislosti s množstvom vydaných porcií a vykonaných činností. Správne 
využitie a zapájanie personálu prispieva ku kvalite služby a k zamestnanosti v tejto oblasti. 

Počet pracovníkov zamestnaných v školských jedálňach a dĺžka ich pracovného času sa dá stanoviť 
pomocou dvoch kalkulácií: 

◊ index produktivity: celkový počet odpracovaných hodín je podmienený počtom porcií,  
berúc do úvahy pomer pracovnej hodiny/počet jedál. Vypočítajú sa dva samostatné indexy 
produktivity, jeden pre prípravnú fázu (kde sú zamestnaní kuchári a ich pomocníci) a druhý 
pre distribučnú a čistiacu fázu (kde je zamestnaný pomocný personál).

◊ pracovné sily rozdelené podľa odlišných časových úsekov: pracovné sily pre odlišné 
stravovacie fázy sú rozdelené podľa počtu jedál podávaných v rôznych časových úsekoch. 
Počet zamestnancov a dĺžka pracovného času je fixná a nemôže sa meniť ani v prípade, že 
nie sú prítomní žiadni stravníci. Zmeny v počte zamestnancov sú možné len v popoludňajších 
zmenách. 

Príklad dodávateľského reťazca
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Prvé riešenie dáva vyššiu autonómiu stravovacej spoločnosti, ale sťažuje kontrolu služby verejnej 
správe a podkopáva ochranu zamestnancov. 
Druhé riešenie naopak znižuje riadiacu autonómiu, pretože stravovacia spoločnosť musí prísne 
dodržiavať personálne predpisy. Umožňuje však verejnej správe vykonávať jednoduchšie kontroly 
a podporuje zamestnanosť personálu, pretože minimálny počet odpracovaných hodín je stanovený 
v zmluve fixne. Toto môže ale zároveň viesť k nadmerne vysokým nákladom pre stravovaciu 
spoločnosť. 

Verejné obstarávanie musí tiež regulovať množstvo faktorov uvedených v európskych 
a vnútroštátnych predpisoch, napríklad: 

◊ školenia a preškolenia personálu (všetky kurzy by mali byť monitorované príslušnými 
štátnymi úradníkmi a malo by im byť umožnené zúčastniť sa ich)

◊ oblečenie personálu
◊ bezpečnosť personálu
◊ hygiena a zdravotné predpisy

Verejné obstarávanie musí jasne určiť povinnosť zverenej spoločnosti dodržiavať pravidlá pre 
bezpečnosť personálu a zabezpečiť, že mzdy nie sú nižšie, ako je uvedené v zmluve pre danú 
kategóriu zamestnancov a službu. 

Špeciálna pozornosť by sa mala venovať predpisom týkajúcim sa náhrady chýbajúcich zamestnancov, 
ktorá musí prebiehať v súlade so zmluvou a zabezpečiť včasnú náhradu rovnako vyškoleným 
personálom, aby boli dodržané kvalitatívne štandardy. Nadčasy by mali byť len výnimočným 
opatrením pri neplánovanej absencii a kvôli stabilite zamestnania musia trvať obmedzený čas. 

2.1.4 Rôzne aspekty stravovania

Obed prispieva významným spôsobom k nášmu dennému príjmu živín. Odporúča sa preto popísať 
ho čo najpodrobnejšie a uviesť kritériá na výber a kvalitu jedla, prípravu, plánovanie jedálneho 
lístka, príjem živín, potravinové alergie a choroby. 

S ohľadom na výber a kvalitu potravín je podstatné opísať tie, ktoré majú určité parametre súvisiace 
so zdravím a so životným prostredím. Keďže obed zvyčajne pozostáva z viacerých komponentov, 
upozornenia by mali byť prítomné pri každom z nich.
Ako prevencia obezity sa odporúča každodenná ponuka čerstvého ovocia a zeleniny (surového alebo 
vareného). Prednosť by mali mať čo najmenej spracované potraviny, to znamená uprednostnenie 
čerstvých pred mrazenými alebo konzervovanými. Treba sa vyhýbať umelým dochucovadlám, 
sladidlám a alkoholu, ako aj nadmernéhu používaniu soli a omáčok (majonézy, kečupu a pod.). 

V súťaži by mala byť zahrnutá povinnosť používania potravín v bio kvalite. Dôležitosť ponúkania bio 
produktov súvisí s vyššou bezpečnosťou jedla vďaka absencii zvyškových chemikálií a s podporou 
ekologických poľnohospodárskych postupov. Požiadavka na výber biopotravín vychádza z troch 
špecifických potrieb, ktoré majú zásadny význam pre verejnú správu: 

◊ bezpečnosť jedla: potraviny v biokvalite neobsahujú pesticídy ani iné zvyšky chemikálií a sú 
spojené s menším toxikologickým rizikom;
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◊ pozornosť k spotrebiteľovi: biopotraviny sú vsadené medzi etické a kultúrne hodnoty, ktoré 
sú dôležitejšie ako zisk; 

◊ ochrana životného prostredia: ekologické poľnoshospodárstvo je regulované predpismi, ktoré 
umožňujú hospodáriť na poliach alebo chovať zvieratá eticky a v súlade s prírodou. Výlučné 
používanie biopotravín nemusí byť možné z ekonomických alebo organizačných/logistických 
príčin. Môže sa napríklad stať, že lokálne bioprodukty nebudú dostupné v požadovanom 
množstve a v pravidelnom čase potrebnom pre školské stravovanie. Niektoré biopotraviny 
by mali byť na zozname uvedené ako povinné (určite ovocie a zelenina), kým ďalšie budú 
zahrnuté medzi zlepšeniami zúčastnených spoločností, podľa toho, ako je uvedené v ponuke 
a ocenené vo výberovom konaní.

Počas procesu navrhovania súťaže by mala verejná správa spraviť prieskum trhu a zhromaždiť 
informácie od relevantných špecialistov za účelom overiť, či obstarávanie bioproduktov nie 
je v danej oblasti príliš náročné či dokonca nemožné. Prieskum by mal byť obzvlášť presný pri 
bioproduktoch uvedených v súťaži ako povinné a zapojiť združenia miestnych bioproducentov 
s cieľom podporiť cyklus poctivej výroby a spotreby na lokálnej úrovni. 
Pokiaľ ide o vylepšenia, verejná súťaž by mala obsahovať pokyny k používaniu výrobkov 
pochádzajúcich z výlučne 100% bio zásobovacieho reťazca. Takéto výrobky pestujú, spracovávajú 
a predávajú spoločnosti, ktoré pôsobia len v bio sektore, takže sa znižuje riziko druhotnej 
kontaminácie od konvenčných produktov. Takýto prístup zároveň lepšie spĺňa nároky spotrebiteľov, 
ktorí si vyberajú bioprodukty z etických alebo environmentálnych príčin.
Rozhodnutie vybrať si bio zásobovací reťazec pomôže splneniu dvoch cieľov: 

◊ ďalšie záruky, pokiaľ ide o absenciu sekundárneho znečistenia v porovnaní so spoločnosťami 
distribuujúcimi bio aj konvenčné produkty 

◊ podpora rastu malých a stredných podnikov, pre ktoré sú prioritou kultúrne a environmentálne 
hodnoty. Obvykle totiž nemôžu konkurovať veľkým potravinovým firmám, ktoré majú 
v ponuke aj bio sortiment. 

2.1.5 Návrhy na ekologickejšie stravovacie služby na príklade verejného obstarávania 
v Ríme

S narastajúcim záujmom škôl porozumieť pôvodu jedla a s potrebou zaobstarávať lokálne potraviny 
je dôležité v súťaži uviesť dôležitosť regionálnych produktov z blízkeho okolia. Keďže regionálnosť 
a blízkosť nie sú kvalitatívne objektívne kritériá a táto požiadavka môže byť interpretovaná ako 
výhoda pre dodávateľov z blízkeho regiónu (a porušenie pravidla voľnej súťaže), táto téma by sa 
mala riešiť viacerými spôsobmi. Prvou možnosťou je žiadať o PDO a PGI potraviny, pretože tie 
sú spojené s kritériami kvality a sú uprednostňované a certifikované EÚ. Čo sa týka mäsa, dajú 
sa vybrať pôvodné, pomaly rastúce plemená, ako aj recepty využívajúce všetky mäsové odrezky, 
čo znižuje nákupné náklady. Zásobovanie mäsom z lokálnych fariem je zaujímavejšie aj z etických 
dôvodov, keďže redukuje vzdialenosť medzi miestom chovu a bitúnkom a prispieva k dobrým 
životným podmienkam zvierat.

Ďalšou možnosťou je uprednostňovať lokálne potraviny z dôvodu garancie ich čerstvosti 
a sezónnosti: to sa dá nielen pri ovocí a zelenine, ale aj pri rybích výrobkoch (viď projekt SANPEI), 
chlebe a pečive.
Nakoniec je možné žiadať o regionálne značky kvality, ak sú založené na objektívnych testovacích 
kritériách a transparetnom certifikačnom procese. 
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Nasledujúce body sa tiež dajú pridať do požiadaviek verejnej súťaže:

◊ Pri rýchlo kaziacich sa druhoch ovocia a zeleniny (šalát, jahody) by sa mal stanoviť 
maximálny časový odstup medzi zberom a konzumáciou, aby sa zachovali ich výživové 
hodnoty a podporila sa spotreba miestnych produktov. Na príslušný výpočet je vhodné 
stanoviť minimálnu hranicu. Časový odstup medzi zberom a spotrebou by mal byť primeraný 
bez toho, aby zvýhodňoval ponuky sľubujúce interval menší ako 2-3 dni. 

◊ Pri výrobkoch z rýb je dobré uvádzať popri všeobecných komerčných označeniach aj odborné 
názvy, aby sa predchádzalo používaniu produktov s nízkou kvalitou. Spracované výrobky na 
báze rýb by sa v jedálnych lístkoch nemali vyskytovať (rybie prsty a pod.). 

◊ Rôznorodé sezónne ovocie a zelenina by mali byť v ponuke kedykoľvek je to možné, a to 
počas celého roka aj v prípade, ak menu už podobné položky obsahuje (napríklad rajčiny, 
šalát alebo cuketa). 

◊ Čerstvé potraviny treba uprednostniť pred mrazenými alebo konzervovanými. Jedinou výnimkou 
sú ryby, určité druhy zeleniny (hrášok, zelené fazuľky, špenát) a príprava špeciálnych diét.

◊ Spracované výrobky by mali byť v určitých prípadoch podávané len obmedzene, napríklad 
produkty z mäsa a rýb (klobásy, šunka, saláma). 

◊ V opodstatnených prípadoch by mala existovať regulačná koncepcia prípravy a distribúcie 
jedál pre špeciálne diéty (ochorenia a stravovacie obmedzenia vychádzajúce z náboženských 
dôvodov, vegetariánstvo, nízkotučná diéta) a zdravotne podmienené diéty. Špeciálne menu 
by sa malo čo najviac približovať štandardnému za účelom eliminovania rozdielov medzi 
jednotlivými konzumentami a zachovania vyváženého kalorického obsahu. Je vhodné počítať 
aj so špecifickými jedlami na mimoriadne udalosti, ako aj s cestovnými balíčkami pre žiakov 
absolvujúcich školský výlet. 

◊ Pri príprave zoznamu výrobkov je dôležité vyberať vysokokvalitné potraviny a vziať do úvahy 
celý dodávateľský reťazec súvisiaci s výrobkom, jeho trvanlivosťou, hygienickými predpismi 
a organoleptickými vlastnosťami.

Výber potravín, príprava a čas medzi dovarením a podávaním jedla má významný vplyv na nutričné 
a senzorické kvality jedla. Fáza, kedy teplé jedlo čaká na servírovanie, by mala byť čo najkratšia, 
trvajúca maximálne tri hodiny, aby sa zachovali v pokrme vitamíny a senzorické vlastnosti. Táto 
trojhodinová fáza začína umiestnením jedla do tepelne izolovaných nádob a končí podaním jedla 
poslednému stravníkovi. 

Pri príprave jedla sa odporúča klásť dôraz na jedlá s nízkym obsahom tuku, cukru a soli, bohaté na 
živiny. Namiesto soli sa dajú na ochutenie použiť čerstvé alebo sušené bylinky. 
Jednotlivé chody počas jedla by mali byť vyvážené a jednoduché od polievky až po prílohu, ale 
zároveň príťažlivé pre deti, čo zvyšuje spotrebu a znižuje produkciu odpadu. 
Pri plánovaní jedálneho lístka treba brať do úvahy výživové kvality, rôznorodosť a sezónnosť. Mali 
by byť k dispozícii aspoň dva súbory jedálnych lístkov: jeden na jarnú a letnú sezónu, druhý na 
jesenno-zimnú, prípadne štyri druhy menu, na každú sezónu iné. 

Je vhodné zorganizovať školenie o potravinovej sezónnosti pre dospelých (personál v jedálňach, rodičia, 
učitelia) aj pre deti, aby lepšie porozumeli biologickým cyklom. Všetky druhy menu by sa mohli podávať 
na báze štvortýždňovej (alebo viactýždňovej) rotácie, aby sa zachovala rôznorodosť jedál a menej 
populárne recepty sa mohli meniť bez dosahu na organizáciu zásobovania. Odporúča sa zabezpečiť 
dlhodobú dostupnosť produktov, aby sa dali jednotlivé jedálne menu pripraviť podľa plánu. 
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Jedálne lístky musia byť nutrične a energeticky vyvážené podľa oficiálnych odporúčaní pre 
jednotlivé vekové skupiny (v škole napríklad zjedia šesťroční školáci menej ako desaťroční, preto 
by sa mali v rámci 1. stupňa základnej školy kalkulovať dve odlišné váhové kategórie porcií – 
jedna pre nižšie, druhá pre vyššie ročníky). Toto by mal mať na starosti dietológ a zahrnúť to aj 
do verejnej súťaže. Je dobré venovať špeciálnu pozornosť veľkosti porcií aj kvôli prevencii obezity 
a prípadnému plytvaniu jedlom. Nutrične optimálny obed by mal zabezpečiť 25% denného príjmu 
živín a energie. 

Dôležitou inováciou vo verejnom obstarávaní je poskytovanie doobedňajšieho občerstvenia stravovacou 
spoločnosťou. Tento prvok je podstatný v koncepcii správnej a harmonickej výživy, pokiaľ je v súlade 
s plánom denného energetického príjmu. Je tiež závažným elementom v boji proti detskej obezite a/
alebo nepravidelnosti v stravovaní (príliš veľa detí doma neje raňajky kvôli chudobe, nedostatku času 
alebo zlým stravovacím návykom). Touto témou sa zaoberajú výživové programy “Raňajky po zvonení”, 
ktoré nedávno vznikli v USA. V Anglicku je nedostatočná výživa obyvateľstva v bohatých krajinách často 
spôsobená nepravidelným stravovaním. 
Deti jedia často na desiatu vysokokalorické, priemyselne vyrábané pochutiny, čo nielenže zvyšuje riziko 
obezity, ale aj spôsobuje problémy s trávením, ovplyvňuje pozornosť dieťaťa na vyučovaní a pred 
obedom nadbytočne zasycuje. 
Desiata by nemala presiahnuť 8% z celkového denného kalorického príjmu dieťaťa, a preto je vhodným 
občerstvením napríklad: 

◊  čerstvé ovocie, ovocné šťavy alebo vopred balené čerstvé ovocie (keďže sa rýchlo 
kazí, je dobré mať v škole k dispozícii chladničku kvôli správnemu skladovaniu) 

◊  pečivo
◊  iné pochutiny v súlade s dietologickými odporúčaniami osvojenými členskými 

krajinami EÚ.  

2.1.6 Prevádzkové postupy pri poskytovaní stravovacích služieb

Verejné obstarávanie musí regulovať všetky prevádzkové postupy v rôznych fázach stravovacích 
služieb: 

◊ konzervovanie a uskladnenie potravín 
◊ technológia prípravy a varenia 
◊ objednávanie jedál
◊ distribúcia jedla na mieste
◊ prevoz jedál do jedálne
◊ procesy vykonávané pred a počas distribúcie jedál
◊ čistenie a dezinfekcia
◊ nakladanie s odpadom

Dôležitosť školských raňajok
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2.1.7 Sociálne a environmentálne dopady

Aby bolo možné plne dosiahnuť ciele udržateľnosti, tender môže obsahovať prvky týkajúce sa 
environmentálnych a sociálnych tém. Mal by predovšetkým preferovať používanie výrobkov zo 
spravodlivého obchodu a podporovať produkty dodávané zamestnancami zo “znevýhodnených 
kategórií” (napríklad zo sociálneho poľnohospodárstva). Špeciálna pozornosť by sa mala venovať 
aj presunu neskonzumovaného jedla na charitatívne účely. 
Odpad z jedla sa môže odovzdať združeniam prevádzkujúcim útulky pre zvieratá (aj keď niektoré 
obce tento spôsob redistribúcie zakazujú).
Kvôli podpore ochrany životného prostredia by mala verejná správa do súťaže zahrnúť prvky, 
ktoré umožňujú implementáciu environmentálne šetrných prevádzkových postupov v službách 
školského stravovania. Popri iných možných zásahoch sú nasledujúce obzvlášť relevantné: 

◊ redukcia používania plastov v jedálňach, používanie keramických tanierov a nerezových 
príborov a pohárov a v prípade používania jednorázových riadov zvoliť ich biologicky 
rozložiteľný, recyklovateľný a kompostovateľný variant 

◊ znižovanie spotreby energií a vody pomocou úsporných žiaroviek, nízkoenergetických 
kuchynských spotrebičov, a tam, kde je to možné, aj používanie solárnych panelov na výrobu 
elektrickej energie a na ohrievanie vody

◊ podpora zásahov na zlepšenie zvukotesnosti, zníženie akustického zaťaženia školských jedální 
a na optimalizáciu stravovacej kapacity v jedálňach a v kuchyniach pomocou reorganizácie 
priestoru, nábytku a kuchynských spotrebičov

◊ zavedenie triedeného zberu odpadov
◊ zavedenie znovupoužiteľných a recyklovateľných obalových materiálov 
◊ prevencia plytvania jedlom

2.1.8 Monitoring a kontrola

Je dôležité zadefinovať práva na kontrolu a inšpekciu kuchýň verejnou správou a s tým súvisiace 
pokuty. Vo všeobecnosti by mali mať kontrolné orgány možnosť monitorovať služby kedykoľvek 
bez prechádzajúceho upozornenia, samozrejme čo najvhodnejšou formou. Zverené spoločnosti 
musia umožniť kontrolórom prístup v akomkoľvek čase a počas akejkoľvek činnosti vzťahujúcej sa 
na službu. Každopádne by však kontrola nemala zasahovať do priebehu jednotlivých pracovných 
fáz.
Spoločnosti by mali naviac vypracovať plán kontroly, ako aj všetky súvisiace záznamy a výsledky 
hodnotenia (HACCP - Hazard-Analysis and Critical Control Points, GHP - Good hygiene practices), 
ktoré má správa k dispozícii.
Správa by mala vykonávať tri typy kontroly: vizuálnu, analytickú a kontrolu dokumentov.

Vizuálne kontroly a kontroly dokumentov sa uplatňujú v nasledovných oblastiach:
◊ jedlo (kvalita, uskladnenie, expiračná doba, etikety, súlad s predpismi verejnej súťaže, atď.)
◊ personál (počet, kvalifikácia, úroveň, pracovný čas, oblečenie, hygiena, atď.)
◊ prevádzkové postupy (spracovanie potravín, varenie, manipulácia a distribúcia, čistenie, 

dezinfekčné a čistiace procesy, transport, hospodárenie s odpadom, atď.)
◊ priestory, zariadenia a vybavenie (fungovanie, hygienické podmienky, správne používanie, 

údržba atď.).
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◊ zásobovací reťazec a dosledovateľnosť (vrátane záväzkov voči dodávateľom, producentom 
a obzvlášť poľnohospodárom uvedeným v ponuke; dodávatelia sa môžu meniť len 
v odpostatnených prípadoch a po schválení verejným obstarávateľom).

Analytické kontroly sa zameriavajú na odber vzoriek z jedál a z prostredia (povrchy a nádoby, 
vzduch) a ich následnú laboratórnu analýzu.

V prípade nezrovnalostí zistených počas kontrol by mala správa vypracovať systém presadzovania 
sankcií, ktorý bude zahŕňať nasledujúce body:

◊ Správa o porušení povinností zverenej spoločnosti;
◊ Uskutočnenie protiopatrení spoločnosťou v stanovenej lehote; 
◊ Aplikácia sankcií v prípade, že protiopatrenia nebudú vykonané alebo akceptované; 
◊ Porušenie predpisov sa dá rozdeliť do viacerých kategórií podľa ich závažnosti z hľadiska 

zdravotných rizík pre spotrebiteľa a podľa toho sa stanovia primerané sankcie. Ak dosiahnu 
sankcie maximálnu hranicu, správa môže prehodnotiť zmluvu so spoločnosťou. Systém sankcií 
by však mal byť zameraný skôr na prevenciu než na trest, aby sa zabezpečilo dodržiavanie 
kvalitatívnych štandardov. 

Odporúča sa použiť aj nástroje, ktoré vyhodnocujú spokojnosť zákazníkov (napríklad prieskumy, 
dotazníky, rozhovory).

2.1.9 Vzdelávanie v oblasti zdravého a udržateľného stravovania

Tender by mal obsahovať ako povinnú požiadavku alebo zlepšenie aj vzdelávacie aktivity v oblasti 
stravovania, zabezpečované kompetentnými zamestnancami alebo organizáciami. Edukačné 
programy by sa mohli zamerať na zlepšovanie základných znalostí o výžive, vlastnostiach potravín, 
prvkoch zodpovedného a udržateľného stravovania a správnych stravovacích návykov. Je vhodné 
rozdeliť programy do rôznych tématických celkov a vzdelávacích prístupov, zapájajúcich všetkých 
spotrebiteľov (deti, rodiny aj učiteľov). 
V tejto súvislosti sa odporúča zdôrazniť dôležitosť obeda ako vzdelávacej príležitosti predovšetkým 
pre deti a mládež.



24

Čo nás k tomu viedlo? 
Z viacerých dôvodov je ekologické poľnohospodárstvo 
a produkcia biopotravín jedným z najudržateľnejších 
ekonomických sektorov v Nemecku. Preto niekoľko miest 
(Mníchov, Norimberg, Brémy, Heidelberg, Darmstadt 
a Hamburg) v roku 2010 začalo spolupracovať a zameralo 
svoju pozornosť na výmenu skúseností, kolektívne projekty 
a verejné akcie. 

Vo februári 2016 bola oficiálne založená sieť “Bio mestá”. 
Hlavnými cieľmi tejto siete sú:

◊ Propagácia ekologického poľnohospodárstva 
a príbuzných lokálnych pridaných hodnôt. 

◊ Uprednostňovanie biopotravín vo verejných inštitúciách 
(napríklad v škôlkach a školách) a na podujatiach.

◊ Podpora prepojení v bio odvetví v rámci ekonomickej 
podpory. 

◊ Požadovanie verejných dotácií v bio sektore a projektov 
spolupráce prepájajúcich hospodárske záležitosti 
s komunálnymi.

◊ Oslovovanie spotrebiteľov, jedální a stravovacích 
spoločností počas verejných podujatí. 

Uskutočnené aktivity  
Samotné mestá alebo v spolupráci s jedným či viacerými 
mestami uskutočnili rôzne akcie a projekty. Vyhlásené boli 
verejné súťaže na biopotraviny: “Bio z regiónu”, “Spracovanie 
a nákup starých odrôd obilnín a ovocia” alebo “Bio pre deti”, 
s interaktívnym online nástrojom na plánovanie jedálneho 
lístka. Ďalšie aktivity zahŕňajú výstavu, nákupnú príručku  
s producentami biopotravín a vzdelávacie projekty na školách. 

Bio kuchári – príklad dobrej praxe z Nemecka 

Sieť “Bio mestá” 

“Bio Stadt Netzwerk” (originálny názov)

Získané poznatky
Jedným z nadobudnutých ponaučení je, že 
vzájomné prepájanie je základ. Okrem toho je 
podstatné robiť politické rozhodnutia s ohľadom 
na určité ciele, prispôsobiť administratívne 
postupy a regulačné opatrenia pre verejné súťaže 
a zapojiť viacero oddelení samosprávy. Oplatí 
sa vzdelávať všetkých zúčastnených, napríklad 
kuchárov a vedúcich jedální a podporovať ich 
individuálne, keď je to potrebné. 
 
Cieľová skupina
V súčasnosti je do projektu zapojených 12 miest. 
Každé mesto spolupracuje v sieti niekoľkých 
organizácií, iniciatív a asociácií v oblasti 
poľnohospodárstva, gastronómie, vzdelávania 
alebo obchodu. Mestá, ktoré prejavia záujem, sú 
vítané, aby sa do siete zapojili. Táto kooperácia je 
založená na zmluve o spolupráci. 

Očakávané výsledky
Nadobudnutie užitočných skúseností a rád 
z kolektívnych projektov a podujatí. Vo februári 
2017 bola publikovaná príručka “Stratégie 
a koncepty pre úspešné uvedenie biopotravín 
do verejných jedální”.

Potrebné zdroje
Špeciálna pozornosť by sa mala venovať 
motivácií, zapájaniu sa a vôli k udržateľnému 
poľnohospodárstvu a výžive. Prínosom sú aj 
osobné zdroje a politické dohody.

Odkaz: www.biostaedte.de 
Foto: Sieť nemeckých „Bio miest“

Foto: Sieť nemeckých „Bio miest“
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Certifikácia bio a udržateľných jedální 

3.1 Čo znamená ocnačenie bio?

Ekologické poľnohospodárstvo je oficiálny a kontrolovaný systém poľnohospodárskej výroby, 
ktorého cieľom je chrániť všetky prírodné zdroje (pôdu, vodu, biodiverzitu), produktovať bezpečné 
potraviny a zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť poľnohospodárskej produkcie. Využíva prirodzenú 
úrodnosť pôdy a zvyšuje ju len prirodzenými zásahmi a špecifickými agronomickými postupmi 
ako je striedanie plodín, spájanie vzájomne prospešných rastlín a používanie prírodných hnojív. 
Používaním lokálnych plemien a odrôd prispieva k poľnohospodárskej diverzite. Vyhýba sa 
používaniu pesticídov, geneticky modifikovaných potravín, hormónov a antibiotík na zvieracích 
farmách. Škodcov eliminuje používaním prírodných postupov, napríklad zavedením dravého 
hmyzu. 

3.2 Európska legislatíva ekologickej poľnohospodárskej výroby

Ekologické poľnohospodárstvo sa v Európe šírilo od 70.-
tych rokoch 20. storočia, ale až v 90.-tych rokoch sa začalo 
regulovať na úrovni Európskeho spoločenstva. Prvé nariadenie 
o ekologickom poľnohospodárstve (Nariadenie Rady EEC č. 
2092/91) bolo prijaté v roku 1991. V roku 1999 nariadenie 
č. 1804/99 predstavilo prvý súbor pravidiel pre ekologickú 
živočíšnu výrobu. V roku 2007 bolo prijaté Nariadenie Rady 
(EC) č. 834/2007 o biovýrobe a označovaní bioproduktov 
a zrušilo sa nariadenie (EEC) č. 2092/91. Táto nová regulácia 

brala do úvahy rastlinné aj živočíšne bioprodukty (vrátane vodných), ale špecifickejšie nariadenie 
o vodných živočíchoch (Nariadenie (EC) č. 710/2009) bolo vydané v roku 2009. 
Okrem legislatívy pre ekologickú poľnohospodársku výrobu (EPV) zaviedla Európska únia  aj 
prísny kontrolný a certifikačný systém zameraný na ochranu spotrebiteľa, spojený s jednotným 
značením produktov EPV v krajinách EU. Bioprodukty sa označujú grafickým znakom v tvare listu, 
pozostávajúceho z dvanástich hviezd na zelenom pozadí. Jeho povinnou súčasťou je aj označenie 
krajiny pôvodu, nápis BIO a kód certifikačnej organizácie, napr. SK-BIO-002 (pod logom).
Kontrola, certifikácia a označovanie sa uplatňujú vo výrobných, spracovateľských aj distribučných 
fázach všetkých bioproduktov. 

3.3 Budúcnosť verejného stravovania

Napriek rastúcemu počtu biopotravín používaných v zariadeniach verejného i súkromného 
stravovania, ako aj existencii tzv. bio jedální, stále v EU neexistujú špecifické pravidlá pre bio 
certifikáciu stravovacích zariadení.
V Taliansku napríklad štátna smernica (č. 488/1999, art. 59, paragraf 4) podporuje používanie 
bio, regionálnych, tradičných a PDO/PGI produktov v štátnych školách a nemocniciach. Niektoré 
severotalianske regióny vydali zákony a nariadenia s cieľom podporiť biovýrobky. Výsledkom je, že 
bio jedálne sa stali v priebehu rokov stále bežnejšími: od roku 2011 do roku 2015 nastal v Taliansku 
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12%-ný nárast počtu bio jedální (Bio Bank Report, 2016, s. 34). Napriek tomu všeobecná definícia 
týchto zariadení stále chýba (rôznorodosť ponúkaných biovýrobkov a frekvencia biojedál sa medzi 
jednotlivými jedálňami značne líši; prieskum Bio Bank považuje za bio jedálne dokonca aj tie, kde 
je len jedno jedlo alebo jedna zložka jedla – napríklad ovocie - v biokvalite, Ibid.): do dnešného dňa 
neexistujú oficiálne právne nariadenia ani špecializované certifikačné systémy. 
Zákon o ekologickom pestovaní (Öko-Landbaugesetz) v Nemecku stanovuje, že všetky stravovacie 
spoločnosti podávajúce jedlá v jedálni alebo v reštaurácií podliehajú kontrolám a certifikačnému 
systému, keď propagujú a predávajú biojedlá, jedlá s biopotravinami a bioprísady. V takýchto 
prípadoch musia byť certifikované. Výnimkou sú inštitúcie, ako napríklad škôlky a školy, ktoré varia 
priamo na mieste a nemajú ďalších návštevníkov okrem detí a učiteľov, a tiež stánky, v ktorých sa 
predáva balené biojedlo. 
V období, kým Európska únia uskutoční potrebné a urgentné kroky k náprave, niektoré európske 
mestá vyvinuli zaujímavé a kreatívne systémy na podporu a certifikáciu stravovacích služieb 
približujúcich sa k udržateľnosti. 
Nižšie popisujeme tri najlepšie príklady z praxe týkajúce sa certifikácie udržateľného stravovania.

3.4 “Jedlo pre život” – iniciatíva pre lepšie stravovanie v UK

Food for Life, UK – www.foodforlife.org.uk
Táto iniciatíva vznikla v roku 2003 a rozvinula sa do národného 
certifikačného programu na transformáciu stravovacej kultúry 
vďaka financovaniu z fondu lotérie UK Big Lottery Fund.
Program “Jedlo pre život” sa snaží spraviť z dobrého jedla 
jednoduchú voľbu pre každého. Robiť zdravé, chutné 
a udržateľné jedlá pre radosť všetkých by malo byť 
štandardom. Cieľom je tiež prepájať ľudí s miestom, odkiaľ ich 
jedlo pochádza, učiť ich ako rástlo a ako sa varilo, a obhajovať 

dôležitosť prísad z dobrého zdroja. 
Program pracuje so školami, jasľami, nemocnicami, domovami dôchodcov a s ich blízkymi 
komunitami a pomáha im získavať vedomosti a zručnosti prostredníctvom celostného prístupu 
založeného na dôkazoch. Nabáda tak deti, rodičov, personál, pacientov, návštevníkov, kuchárov, 
opatrovateľov a širšiu komunitu k vytvoreniu silného impulzu k dlhodobej zmene. Tento program 
je niečo viac než len jedlo na tanieri, skúma odkiaľ jedlo pochádza, ako sa pestuje, varí a zažíva. 
Poskytuje praktické rady a podporu, odmeňuje a chváli úspech. Ocenenie “Prvé rôčky” (The 
Early Years Award) zabezpečuje nezávislé hodnotenie pre jasle a detské centrá ponúkajúce 
kvalitné a výživné jedlo a podporuje bábätká a deti v rozvíjaní správnych stravovacích návykov 
pre život. “Školská Cena” (The School Award) podporuje školy v pestovaní ich vlastných potravín, 
organizovaní výletov na farmy, obstarávaní potravín od miestnych výrobcov, zakladaní školských 
farmárskych trhov, organizovaní komunitných podujatí súvisiacich s jedlom, zabezpečovaní 
klubov varenia a pestovania pre žiakov a ich rodiny, podávaní čerstvých jedál z dobrého zdroja 
a vytváraní atraktívneho prostredia jedální, aby sa obedy stali pozitívnou stránkou školského dňa. 
Tím vedúcich nemocníc podporuje zdravie a udržateľnosť a zlepšuje zážitok z jedla u pacientov, 
personálu a návštevníkov. 
Značka stravovania “Jedlo pre život” od organizácie Soil Association (https://www.soilassociation.
org/certification/catering) znamená nezávislé potvrdenie, že poskytovatelia jedla podnikajú 
kroky k zlepšeniu ponúkaných pokrmov a používajú čerstvé prísady bez trans-mastných kyselín  



27

Certifikácia bio a udržateľných jedální

a škodlivých aditív, vhodnejšie pre dobré životné podmienky poľnohospodárskych zvierat. 
Vykonávajú sa kontroly zásobovateľov na zachovanie vysokých štandardov pôvodu a sledovateľ-
nosti, ktoré zákazníkov ubezpečia, že jedlá sú čerstvo pripravované s použitím udržateľných 
a sezónnych prísad. Tiež sú požiadaní o preukázanie dodržiavania relevantných oficiálnych 
štandardov danej krajiny alebo pravidiel výživy. Zásobovatelia, ktorí sú akreditovaní pod  
stravovacou značkou, absolvujú výročné kontroly vrátane návštev priamo na mieste. 
Stravovacia značka “Jedlo pre život” je priamo spojená s oddelením kvality “Školskej Ceny”. Na 
jej stránke sa nachádzajú príručky pre školy, škôlky, nemocnice, kancelárie, kaviarne, reštaurácie, 
domovy dôchodcov a univerzity. “Jedlo pre život” je programom organizácie Soil Association. Je 
to hlavná britská charitatívna organizácia vedúca kampaň za zdravé, humánne a trvalo udržateľné 
potraviny, poľnohospodárstvo a využívanie pôdy, a tiež je najväčším britským certifikačným 
orgánom pre oblasť bioprodukcie. 
Zdroj:

◊ foodforlife.org.uk (z dňa 22/9/2016)
◊ Food for life, 2015, Food for Life making Britain Healthier trough Food. What we can do for 

you, publikovalo Food for life.  
◊ Jones, M., Donnelly, A., Pitt, H., Oxford, L., Orme J., Gray, S., Salmon, D., Means, R., Weitkamp, 

E., Kimberlee, R. and Powell, J., 2016, “Capturing the value of sustainable food procurement 
through Social Return on Investment analysis: Lessons from the Soil Association’s Food for 
Life programme”, in: Public Food Procurement Policies: Local and Organic Food in Public 
Catering Systems Workshop Papers, 12th European IFSA Symposium, 12. - 15. júl 2016, 
Harper Adams University, UK [http://www.harper-adams.ac.uk/events/ifsa-conference/
papers/5/5.9%20Jones.pdf] (z dňa 22/9/2016).

3.5 Casa Clima School – certifikácia zdravého školského 
prostredia

Agentúra Casa Clima je nezávislý certifikačný orgán, jeden 
z európskych lídrov v energetickom označovaní. Vyvinul celý 
rad certifikácií kvality “na mieru šitých” podľa špecifikácií 
a požiadaviek rôznych oblastí použitia. V roku 2012 zaviedla 
agentúra nový certifikačný Casa Clima School protokol s cieľom 
zabezpečiť v školských podmienkach príjemné prostredie. 

Množstvo štúdií potvrdzuje, že výkony žiakov sú ovplyvňované prostredím (až do 40%). Z tohto 
dôvodu a z hľadiska holistického prístupu, Casa Clima School certifikácia zohľadňuje množstvo 
kritérií, ktoré musia byť splnené okrem samotnej energetickej hospodárnosti: výber ekologického 
stavebného materiálu, pohodlné vnútorné priestory s maximálnym prístupom denného svetla, 
rešpektovanie hygienických štandardov, dobrá kvalita vzduchu, v prípade potreby podporená 
mechanickou ventiláciou a ekologické odpadové hospodárstvo. Takýto štandard umožňuje vytvoriť 
trvalo udržateľné, pohodlné a zdravé školské prostredie pre učiteľov i žiakov, ktoré uľahčuje 
a podporuje učenie. Okrem toho sa nové generácie v Casa Clima školách učia správať zodpovedne, 
keďže majú možnosť zažívať šetrenie vodnej a elektrickej energie a separovanie odpadu, a popri 
tom všetkom žijú v zdravom a príjemnom školskom prostredí. 
Zdroj: http://www.klimahaus.it/de/willkommen-bei-uns-1.html  
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3.6 Dánska bio značka pre reštaurácie a jedálne

V Dánsku sa kuchyne vo verejnom sektore 
podieľajú približne 40 percentami na celkovom 
predaji bioproduktov v stravovacích službách 
(Mikkelsen a Lundø, 2016). Dánska veterinárna 
a potravinárska správa, riadená Ministerstvom výživy, 

poľnohospodárstva a rybolovu, radí verejným jedálňam a kuchyniam, ako zabezpečovať jedlo 
v biokvalite. Od roku 2009 dokonca založila aj špeciálne označovanie bio jedální a reštaurácií. 
V závislosti od podielu biopotravín môžu dostať jedálne tri druhy značky: zlatá, strieborná a bronzová. 
Za 30-60%-ný podiel nákupu jedál a nápojov v biokvalite spĺňajú podmienky pre bronzovú značku, 
za 60-90% striebornú a za 90-100% zlatú. Počas prvých piatich rokov po zavedení značenia stúpli 
verejné nákupy biopotravín o 33%. Počet jedální z bio značením narástol v priebehu jedného roka 
(od roku 2014 do roku 2015) až o viac ako 50%. (Ibid).  
Vzhľadom na zvyšovanie environmentálneho povedomia a znalostí o biopotravinách medzi 
spotrebiteľmi a kuchyňami, cieľom bolo zvýšiť aj dopyt po biojedlách na pracoviskách, v inštitúciách, 
školách, reštauráciách a pod. “Dánska bio značka” (The Organic Food Label) je spotrebiteľsky 
orientovaná dokumentácia procesu prechodu na biojedáleň: certifikácia zabezpečuje, že konverzia 
prebieha pomocou registrácie užívateľov značky a splnenia všetkých podmienok. 
Certifikačný proces je pre kuchyne dobrovoľný a bezplatný. 
Veľa kuchýň nemá problem získať bronzovú značku, čo je prvým krokom k premene na bio 
kuchyňu. Ak si musí stravovacie zariadenie zachovať pôvodný rozpočet, značku môže dosiahnuť 
výmenou časti konvenčných potravín za biopotraviny, nákupom sezónnych surovín, prispôsobením 
jedálnych lístkov a redukciou odpadu. Na získanie striebornej značky bez navýšenia rozpočtu musí 
kuchyňa prejaviť systematický záujem o redukciu jedálenského odpadu, vytvárať úplne nové jedlá 
a jedálne lístky a zamerať sa na používanie lacnejších sezónnych potravín. Dosiahnuť zlatú značku 
bez navýšenia rozpočtu si vyžaduje značnú dávku kreativity – špeciálne v prípade mäsa, ktorého 
zastúpenie sa musí zredukovať alebo celkom nahradiť. Skoro všetko sa musí vytvoriť nanovo, 
odpad z jedál sa má zásadne eliminovať a ponuka jedál sa neustále obmieňa. Okrem toho je treba 
v sezóne kvasiť alebo nakladať ovocie a zeleninu. 
Ak má jedáleň zlatú značku, musí si vypracovať potravinovú stratégiu. Stratégia má obsahovať 
záložný plán, ktorý popisuje postup jedálne vo výnimočných prípadoch, keď nebudú dostupné určité 
potraviny alebo nápoje v biokvalite. Táto potravinová stratégia by mala byť vystavená na mieste, 
ktoré je viditeľné pre všetkých návštevníkov jedálne. Dnes je týmto systémom certifikovaných 
približne 1800 súkromných aj verejných kuchýň.
“Dánska bio značka” prispieva k zviditeľneniu faktu, že kuchyne sa rozhodli používať biopotraviny 
a robí tak túto voľbu transparentnejšou aj pre spotrebiteľov. 
Značka podporuje zvyšovanie počtu ekologických poľnohospodárov v Dánsku, ale aj nárast veľkoobchodov 
ponúkajúcich biopotraviny a zdá sa, že je aj katalyzátorom všeobecného dopytu po bioproduktoch. 

Zdroj:
www.oekologisk-spisemaerke.dk (z dňa 22/9/2016) Mikkelsen, E. B. and Lundø, M., 2016, 
“Monitoring progress in Public Organic Procurement Policy (POPP’s) implementation – an important 
tool in organic food and farming policies?”, in: Challenges for the New Rurality in a Changing World 
7th International  Conference on Localized Agri-food Systems, Södertörn University, Stockholm, 
8-10 Máj 2016  [http://www.capfoods.aau.dk/digitalAssets/196/196320_mikkelsenlundoe-popps-
implementation.pdf] (z dňa 22/9/2016).
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Čo nás k tomu viedlo? 
Stredná škola v dánskom Vestjyllande sa vždy snažila o trvalo 
udržateľný životný štýl. Veterná turbína a solárny a geotermálny 
systém zásobujú školu energiou bez kysličníka uhličitého. 
Dôležitým prvkom “zeleného profilu” školy je jej ambícia 
zabezpečiť udržateľnú biovýživu. To bolo motiváciou aj pre 
praktické nápady postupne realizované v školskej kuchyni. 

Uskutočnené aktivity
Vedúca kuchyne zaviedla v jedálni niekoľko postupov, ktoré 
umožňujú podávať biojedlá prioritne zo sezónnych a lokálnych 
surovín bez navýšenia rozpočtu. 
Príklady osvedčených postupov:
Nákup od veľkoobchodu, ktorý má 100% podiel bioproduktov: 
jednoduchší proces, úspora času, širší výber biovýrobkov, dodávky 
len od jedného zásobovateľa. 
Nákup a spracovanie celých zvierat of lokálneho chovateľa  
podpora cieľov trvalej udržateľnosti, nižšia celková cena. 
Vyhýbanie sa používaniu mliečnych výrobkov, pokiaľ je to možné 
(v chlebe, polievkach atď.)  úspora času, nižšia cena, odpadá 
potreba prípravy špeciálneho jedla pre alergikov, vegánov a pod. 
Vyhýbanie sa hotovým alebo predpripraveným jedlám  nižšia 
cena, lepšia kvalita/čerstvosť jedla, rešpekt k jedlu.   
Nahrádzanie mäsa rastlinnými bielkovinami  nižšia cena – tento 
postup je hlavnou príčinou, prečo je možné dosiahnuť 90-100%-ný 
podiel biopotravín. 
Minimalizácia odpadu vďaka využívaniu zvyškov jedla  nižšia 
cena, trvalá udržateľnosť.
Priebežná komunikácia s lokálnymi poľnohospodármi  nižšia 
cena, sledovanie špecifickej miestnej sezónnosti, čerstvý tovar, 
trvalá udržateľnosť, istota zásobovania v budúcnosti. 

Bio kuchári – príklad dobrej praxe z Dánska

Škola, kde sa varí z viac než 
90% biopotravín

Cesta k dosiahnutiu Zlatej značky pre bio jedálne 

Získané poznatky
Je dôležité, aby boli personál jedálne 
a vedenie školy zainteresované a motivované 
vynaložiť úsilie potrebné na dosiahnutie 
vysokej úrovne udržateľných stravovacích 
služieb v biokvalite. S pomocou zanieteného, 
rýchlo pracujúceho personálu a s neplatenou/
dobrovoľníckou pomocou v kuchyni (študenti 
a pod.) bolo možné udržať rozpočet bez 
navyšovania, a to dokonca aj v Dánsku, ktoré 
má jedny z najvyšších platov v EÚ. Kuchyňa 
ďalej potrebuje podporu od ľudí, ktorí sa v nej 
stravujú. Zdieľanie informácií o pôvode jedla, 
sezónnosti, strávenom čase a vynaloženom 
úsilií vytvára rešpekt k jedlu a pomáha 
predchádzať zbytočnému plytvaniu. 

Cieľová skupina
Správcovia školy, kuchynský personál, návšte-
vníci jedálne, (študenti v škole, zamestnanci, 
rôzni účastníci kurzov a pod.) a miestni pesto-
vatelia. 

Očakávané výsledky
Vďaka zavádzaniu osvedčených postupov do-
siahla škola vo Vestjyllande priemerný me-
sačný podiel bioporcií až 90-100%, čím splnila 
predpoklady na ocenenie zlatou Dánskou bio 
značkou. Táto premena bola dlhým procesom 
vývoja bežných kuchynských aktivít, založená 
na skúsenostiach a vedomostiach. 

Odkaz: http://www.vestjyllandshojskole.dk/ 
Zvyšky pečeného hovädzieho mäsa použité ďalší deň
v zeleninovom šaláte. Foto:Stredná škola vo Vestjyllande

Vedúca jedálne prezentuje jedlá
Foto: Stredná škola vo Vestjyllande
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4.1 Ako zapojiť lokálny zásobovateľský reťazec ekologických poľnohospodárov 
a spracovateľov: distribučné kanály lokálnych potravín

Vybudovanie funkčného distribučného systému nie je jednoduché ani lacné a môže trvať 
niekoľko rokov, kým sa plne zavedie. Na začiatku celého procesu je rozhodnutie spoločnosti, 
či využije priame distribučné kanály (čo znamená  priame zásobovanie produktmi z výrobnej 
spoločnosti k zákazníkovi), alebo nepriame kanály, predstavujúce využívanie medzičlánkov, 
t.j. sprostredkovateľov a predajcov). Distribučné kanály by mali byť vybrané tak, aby čo najviac 
vyhovovali zákazníkom. 

Porovnanie priamych a nepriamych distribučných kanálov

Priama distribúcia Nepriama distribúcia

• Časovo náročná • Menej časovo náročná 

• Predaj namiesto výroby • Nižšie náklady 

• Nižšie riziko • Vyššie obchodné riziko

• Úspech závisí hlavne od vás, vašich schopností 
a kapacít • Váš úspech závisí od úspechu vášho predajcu 

•  Vyššia odmena • Nižšia odmena

•  Vytváranie priameho vzťahu so zákazníkmi
•  Nepriamy vzťah so zákazníkmi

•  Zdieľanie svojho príbehu
Zdroj: Ministerstvo poľnohospodárstva Českej republiky, 2008, Marketing místní produkce biopotravin

04

Maloobchod

Výrobca

Priamy distribučný kanál

Nepriamy distribučný kanál

Distribučné kanály

Zákazník

VeľkoobchodSprostredkovateľ

Veľkoobchod

Výrobca Zákazník

Maloobchod

Maloobchod
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4.2 Nepriame distribučné kanály  

Distribučnými medzičlánkami sú sprostredkovatelia, predajcovia, obchodní zástupcovia a pomocní 
sprostredkovatelia. Nakupujú a predávajú tovar. Sú nezávislými entitami, tak ako spoločnosti 
zabezpečujúce komplexné i špecifické veľkoobchodné služby, ako napríklad veľkoobchodné 
predajne alebo zásielkové veľkoobchody. Predajcovia a obchodní zástupcovia sú členmi 
distribučného kanálu, ktorí môžu pracovať pre výrobcu aj nákupcu a ich úlohou je vyhľadávať 
kontakty a uľahčovať proces výmeny tovaru. Ich odmenu predstavuje provízia odvíjajúca sa od 
predajnej ceny. Pomocní sprostredkovatelia (prepravcovia, banky) poskytujú služby a podporujú 
výmenu tovaru. Zároveň tak pomáhajú zvyšovať efektivitu distribučného procesu a v mnohých 
prípadoch umožňujú usporiť čas a peniaze. 

Výhody nepriamych distribučných kanálov:
◊ Výrobca prenechá niektoré povinnosti na pomocných distribučných sprostredkovateľov.
◊ Využitie skúseností, špecializácie a kontaktov distribučných sprostredkovateľov v styku so 

zákazníkmi.
◊ Veľkoobchod ponúka v jednej dodávke jedálňam široký výber produktov.

Nevýhody nepriamych distribučných kanálov:
◊ Výrobca stráca kontrolu nad tovarom. 
◊ Problémy pri získavaní informácií o konečných spotrebiteľoch.
◊ Nevyhnutnosť pravidelnej motivácie distribučných sprostredkovateľov. 
◊ Závislosť výrobcu od marketingovej stratégie sprostredkovateľa. 
◊ Riziko omeškania alebo nevyplatenia faktúr. 
◊ Zvýšenie nákladov na distribučné kanály. 

V Českej republike prevláda sprostredkovaný predaj. Viac ako 70% potravín sa predáva v supermarketoch 
a hypermarketoch, ďalších 20% v špecializovaných obchodoch a približne 4% v nezávislých obchodoch 
s potravinami. Predaj cez internet predstavuje 1%. Priamy predaj v poľnohospodárskych podnikoch 
tvorí len 5% z celkového trhu. Prepojenie hypermarketov s malými producentmi biopotravín je v regióne 
veľmi obmedzený. To je jednou z príčin relatívne vysokých cien biopotravín, nedostupnosti čerstvých 
biosurovín a zúženej ponuky na trhu všeobecne.   
Zdroj: Globálna informačná poľnohospodárska sieť

4.3 Priame distribučné kanály 

Lokálne potravinové siete zdôrazňujú dôležitosť trvalo udržateľnej výroby, spracovania, 
distribúcie a spotreby, ktoré si kladú za cieľ pozdvihnúť ekonomiku, ekológiu a zdravie daného 
miesta a prispieť k znižovaniu globálneho otepľovania. Vytvárajú alternatívny obchodný model 
ku globálnym korporáciám, prepravcom a obchodníkom. Pre spotrebiteľov je čoraz dôležitejšie 
nakupovať potraviny z miestnych zdrojov. Chcú mať kontrolu nad svojou spotrebou a vedieť, že 
sami overili kvalitu a spôsob výroby tovaru, ktorý nakupujú. Ďalším faktorom je vyššia kvalita 
lokálneho a sezónneho ovocia a zeleniny. V priebehu roka sa plody zberajú zrelé a predávajú 
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v ich optimálnej podobe a plnej chuti, takže nemusia dozrievať chemicky ošetrené v skladoch. 
Významným stimulom v kupovaní lokálnych potravín je regionálny rozvoj a podpora miestnych 
poľnohospodárov, spracovateľov a producentov. Spôsob výroby, prepravy a skladovania je 
dôležitou časťou v mozaike ekologickej stopy jednotlivých potravín. Ak boli spracované s rešpektom 
k životnému prostrediu, krajine a hospodárskym zvieratám, miestny produkt bude predstavovať 
nižšiu environmentálnu záťaž. Ak je jednou z hlavných motívacií spotreby lokálnych potravín 
zlepšenie životného prostredia, potom sa tento pozitívny vplyv na životné prostredie ešte znásobí 
používaním miestnych potravín. 
Tam, kde sa využíva priamy distribučný kanál, predáva výrobca produkty alebo tovar spotrebiteľovi. 
Hlavnou výhodou je, že poľnohospodár nemusí zdieľať svoje príjmy s producentmi, prepravcami 
a predajcami a môže si nechať celú sumu pre seba. Nevýhodou je vysoký nárast objemu práce 
a ďalších nákladov spojených so spracovaním, balením, prepravou k zákazníkovi a predajom. 
Niektoré formy priameho predaja (vyzdvihnutie na mieste, víkendové trhy) sú pre školské jedálne 
menej vhodné. Podľa miestnych podmienok sú o niečo lepšie denné trhy, zásielkové služby 
(“biobedničky”), online obchody a nákup priamo z hospodárskeho dvora. 

Výhody priamych distribučných kanálov:
◊ Priamy kontakt so spotrebiteľmi
◊ Efektívna spätná väzba medzi výrobcom a zákazníkom 
◊ Nižšie náklady vďaka absencii medzičlánkov 

Nevýhody priamych distribučných kanálov:
◊ Nevyhnutnosť vybudovania množstva kontaktov s partnermi 
◊ Náročná prezentácia výrobkov
◊ Neekonomickosť priamych dodávok v prípadoch tovaru hromadného alebo širokého použitia 

a tiež pre zákazníkov, ktorí sú od seba ďaleko rozptýlení.
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Webový portál http://www.produktova-mapa.cz/ je nástrojom pre vedúcich školských jedální na 
jednoduché vyhľadávanie dostupných sezónnych potravín a biopotravín z okolia. Cieľom je podporiť 
používanie regionálnych potravín v školských jedálňach. Mapa produktov a jedální je interaktívnym 
prehľadom regionálnych dodávateľov a školských jedální, ktorá slúži na vytváranie vzájomne 
prospešných vzťahov. Je dostupná na webovej stránke www.produktova-mapa.cz. Projekt podporuje 
zvýšenie predaja čerstvých a sezónnych potravín z Južných Čiech a poľnohospodárskych produktov vo 
verejnom stravovaní, špeciálne v školských jedálňach. 

Zdroj:  http://www.produktova-mapa.cz/

Zo SWOT analýzy Mapy produktov a jedální vyplýva, že je vhodným nástrojom pre skrátenie distribučných 
kanálov medzi výrobcami a jedálňami v regióne. Silné stránky a príležitosti prevýšili slabé stránky 
a hrozby. 

Vytvorenie a rozširovanie prepojení medzi jedálňami a zúčastnenými stranami je dôležitým 
faktorom pre dlhodobé záruky udržateľného stravovania. 

Mapa produktov a jedální v regióne Južné Čechy, Česká republika

SWOT Analýza
Mapa produktov a jedální

Silné stránky

◊ Záujem dodávateľov zapojiť sa do 
produktovej mapy

◊ Dostatočné povedomie o plusoch 
produktovej mapy

◊ Nezávislosť produktovej mapy

Slabé stránky

◊ Mnohí dodávatelia nevedia 
o produktovej mape

◊ Skoro žiadne školské jedálne nevedia 
o produktovej mape

◊ Nevyhnutnosť aktualizovať kontakty

Príležitosti

◊ Školské jedálne sú stabilnými 
a spoľahlivými zákazníkmi

◊ Dostupnosť väčšiny hlavných 
výrobkov na regionálnom trhu

◊ Záujem jedální zapojiť do jedálneho 
lístka lokálne potraviny

Hrozby

◊ Obavy z realizácie nových postupov
◊ Tlak veľkých spoločností na 

jedálne a snaha motivovať ich 
prostredníctvom výhod

◊ Sporná definícia regionálnych 
produktov z územného hľadiska

Vnútorné 
faktory

Vonkajšie 
faktory

Pozitívne 
efekty

Negatívne  
efekty
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Čo nás k tomu viedlo?
Hlavnými prekážkami v používaní biopotravín v školách je 
ich nízka dostupnosť a nedostatok informácií o dodávateľoch 
a možnostiach súčasného trhu s biopotravinami. Preto 
tento projekt zdôrazňuje vytvorenie distribučného reťazca, 
poskytujúceho školám prístup k biopotravinám z domáceho 
trhu a pomoc pri zásobovaní bioproduktami. 

Dosiahnuté ciele
V rámci tohto projektu sa ekologickým poľnohospodárom 
a výrobcom biopotravín poskytli informačné materiály. Vedenie 
škôl, ich zriadovatelia a rodičia získali brožúru s názvom “Ako 
zaviesť bio stravovanie na školách”. Zároveň sa zrealizovali 
workshopy a diskusie pre poľnohospodárov a školy, ako aj 
kurzy varenia pre kuchárov školských jedální, kde sa zároveň 
dozvedeli informácie o skladovaní, spracovaní a príprave 
biopotravín a taktiež im boli predstavené menej známe 
bioprodukty, dostupné na českom trhu. Projekt napomáha 
k vzájomnému zblíženiu škôl a rodičov s ekologickými 
poľnohospodármi a výrobcami biopotravín.  
Vďaka exkurziám na biofarmách a školským biotrhom sa 
deti a rodičia stretli s poľnohospodármi, kladúcimi dôraz 
na ekologické postupy. Projekt bol zakončený konferenciou 
o stravovaní na školách, ktorá sa zamerala na oslovenie ďalších 
záujemcov o zaradenie biopotravín do školských jedální. Do 
projektu sa do jeho ukončenia (30.  novembra 2011) zapojili 
tri regióny, 39 dodávateľov, 36 škôl a samostatných jedální 
v Prahe.

Bio kuchári – Príklad dobrej praxe z Čiech

Bioškoly

Bioškoly

Získané poznatky
Cielom projektu bolo podporiť školské 
jedálne v zaradení biopotravín do ich jedál-
neho lístka v praxi. Cieľovou skupinou boli 
deti, ich rodičia, zástupcovia škôl (riaditelia, 
učitelia, vedúci školských jedální a kuchári), 
ako aj zamestnanci odboru školstva a iných 
úsekov samoprávneho kraja, zástupcovia mi-
movládnych oragnizácií, ekologickí poľnohos-
podári a výrobcovia biopotravín.

Očakávané výsledky
Školy veľmi ocenili edukačnú stránku projektu. 
Aj napriek spoľahlivosti dodávateľov mali niek-
toré školy v odľahlejších regiónoch problémy 
s dodávkami, zatiaľ čo iné pokladali systém ob-
jednávania potravín za neflexibilný.

Opakovateľnosť
V priebehu piatich rokov od ukončenia pro-
jektu Bioškoly bolo z národných a európskych 
zdrojov v rôznych regiónoch Českej republiky 
podporených šesť podobných, pomerne roz-
siahlych projektov.

Potrebné zdroje
V budúcnosti budú školy potrebovať väčšiu 
inštitucionálnu podporu Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu, zníženie cien potravín 
a ďalšie dotácie.

Odkaz: www.bioskoly.cz.
V sprievode rodičov a učiteľov na biotrhu
Foto: Juhočeská univerzita

Príprava ovocia našimi vlastnými rukami
Foto: Juhočeská univerzita



35
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Rozpočtový manažment

5.1 Pravidlá na udržanie prijateľných cien. Cena bio a regionálneho jedla.  
Analýza nákladov.

Cena jedla v jedálni závisí od mnohých nákladových položiek, ktoré sa dajú rozdeliť do dvoch 
hlavných kategórií: priame náklady a nepriame náklady.
Priame náklady sú priamo spojené s výrobou a prípravou jedla a zahŕňajú nákup potravín, cenu 
prípravy jedla, náklady na čistenie, varenie, dodávanie, atď.
Nepriame náklady sú spojené s plánovaním a implementáciou služieb a okrem iného zahŕňajú 
personálne náklady na zamestnancov jedálne (manažérov a úradníkov, dietológov, odborníkov na 
výživu, atď.), cenu školenia, obstarávacie náklady a amortizáciu, prenájom a údržbu priestoru, atď. 

Zjednodušená schéma zobrazuje zásobovací reťazec školskej jedálne s jeho hlavnými fázami:

 

 
Od potravín…

HLAVNÉ FÁZY ZÁSOBOVACIEHO REŤAZCA PARALELNÉ AKTIVITY, VYKONÁVANÉ PRIEBEŽNE 
V RÔZNYCH FÁZACH 

Plánovanie služieb, plánovanie jedálneho lístka

Postupy obstarávania 
(ak je stravovacia služba outsourcovaná)

Kontrola a odhad

Nákup potravín, výber dodávateľov

Prevzatie potravín, kontrola a skladovanie Školenie personálu

Príprava jedla a varenie

Balenie jedla Komunikácia so spotrebiteľmi, dodávateľmi 
a ostatnými zúčastnenými stranami 

Doprava a doručenie (vzdialenosť a spôsob dopravy 
závisia od umiestnenia kuchýň a jedální; tieto 
parametre sa menia, ak sa kuchyňa nachádza 
v jednom objekte s jedálňou alebo v externom varnom 
centre a tiež, ak sa jedlo dodáva len do školských 
jedální alebo aj do iných typov stravovacích zariadení)

Správa vybavenia a zariadení

Rozmiestnenie stolov v jedálni, manipulácia s jedlom, 
porcovanie a distribúcia

Výuka o správnych  
stravovacích návykoch

Čistenie stolov a jedálne, umývanie riadu (vrátane 
nádob na prepravu jedla, všetkého vybavenia 
a použitých nástrojov), umývanie kuchyne, zbieranie 
odpadu a jeho recyklácia, odpadový manažment

... k jedlu                                 Tabuľka “From food… to meal” AIAB, 2017
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Každá fáza zásobovacieho reťazca vytvára náklady vplývajúce na finálnu cenu jedla. Táto cena 
môže byť buď plne hradená zo zdrojov verejnej správy (v niektorých európskych krajinách sa všetci 
žiaci v školách stravujú zadarmo, kým v iných krajinách to platí iba pre žiakov zo sociálne slabších 
rodín) alebo spolufinancovaná príspevkami od rodičov.  
Napríklad v Taliansku sa cena jedla v školskej jedálni väčšinou pohybuje v rozmedzí 4.60 – 5.00 € 
(cena je vypočítaná z cien potravín v mestách Rím, Janov, Brescia, Jesi, Guidonia, a Montecelio). 
Predpokladá sa, že 38% celkovej ceny tvorí cena potravín, 38% tvoria náklady na personál, 8% 
odvody, 2% certifikácia, 4% bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 4% amortizácia a zostávajúcich 
6% tvorí zisk pred zdanením. 
Priemerná cena jedla v Nemecku je na základných školách 2,83€ a 3,05€ na stredných školách. 
Niekedy je cena jedla dotovaná štátom – v priemere sumou 0,58 €.  V závislosti od typu jedálne 
a počtu stravníkov sa ceny za potraviny (40-50%), personál (35-45%), prevádzkové náklady, náklady 
na riadenie (10%) a obstarávacie náklady (5%) rôzne diferencujú. Zisk sa pohybuje približne na 
úrovni 8%. 

Táto príručka sa sústreďuje predovšetkým na výdaje, spojené s výberom čerstvého lokálneho 
bioproduktu a udržateľnými a zároveň ekologickými službami.
Je dôležité uviesť, že produkty vyššej kvality (čerstvé, bio, s chráneným označením pôvodu, 
s chráneným zemepisným označením alebo lokálne) sú v súčasnosti v striktne ekonomickom 
chápaní drahšie. Napríklad v Taliansku sú bioprodukty výrazne drahšie než ich bežne dostupné 
ekvivalenty.
Nasledujúce údaje vychádzajú zo štatistiky o spotrebiteľských cenách: +8,0% za mäkkú pšenicu 
(sušienky), +68,5% za tvrdú pšenicu (cestoviny), +93,6% za jablká, +53,1% za rajčiny, +18,8% za 
čerstvé mlieko. Aj keď to nie je dôležité pre služby poskytované jedálňami, pre úplnosť uvádzame, 
že percentuálny rozdiel v nákupnej cene je dokonca ešte vyšší (+52,4% za mäkkú pšenicu, +79,0% 
za tvrdú pšenicu, +102,8% za jablká, +139,9% za rajčiny, +42,5%. za čerstvé mlieko). 
Zdroj: Sinab, 2015, [http://www.sinab.it/]

V Nemecku sú bioprodukty  (predovšetkým skupiny potravín a potraviny v porovnateľných 
segmentoch/značkách) približne o 70% drahšie než konvenčné potraviny. Cenové rozdiely sú 
menšie v segmente čaj/káva/kakao (o 40% vyššie) a mliečne výrobky spolu s vajciami (okolo 46%). 
Ovocné džúsy a ryby sú takmer dvojnásobne drahšie. 
Zdroj: Haubach C, Held B: Warenkorbbasierter Preis- und Umweltwirkungsvergleich von 
ökologischem und konventionellem Konsum, Pforzheim, 2015.

Tieto cenové rozdiely sú pripisované množstvu príčin vrátane vyšších prevádzkových nákladov 
a dynamiky ponuky a dopytu, ktoré sú doteraz typické pre špecializovaný trh (aj napriek tomu, 
že sa neustále rozširuje), ako aj dodatočným nákladom (napríklad nákladom na certifikáciu), atď. 
Certifikované lokálne produkty sa tiež vyznačujú vyššou cenou, minimálne vo vstupe, vzhľadom 
na doplňujúce označenie kvality - chránené označenie pôvodu, či chránené zemepisné označenie.
Aj keď čerstvé potraviny sú pri nákupe lacnejšie než mrazené, ich úprava vyžaduje      vyššie náklady 
vzhľadom na čas a energiu, potrebnú na ich skladovanie a prípravu (príprava a konzumácia 
mrazeného špenátu alebo ryby je o niečo jednoduchšia).
 
Výpočet ceny jedla žiaľ v súčasnosti nezahŕňa nefinančné náklady, známe ako pozitívne alebo 
negatívne vonkajšie účinky produktov a procesov: vplyv na životné prostredie, valorizáciu 
biodiverzity, podporu malých lokálnych farmárskych komunít, zachovanie kultúrnych tradícií, 
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pozitívny vplyv na zdravie a celkový psychofyzický stav a vzdelávaciu hodnotu konzumovania 
vysokokvalitných potravín.
Pokiaľ by všetky tieto aspekty boli zohľadnené pri výpočte ceny jedla, výber čerstvých lokálnych 
bioproduktov by bol nepochybne výhodnejší aj po ekonomickej stránke. Takáto situácia zatiaľ, žiaľ, 
nenastala. 
Uvedomujeme si, že zahrnutie čerstvých, ekologických miestnych výrobkov do školského stravovania 
znamená vyššie náklady pre verejnú správu. Preto navrhujeme niekoľko tipov a realizovateľných 
riešení, ktoré znížia náklady na stravovanie.
Niektoré druhy bio ovocia sa môžu napríklad po umytí konzumovať bez olúpania (jablká, broskyne, 
slivky, atď.), čím sa ušetria náklady na ich čistenie kuchynským personálom. 
Jednoduché kroky ako je použitie keramických tanierov, nerozbitných pohárov, nerezových 
príborov namiesto jednorázového riadu, a pitnej vody z vodovodu namiesto balenej minerálnej 
vody, môžu školské stravovanie urobiť udržateľným vďaka zníženiu nákladov.
V školách (ak to príslušné orgány hygieny povolia) sa môže jedlo distribuovať namiesto v jedálni 
v jednotlivých triedach. Stravovanie sa tak stáva príjemným zážitkom, keďže triedy sú menej hlučné 
a preľudnené. Rodinný rozmer triednej skupiny zlepšuje vzájomné vzťahy a proces učenia. Zároveň 
sú žiaci viac zapojení do aktivít, akými sú rozmiestnenie stolov, upratanie pred a po jedle, čím sa 
znižujú náklady na servírovanie.

Kde je to možné, kuchyňa spojená s jedálňou znižuje časový rozdiel medzi prípravou jedla a jeho 
konzumáciou, čím má jedlo lepšie organoleptické vlastnosti. Ak je kuchyňa externá a jedlo sa dováža, 
príprava jedla, varenie, donáška a konzumácia sa deje na rôznych miestach a v rôznom čase. Jedlo sa 
pripravuje a varí vo veľkých varných centrách, odkiaľ sa hotové dováža do jedální, kde je rozdistribuované 
a konzumované. Tento typ služieb sa označuje ako asynchrónna väzba. Časový rozdiel medzi prípravou 
jedla vo varnom centre a jeho konzumáciou v jedálni môže byť značný (až dve hodiny). Po dovarení 
sa jedlo až do jeho podávania udržuje pri teplote nad 65 °C, aby sa tým zabránilo rastu mikróbov. 
Tento postup sa nazýva horúca väzba a prirodzene vplýva na konzistenciu a chuť jedla. Jednoducho 
povedané, aj napriek maximálnym opatreniam kuchárov, čím je väčší časový rozdiel medzi prípravou 
a konzumáciou, tým bude mať jedlo horšie organoleptické vlastnosti. Ak je možné sa fáze prevozu jedla 
vyhnúť, šetria sa zároveň náklady na dopravu.

Výhody varenia a konzumácie jedla na jednom mieste
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Príklady efektívneho využitia finančných prostriedkov:
 - Optimalizácia riadenia kuchyne:
  - skrátenie prestojov
  - lepšia organizácia práce ušetrí čas, ktorý môže byť použitý na optimalizáciu cien 
  - kontrola nákladov, optimalizácia výdavkov 
  - zachovanie vyváženého pomeru medzi prípravou jedla a kapacitami
 - Zmena v plánovaní jedálneho lístka:
  - nižšie zastúpenie mäsa
  - sezónne recepty, jednoduché menu v závislosti od ročného obdobia (napr. niekoľko  
   jednoduchých jedál z rôznych druhov zeleniny) 
  - produkty, ktoré su menej bežné a ťažko dostupné, je optimálne a ekonomické  
   spotrebovávať chronologicky
  - znižovanie množstva odpadu pri varení, príprava obľúbených receptov a potravín  
   stravníkov 
  - využitie celej potraviny (napr. šupky zo zeleniny sa dajú použiť pri príprave vývaru)
 - Optimalizácia tvorby skladových zásob
  - snaha vyjednať zľavy, pravidelné objednávky, objednávať potraviny vo veľkých  
   baleniach, hlavne tie s dlhou trvanlivosťou ako sú cestoviny, múka, cukor, atď.
  - porovnávanie cien
  - využívanie cenových akcií  (ak to umožňujú skladové kapacity)
  - využívanie priamej distribúcie 

Zdroj: www. biospeiseplan.de
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Čo nás k tomu viedlo? 
Projekt “Bio pre deti” bol započatý v roku 2006 v spolupráci 
s organizáciou “Tollwood” a Oddelením zdravia a životného 
prostredia v Mníchove. Cieľom bolo podporiť mníchovské 
škôlky a školy v prechode na 100%-ný podiel biojedla 
v strave, a ukázať tak, že zdravé biojedlo nie je len žiadúce 
a realizovateľné, ale aj dostupné. 

Uskutočnené aktivity
Z veľkého množstva uchádzačov sa do projektu vybralo 
32 inštitúcií. Vybrané školy a škôlky sa zúčastnili školení, 
individuálnych kurzov a zaviazali sa prejsť stopercentne na 
biojedlo. 
Pritom podrobne sledoval a overoval ich potrebné náklady 
uznávaný orgán environmentálnej kontroly.
Vzhľadom na ceny biopotravín, iniciátori projektu zabezpečili 
pokrytie dodatočných nákladov, aby vyplnili medzeru vo 
financovaní medzi predošlým konvenčným a budúcim bio 
stravovaním v rámci pilotného obdobia dvoch rokov. 30 
mníchovských firiem sa nadchlo pre túto ideu a pokrylo 
náklady ako patróni projektu. Od začiatku projektu “Bio 
pre deti” sa už naservírovalo v zúčastnených zariadeniach 
približne 660 tisíc jedál, ktoré boli kompletne v biokvalite. 
Po pilotnom období bola cena biojedla oproti predošlým 
konvenčným jedlám navýšená len o 30 centov za hlavné 
jedlo, t.j. len o 16,5%. Náklady boli teda výrazne nižšie, ako 
sa čakalo. Povzbudivé bolo, že po ukončení finančnej podpory 
sa všetkým 32 zariadeniam podarilo udržať dosiahnutú úroveň 
biostravovania. Projekt tak ukázal, že stravovanie v biokvalite 
je finančne realizovateľné.

Bio kuchári – Príklad dobrej praxe z Nemecka

Bio pre deti

Originálny názov: “Bio für Kinder” 

Získané poznatky
Projekt bol úspešný z dvoch hlavných 
príčin: osobná angažovanosť inštitúcií 
a rezolúcia prijatá mestom Mníchov na jar 
2013 týkajúca sa zvýšenia podielu biopro-
duktov na 50% vo všetkých inštitúciách 
starajúcich o deti. Morské ryby musia mať 
značku trvalo udržateľného výrobku, vajcia 
musia pochádzať z biochovu, podobne ako 
90% všetkých mäsových produktov. Projekt 
“Bio pre deti” sa tiež aktívne podieľal na 
vytvorení dôležitých kvalitatívnych kritérií. 
Pri každom  prechode na bio stravovanie 
v globálnom merítku je okrem praktickej 
podpory kľúčovým faktorom aj priaznivé 
politické nastavenie a podporný rozhodo-
vací aparát.

Cieľová skupina
Projektu sa zúčastnilo 32 rôznych inštitúcií: 
zastúpené boli všetky vekové kategórie od 
jaslí až po odborné školy. Sponzormi bola 
samospráva, charita a súkromný sektor.  
Medzi zúčastnenými boli bohaté aj so-
ciálne znevýhodnené inštitúcie, s vlastnými 
kuchyňami aj bez nich. 
 
Odkazy:
www.bio-fuer-kinder.de
www.biospeiseplan.de

Foto: b.l. Michael Herdlein; t.r. www.birgithart.de 

Foto: Centrum spotrebiteľov v Durýnsku
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Potravinový manažment 

6.1 Čas venovaný jedlu a sociálnemu prostrediu. Ako redukovať plytvanie jedlom.

Každý rok sa nespotrebuje 1,3 miliardy ton potravín, čo predstavuje skoro tretinu z množstva 
vyprodukovaného pre ľudskú spotrebu. Vždy, keď sa vyhodí nejaké jedlo, vyhadzuje sa s ním 
aj energia, voda, ľudská práca, čas, palivo, krajina, obaly a peniaze. Ekonomické, sociálne, 
environmentálne a etické argumenty proti plytvaniu jedlom sú zrejmé. Na začiatku sa môže zdať 
znižovanie odpadu ťažké, nezvládnuteľné a náročné na čas a zdroje, najmä ak sa tejto téme predtým 
v kuchyni nevenovalo veľa pozornosti. Ale každá malá zmena smerom k redukcii odpadu prispieva 
k niečomu väčšiemu: k zmene myslenia. Je to konverzný proces, ktorý umožňuje skvalitňovať iné 
oblasti. Rozhodnutie neplytvať jedlom je trvalo udržateľná a efektívna cesta, ako ušetriť peniaze 
a vytvárať rozpočty pre ďalšie trvalo udržateľné investície. 

Nižšie navrhujeme praktické tipy a metódy na dosiahnutie minimalizácie kuchynského odpadu vo 
verejných stravovacích zariadeniach: 
- V jedálňach, kde sa jedlo servíruje formou bufetu, môže významne znížiť množstvo odpadu taká 
jednoduchá vec, akou je výmena existujúcich tanierov za menšie. V jedálňach, ktoré servírujú jedlo 
na porcie, pomáha eliminovať odpad zníženie veľkosti porcie alebo možnosť výberu z viacerých 
veľkostí. 
- Vytvorenie jedoduchých receptov, ktoré neobsahujú veľa príliš odlišných zložiek. 
- Je užitočné mať predstavu o tom, ako sa využijú zvyšky z kuchyne, čo sa rýchlo stane rutinnou 
aktivitou v plánovaní jedál.  Zvyšky z ryže sa napríkad dajú použiť do množstva rôznych 
vegetariánskych jedál. Tu sú ďalšie návrhy: 

chlieb  krutóny, jedlá z mletého mäsa (namočené), strúhanka
syr  francúzske zemiaky, šaláty
mäso  polievka, francúzske zemiaky
zeleninová polievka  omáčky, dusené mäso
mäsová polievka  omáčky, guláš
zemiaky a zelenina  polievka
ovsenná kaša  chlieb
 ovocie  ovocný šalát, smoothie, dezerty

◊ Ak kuchyňa nakúpi príliš veľa zeleniny, môže ju zamraziť a tak predĺžiť jej životnosť. Uvarená 
zelenina sa dá po ochladení zmraziť tiež. 

◊ Ďalším spôsobom, ako eliminovať zvyšky, je zaviesť systém straveniek, ktoré umožňujú 
personálu zobrať si zvyšné jedlo domov na večeru. Stravenky by mali byť k dispozícii za 
prijateľnú cenu. 

◊ Zavedenie funkčných nákupných postupov: čakať čo najdlhšie pri objednávaní čerstvej 
zeleniny, mäsa a iných produktov s krátkou dobou spotreby. To zabezpečuje tú najlepšiu 
kvalitu a minimalizuje riziko, že sa čerstvé potraviny pokazia. 

◊ Plánovanie jedálneho lístka, ktorý obsahuje veľa čerstvých surovín.  
◊ Kuchyne by mali tiež dôkladne rozdeliť, ktoré jedlá budú servírovať na tanieroch a ktoré 

formou bufetu. To je cenným nástrojom pri posudzovaní toho, ktoré jedlá alebo výrobky 

Foto: Stredná škola vo Vestjyllande
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nie sú medzi stravníkmi populárne. Tieto jedlá by sa mali nahradiť inými alebo jednoducho 
v budúcnosti vynechať. Odporúča sa tiež zaviesť systém, v ktorom môžu zákazníci poskytnúť 
spätnú väzbu k plánovaniu jedálneho lístka a/alebo k optimalizácii receptov.

Pre zákazníkov jedálne
Zapojenie spotrebiteľov stravujúcich sa v jedálni je dôležité pre úspech akejkoľvek stratégie na znižovanie 
odpadu. Dobrým príkladom je používanie značiek na stoloch, potlačených servítkach alebo využitie 
iných možnosti, ako informovať o environmentálnych benefitoch znižovania odpadu a spôsoboch, ako 
to zmeniť: napríklad, aby si nenakladali na taniere viac jedla, ako dokážu zjesť. Forma informovania by 
mala byť primeraná cieľovej skupine, napríklad pre deti sa použijú piktogramy. 
Ďalším zaujímavým nástrojom je komunikácia o výsledkoch spoločného úsilia alebo odmenenie 
spotrebiteľov kreatívnym spôsobom, keď sa dosiahne pomyselný míľnik v znižovaní odpadu. 
Zapojenie personálu kuchyne
Aby bolo redukovanie odpadu vo veľkých kuchyniach úspešné, základom je informovať a motivovať 
zamestnancov, aby sa zapojili do celého procesu. Aktivity personálu by mali byť jednoduché, 
opakovateľné a praktické a ich úsilie musí byť vnímané ako zmysluplné a efektívne. Najlepšou motiváciou 
pre zamestnancov je, keď vidia výsledky svojej snahy. Nastavte si jasné spoločné ciele a zapracujte do 
nich vhodné postupy na evidenciu kuchynského odpadu. 

6.2 Dizajn a prezentácia jedál
 
Proces konverzie z konvenčnej verejnej kuchyne na udržateľnú bio kuchyňu, ktorá servíruje jedlá 
za dostupnú cenu, si žiada revíziu plánovania jedálneho lístka. 
Jednoduchým krokom k tejto požiadavke je zavedenie jedného alebo dvoch vegetariánskych jedál 
týždenne, čo ihneď zredukuje vysoké náklady na biomäso a iné živočíšne produkty. Popri výmene 
mäsa/klobás, prípadne rýb za jedlá na rastlinnej báze by sa mal klásť dôraz na zastúpenie proteínov 
vo výslednom jedle. Môžu to byť rastlinné alternatívy bohaté na bielkoviny, ako napríklad fazuľa, 
hrach a šošovica. Výber rastlinných náhrad je naviac krokom k zníženiu spotreby živočíšných 
bielkovín, čo prispieva k zdraviu spotrebiteľa a podporuje etické zaobchádzanie so zvieratami. 

 BesidePopri zavádzaní vegetariánskych jedál, jedálnych lístkov a správnej kombinácii odlišných prvkov 
sa musí starostlivo zvážiť zabezpečenie vyvážených a výživných jedál. V procese konverzie na 
ekologickejšie biostravovanie si musia prejsť zmenou aj samotní zákazníci jedální. Stretnú sa 
totiž s jedlami, ktoré budú iné než tie, na ktoré sú zvyknutí; občas neznáme chuťou, vôňou aj 

Nezabudnite

Ilustračné fotografie: Stredná škola vo Vestjyllande
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vzhľadom. Pre úspech v tomto prechodnom období je základom ocenenie nového životného štýlu 
zamestnancami aj spotrebiteľmi. Navrhujeme, aby kuchyne využívali výhody farieb pridaných do 
jedál používaním väčšieho množstva čerstvých, sezónnych a nespracovaných bioproduktov.

Na výzdobu jedál použite jedlé kvety a farebné ovocie, čím vytvoríte atraktívny vzhľad. Pri výzdobe berte 
do úvahy ročné obdobie: na jar a v lete poteší, keď jedlá vyzerájú sviežo, zeleno a jemne, kým na jeseň 
a v zime sa môžu použiť intenzívne, teplé farby, ako napríklad fialová, oranžová a červená.

Ďalšou efektívnou metódou, ako dosiahnuť uznanie a rešpekt k biojedlu je jeho prezentácia: slovný 
popis jedla, ktoré sa podáva. Prezentácia by mohla obsahovať krátke rozprávanie o pozadí prípravy 
jedla, od polí miestneho poľnohospodára až k servírovacím táckam a úsiliu zamestnancov kuchyne, 
vložené do plánovania a spracovania jedál. Súčasťou prezentácie by malo byť aj zdôraznenie 
sezónnosti vybraného ovocia a zeleniny a zdôvodnenie použitia jednotlivých surovín. 
Je užitočné pripomenúť zákazníkom jedálne, aby si naberali len toľko jedla, koľko dokážu zjesť, čo 
znižuje plytvanie jedlom. 

Podobne ako v reštauráciách, kde manažér podniku alebo kuchár príde za zákazníkmi a rozpráva sa s nimi 
pri stole, aby odprezentoval dané jedlo, porozumel ich chutiam, vyriešil ich priania, ozrejmil pôvod jedla 
a jeho prípravu, tak aj vo verejných stravovacích zariadeniach je možné nájsť vhodné cesty a situácie, 
ako zblížiť stravníkov a personál. Tento vzťah, ktorý z verejných jedální už skoro celkom vymizol, by dal 
obom stranám pocit zodpovednosti a spravil by z obeda  príjemnejšiu a cennejšiu príležitosť  niečo sa 
naučiť. 

Prevádzkovanie cenovo dostupnej a trvalo udržateľnej kuchyne môže byť časovo náročné, špeciálne 
v prípade jedální s čiastočným podielom biojedál a alternatívnymi diétami ako prídavkom ku klasickému 
jedálnemu lístku. Stupeň úsilia a objem práce pri manažovaní potravín a jedál v biokvalite závisí od stupňa 
konverzie. Je potrebné zaviesť v kuchyni stratégiu na zabezpečenie kvality jedál, udržovania primeraných 
cien a zachovania dodatočného času stráveného pri plánovaní a príprave na zvládnuteľnej úrovni.

Pár dobrých tipov

Pár dobrých tipov

Foto: Centrum spotrebiteľov Thüringen Foto: Stredná škola vo Vestjyllande
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6.3 Aspekty biokvality

Zachovaniu určitých výživových vlastností pri výrobe biopotravín sa venuje veľa času a úsilia, 
so špeciálnym dôrazom na zdravie pôdy, rastlín, živočíchov a spotrebiteľov. Príprava jedla by to 
mala rešpektovať a snažiť sa nutričné kvality zachovať. Bio značka na potravinách vždy nemusí 
znamenať, že sa jedná o produkt vysokej kvality – aj keď bude vždy lepší ako konvenčne vypestované 
a získavané potraviny. Keď chce jedáleň kvalitu, 
musí ju vyhľadávať a spraviť z nej prioritu. Kvalita 
z hľadiska nutričnej hodnoty je ide nad rámec bio 
kvality ako takej. 

Dobrým príkladom toho je múka. Biomúka zomletá 
na kamennom mlyne môže mať vyššiu nutričnú 
kvalitu ako priemyselne mletá biomúka. Tieto dva 
typy múk sa líšia v mnohých ohľadoch. Pri metóde 
kamenného mlynu sa zrná melú jemne a pomaly 
medzi dvoma kameňmi. Deje sa to za studena 
jemným spôsobom, ktorý zachováva všetky vitamíny a výživové hodnoty obilnín. Priemyselne 
mletá múka sa drví vysokou rýchlosťou medzi valcami, ktoré zohrievajú zrná. V tomto procese sa 
strácajú dôležité minerály, tuky, vláknina a vitamíny. To znamená veľkú stratu bielkovín, vitamínov 
a minerálnych zložiek prítomných v pôvodnej obilnine.

Ďalším príkladom je olej, jedna z hlavných kuchynských surovín. Existuje množstvo názorov na to, 
aké oleje používať, jeden je však všeobecne akceptovaný: za studena lisovaný olej má vyšší obsah 
nenasýtených tukov a je preto z hľadiska kvality a výživovej hodnoty vždy najvhodnejší z iných 
bioolejov. Extra panenský olivový olej, typický prvok stredomorskej kuchyne (Súčasť svetového 
kultúrneho dedičstva Unesco od roku 2010), by mal mať prednosť pred  inými olejmi. Na zachovanie 
kvalít v ňom obsiahnutých sa nemôže zohrievať nad určitú teplotu. Pri vyšších teplotách prítomné 
polynenasýtené tuky oxidujú a vytvárajú potenciálne škodlivé zložky. Z tohoto dôvodu by sa 
vyprážanie ako forma prípravy jedla nemalo v jedálňach používať. 

Varenie biojedla sa vo všeobecnosti príliš nelíši od prípravy jedla z konvenčných surovín. Varenie 
s rešpektom k prirodzeným vlastnostiam produktu a dosahovanie najvyššej nutričnej hodnoty 
z čerstvých surovín by malo byť vždy prioritou. Existujú však prípady, v ktorých sú metódy varenia 
nevyhnutné na zachovanie nutričnej hodnoty a biokvality potravín. 
Hydina je jedným z prípadov, kde môže technika varenia výrazne ovplyvniť celkový výsledok. Je 
veľký rozdiel medzi pečením biokuraťa a konvenčného kuraťa, a tak by mala byť rozdielna aj ich 
príprava. Biokura (alebo iná hydina) by sa malo vždy variť dlhší čas pri nízkej teplote. To zaručí 
jemné a delikátne mäso plné vône.
 
Ak by sa takýmto spôsobom varilo konvenčné kura, ktoré dostávalo antibiotiká a rastové stimulanty, 
výsledok by bol v rámci kvality a konzistencie veľmi úbohý. 
Konvenčné kura sa má teda variť pri vysokých teplotách krátky čas. Vo všeobecnosti je ale varenie 
mäsa pri nízkych teplotách považované za najlepší spôsob. Pri získavaní bioproduktov do verejných 
kuchýň sú pre zachovanie kvality dôležité nasledujúce postupy:

Foto:Stredná škola vo  Vestjyllande 
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◊ Ak je to možné, nakupovať výrobky od 
veľkoobchodníka, ktorého sortiment je celý 
v biokvalite. To uľahčuje celý nákupný proces, 
šetrí čas a ponúka široký výber kvalitných bio-
produktov. 

◊ Spôsobom, akým sa dá zabezpečiť čerstvé 
a sezónne ovocie a zelenina, je udržiavanie 
priebežnej komunikácie s miestnymi eko-
logickými poľnohospodármi, ktorí zásobujú 
kuchyňu. To pomáha zosynchronizovať po-
tenciálne jedálne lístky s miestnymi poľno-
hospodárskymi produktami pripravenými na zber. Vnímaním ročných období sa podporu-
je zámer trvalej udržateľnosti a minimalizuje sa transport. Naviac sa tak dáva najavo za-
viazanosť a loajalita k miestnym ekologickým poľnohospodárom, čo pomáha zabezpečiť 
budúce dodávky tovaru. 

◊ Zavedenie dobre fungujúcich nákupných postupov, zahŕňa-
júcich čo najneskorší nákup čerstvých produktov s krátkou 
trvanlivosťou.

Foto: Stredná škola vo Vestjyllande

Foto: Stredná škola vo Vestjyllande
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Čo nás k tomu viedlo? 
Spoločnosť TBS Podkylava prevádzkuje úspešné agroturistické 
centrum v malebnej Podkylave od roku 1996. Okrem ekofarmy 
a agroturistického Penziónu ADAM spoločnosť vlastní aj 
Hotelovú Akadémiu. Jej cieľom je vzdelávať kuchárov, čašníkov 
a ďalší personál v rodinnom hoteli. Študenti tu dostávajú 
vzdelanie šité na mieru so zameraním na cudzie jazyky, a tiež   
intenzívny tréning a pracovné skúsenosti v agroturistickom 
centre. Nielenže získajú konkurenčnú výhodu na ekologicky 
orientovanom trhu, ale stanú sa ambasádormi ekologického 
poľnohospodárstva a biopotravín v budúcich zamestnaniach 
v sektore HO-RE-CA.

Uskutočnené aktivity   
◊ Študenti majú v Hoteli Adam pravidelnú prax a naviac 

tam môžu pracovať počas sezónnych akcií, získavajúc 
skúsenosti v príprave tradičných lokálnych jedál. 

◊ Študenti majú skúsenosti z prvej ruky s biomäsom 
a ďalšími produktami z miestnych fariem, čo im pomáha 
zoznámiť sa so senzorickými vlastnosťami a kulinárskymi 
špecifikami biojedál. 

◊ Ekologické poľnohospodárenie a agroturizmus sú 
súčasťou Hotelovej Akadémie, čo robí z tejto školy 
priekopníka v udržateľnom vidieckom vzdelávaní na 
Slovensku. 

◊ Počas hodín varenia používajú študenti suroviny v bio-
kvalite a učia sa o ich environmentálnych a zdravot-
ných benefitoch.

Bio kuchári–Príklad dobrej praxe zo Slovenska

Vzdelávanie kuchárov a čašníkov
 21. storočia 

Partnerstvo Hotelovej Akadémie v Starej Turej s Agropenziónom Adam

Získané poznatky 
Prepojenie vzdelávania a podnikania na poli 
agroturizmu je inšpiratívnym príkladom vízie 
a ambícií lídrov spoločnosti TBS. 

Cieľová skupina
Hlavnou cieľovou skupinou sú študenti 
a učitelia súkromnej Hotelovej Akadémie 
v Starej Turej, a tiež personál Hotela Adam. 

Očakávané výsledky
◊ Umiestnenie kuchárov a čašníkov 

so znalosťou ekologického 
poľnohospodárstva a biopotravín 
na slovenskom pracovnom trhu 
i v zahraničí.

◊ Zvýšenie počtu uchádzačov 
o Hotelovú Akadémiu ako výsledok 
úspešného zamestnania jej 
absolventov. 

◊ Zvýšená popularita biopotravín 
medzi profesionálnymi kuchármi na 
Slovensku. 

Odkazy:
Hotelová Akadémia:
http://shastaratura.wixsite.com/sha-stara-
tura
Agropenzión ADAM
http://www.penzion-adam.sk/prevadzky.
html 
Ekofarma Charolais
http://www.penzion-adam.sk/biofarma.html

foto: Študenti hotelovej akadémie v akcii, foto 
Centrum environmentálnych aktivít

Foto: Prax v Penzióne ADAM, foto Centrum 
environmentálnych aktivít
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Vzdelávanie v oblasti zdravého a udržateľného stravovania

7.1 Odhaliť tajomstvo chute

Vzdelávanie v oblasti zdravého a udržateľného stravovania je proces, ktorý nás sprevádza celým 
životom a je neustále ovplyvňovaný zmenami v ponuke jedál, ako aj senzorickým vnímaním potravín 
a súvisiacimi stravovacími návykmi a zážitkami. Jedlo je príležitosťou na komunikáciu, integráciu 
a interakciu s druhými. V neposlednom rade je vhodný a zodpovedný výber jedla dôležitý pre zdravie 
a dobrý stav nás i planéty. Jedlo môže a malo by byť chutným vzdelávacím zážitkom. Je preto dôležité, 
aby mali deti akéhokoľvek veku priamy prístup k jedlu, rozumeli, odkiaľ pochádza a zapájali sa do 
lokálneho pestovania, varenia a ochutnávania. Takýmto spôsobom sa môžu naučiť niečo o hodnote 
každodennej výživy a získať environmentálne a sociálne zručnosti. 

Podpora zmien v správaní výlučne prostredníctvom poskytovania informácií a poznatkov sa 
v posledných rokoch ukázala ako neúspešná. Do úvahy by mali byť brané aj okolnosti a kontext 
výroby a spotreby jedla. Vysokokvalitný pokrm sa stane dobrým jedlom len vtedy, keď má kuchár 
relevantné znalosti a vie, ako ho pripraviť, je pôsobivo prezentovaný a dá sa vychutnať v príjemnej 
atmosfére, napríklad spolu s priateľmi a bez náhlenia.  

Preto hrajú škôlky, školy a ďalšie verejné stravovacie inštitúcie špeciálne dôležitú rolu vo formovaní 
kultúry jedla a znalostí výživy a v podpore zdravia a udržateľného životného štýlu. Stravovanie 
v škôlkach a školách nie je len o jedení. Má vysokú sociálnu hodnotu a vyjadruje hodnoty 
týkajúce sa manipulácie s prírodou a ekosystémom vo všeobecnosti. Keď sa obsah vzdelávania 
spojí s príjemným a vhodným výberom jedál a je prezentovaný v podobne príjemnom prostredí, 
konzumenti získavajú na intelektuálnej, zmyslovej aj emocionálnej úrovni. 

Z tohoto dôvodu by bolo zaujímavé vnímať vzdelávanie v oblasti výživy nie ako ukončený a uzavretý 
projekt realizovaný raz ročne, ale ako trvalý záväzok vyžadujúci pravidelné impulzy. V tom prípade 
ide teória ruka v ruke s praxou. Inšpirujte sa tipmi a príkladmi dobrej praxe zo zahraničia. 

7.2 Tipy a príklady dobrej praxe

7.2.1 Podnety

Záležitosti týkajúce sa výživy, výroby potravín a udržateľnosti sú rozmanité a preto poskytujú 
veľa príležitostí pre rôzne výukové stratégie na školách. Môžu byť tiež východiskovým bodom pre 
diskusie a debaty. Dokonca aj v deťoch predškolského veku sa dá rýchlo prebudiť objaviteľský duch 
prostredníctvom malých, ale cielených podnetov.

Experimenty ako impulzy
Jednoduché experimenty pre menšie deti a zložitejšie pre tie staršie môžu deti ľahko inšpirovať. 
Starší žiaci sa dajú stimulovať otázkami typu: čo sa stane, keď dáš vajce do octu?, čo sa stane, keď 
posypeš uhorku soľou a cukrom?,  čo sa stane so strapcom hrozna, keď vyschne?, môže citrón viesť 
elektrinu?, ako sa tvorí vaječný bielok alebo mliečna pena a prečo sa rozpadá, keď ju posypete 
kakaovým práškom? Existuje veľa otázok a možností podporujúcich ďalšie experimentovanie. 
Na rôznych stupňoch školského vzdelávania, prvom aj druhom, sa môžu použiť rôzne učebné 
stratégie, kde sa dajú takéto experimenty dobre začleniť napríklad do výuky biológie alebo chémie. 
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Obedár ako podnet (tip zo školy, kde si deti nosia obedy z domu)
Obedár je v téme stravovania dobrým podnetom na zamyslenie. Učitelia a vychovávatelia môžu 
skontrolovať a diskutovať o obsahu ich obedárov spoločne s deťmi. Ako prídavok sa môže zaviesť 
aj malá súťaž. Nemecká asociácia výživy v Durínsku vytvorila súťaž s názvom “Šesťhviezdičkový 
raňajkový pohár”, pri ktorej deti dostávajú denne hviezdičku podľa toho, čo majú z rôznych skupín 
potravín vo svojom obedári. Na konci týždňa sa vyhlási víťaz.  

Chuť ako podnet
Zmysly tiež poskytujú široký priestor na diskusiu. Zameranie sa na jednotlivé jedlá spolu s deťmi 
alebo študentmi ich môže stimulovať. Je dôležité nechať deti o jedle rozprávať a popisovať ich 
dojmy a zážitky, pretože časom sa to neraz odnaučia. Prvým krokom môže byť prenosná bylinková 
záhradka. Študenti sa tak zoznamujú s rôznymi druhmi a odrodami jabĺk, paradajok, mrkiev 
a zemiakov: Ako voňajú alebo chutia? Ako vyzerajú a aké sú na dotyk? 

Ďalšie tipy pre vzdelávacie aktivity v oblasti výživy od združenia Oekoherz:
◊ pôvod potraviny
◊ zmysly
◊ ročné obdobia (The Shooting/Milk-shake Ritter (http://www.oekoherz.de/index.php?id=7) 
◊ kultúra stravovania
◊ kultúra stravovania v číslach  (http://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/

teamglobal/67544/lesereise-esskultur-in-zahlen)
◊ experimenty  (https://www.schule.at/portale/ernaehrung-und-haushalt-eks/unterricht/

experimente-in-der-lehrkueche.html)
◊ vzdelávanie v oblasti výživy od Nemeckej asociácie pre výživu: Ovocie a zelenina-kráľ/

kráľovná  (http://www.fitkid-aktion.de/service/buecherkiste/rund-um-ernaehrung/rund-
um-ernaehrung/article/bert-der-gemuesekobold.html)

◊ obedár
◊ vzdelávacie aktivity v oblasti výživy od Nemeckej asociácie pre výživu v Durínsku: “Šesť-

hviezdičkový raňajkový pohár” (http://www.agrarmarketing-thueringen.de/wissen-
medien/unterrichtsmaterialien/poster-fruehstueckscup.html)

◊ vzdelávacie aktivity v oblasti výživy od Centra spotrebiteľov v Durínsku (http://www.vzth.de/
home)

Foto: VZTH
Prezentácia výsledkov súťaže „Školské 
jedlo– regionálne, zdravé a dobré“ 

Foto: Centrum spotrebiteľov 
Thüringen 
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7.3 Exkurzie a projekty

Ak je tématický blok rozsiahly a treba mu venovať viac času, je užitočné rozdeliť tému na niekoľko 
hodín. Pomocou exkurzií sa dajú lepšie uchopiť určité aspekty niektorých tém a posilniť praktickými 
cvičeniami (napr. prípravou jedla). Prepojenie hlavy a rúk a začlenenie emocionálnej zložky je pre 
mnohých študentov zapamätateľnejšie. 

Exkurzie na farmu sú už nejaký čas populárne, pretože ponúkajú znalosti z prvej ruky, zážitok 
z hospodárenia a demonštrujú hodnoty regionálnej ekologickej produkcie. V posledných rokoch sa však 
vyvinuli nové kvality vzdelávania na farmách. Už to nie je len o predstavení farmy ako podnikania. 
Poľnohospodári teraz spájajú svoju prácu čoraz viac so vzdelávacím obsahom a nachádzajú spôsoby, 
ako aktívne zapájať deti, študentov a iných spotrebiteľov. V Nemecku napríklad existuje Federálna 
pracovná asociácia  ”Lernort Farm e. V.” (baglob.de) ako aj mnohé regionálne iniciatívy, ktoré majú 
vlastné platformy pod názvom “Učíme sa na farme” alebo “Učíme sa poľnohospodárstvu”. 
V nemeckom štáte Durínsko sa v rámci projektu Školské jedlá Saale-Orla-“Regionálne, zdravé a dobré” 
(schulessen.org) vytvorili súhrnné materiály pre učiteľov. Poľnohospodári boli vopred vyškolení 
a podporovaní pri tvorbe ich vzdelávacích programov. Tieto programy sú teraz dostupné v prospektoch 
pre učiteľov, ktorí ich môžu zahrnúť do svojej výučby. Napríklad na farme chovajúcej pstruhy môžu 
študenti sledovať vývoj pstruha od vajíčka až po rybu pripravenú na jedenie. Môžu skúmať kvalitu vody, 
pozorovať vodný svet a organizmy a diskutovať o ekologických súvislostiach. 
Na Zemiakovej farme v durínskom Nottlebene deti na jeseň pomáhajú pri zbere úrody. Pritom spoznávajú 
rôzne odrody zemiakov vizuálne aj chuťovo. Po takomto zážitku už nie je pre ne táto skromná hľuza 
vôbec nudnou prílohou. 

Jedlo je vo všeobecnosti zaujímavým východiskovým bodom pre vzdelávacie projekty. Takto sú 
dodávatelia potravín a zásobovatelia lepšie podporovaní pri pokusoch o zavedenie nových jedál 
alebo komponentov. Napríklad, keď sa v jedálnom lístku objavia produkty ako kuskus, plátky 
polenty alebo pšeno, žiaci a študenti si ich často nevyberú, lebo ich nepoznajú. V tomto prípade by 
bol vhodný projekt zaoberajúci sa obilninami. Žiaci a študenti sa môžu venovať otázkam ako: Aké 
obilniny existujú? Ktoré produkty sa z nich vyrábajú? 
Kde sa výrobky z obilnín spracovávajú a pripravujú 
a ako chutia? Ak je to možné, dané obilniny by 
sa mali pripraviť a ochutnať. Takýmto spôsobom 
získané a prenesené poznatky sú vnímané iným 
spôsobom.

Ďalšie návrhy na praktické aktivity týkajúce sa 
vzdelávania v oblasti zdravého stravovania:

◊ Farma ako miesto na učenie 
◊ Študentský bufet
◊ Prieskum trhu v supermarketoch, hľadanie 

značiek bio a regionálnych produktov

Farma: Miesto na učenie 

Foto: SBBS Gera 
„Powersnack“ - súťaž organizovaná Vernetzungsstelle 
Schulverpflegung
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7.4 Vzdelávanie v oblasti výživy v jedálňach

Jedáleň alebo kaviareň sú ideálnymi miestami na výchovnú prax mimo pedagogického kontextu. 
Rámcové podmienky sú však každopádne v takomto scenári dôležité. Ponuka by sa mala prezentovať 
atraktívnym spôsobom a mať vysokú kvalitu. Na dôvažok k príjemnej atmosfére a prostrediu by 
mali mať stravníci dostatok času na konzumáciu produktov. 

Od roku 2012 sa v miestnej škole obedové menu varí 
a pripravuje čerstvé. Používajú sa hlavne sezónne 
suroviny, ktoré majú pôvod v regióne. Potraviny, ktoré 
sa neskôr spracujú, pripravia a ponúknu ako súčasť 
jedálneho lístka, sú vystavené pri vstupe do jedálne. 
Kuchynská časť je otvorená, takže študenti môžu 
vidieť do zákulisia a cítiť sa jej súčasťou. Miestnosť je 
naviac zaujímavo navrhnutá a zariadená primerane 
veku, a tak je jedáleň obľúbeným miestom pre žiakov. 
Školský odborník na výživu varieva pravidelne so 
študentmi a vytvára komunikačný most medzi nimi, 
rodičmi a kuchyňou. 
Odkaz: https://roeka-kh.de/index.php
Odkaz: http://www.foodeducation-catering.de/schulverpflegung/

Študenti sa zapájajú do prípravy školských jedál nezvyčajným a špeciálnym spôsobom. Raz za týždeň 
je jedna trieda (každý týždeň iná) zodpovedná za prípravu školského obeda. Triedu pri príprave vedie 
a podporuje kuchár. Jedálny lístok pozostáva zo šalátu, hlavných chodov a dezertu, ako aj z alternatívneho 
menu – cestovín s pestom alebo rajčinovou omáčkou. 

 

Gymnázium Carolinum v Neustrelitze

Stredoškolská jedáleň v románskom hrade v meste Bad Kreuznach

Foto: VZTH - Varenie so žiakmi Montessori školy Jena  
a Peter Franke Foto: Centrum spotrebiteľov, Durínsko

www.roeka-kh.de/schulverpflegung/food-ducation
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Ďalšie návrhy na praktické aktivity k výchove v oblasti výživy:
◊ prezentácia surovín použitých do jedla vystavená pri vstupe do jedálne
◊ presklená školská kuchyňa 
◊ študentská kaviareň, o ktorú sa starajú študenti
◊ pomoc študentov v kuchyni 
◊ študenti variaci pre svojich rovesníkov
◊ tématické výstavy v jedálni
◊ tématická prezentácia na stoloch v jedálni

7.5 Výchova k zdravej výžive prostredníctvom dodávateľov

Dobré kontakty medzi dodávateľom a organizáciou poskytujúcou stravovanie sú veľmi cenné. 
S ich pomocou je možné priamo odkomunikovať pochvalu a prediskutovať či objasniť potenciálne 
problémy. Dodávateľ totiž zastáva prostredníctvom svojej ponuky pre stravovaciu inštitúciu 
dôležitú pozíciu. Je potom úlohou kuchyne a trénovaného profesionálneho personálu, aby 
spracovali kvalitné suroviny do atraktívnych jedál a pôsobivo ich prezentovali. Dodávateľ ale môže 
významne prispieť k zostaveniu jedálneho lístka, výberu použitých potravín a pripravených jedál. 
Blízka komunikácia je výhodná, keďže tiež uľahčuje všeobecné opatrenia, napríklad pri predstavení 
nových potravín alebo príprave nových pokrmov. Ak je to potrebné, môžu tieto opatrenia vopred 
prediskutovať stravovacie inštitúcie a ich zákazníci (rodičia, deti/študenti).

Pozvanie detí a študentov (alebo stravníkov vo 
všeobecnosti) do veľkej kuchyne zanechá dojem na 
oboch stranách. Ľudia si často nevedia predstaviť, 
čo obnáša varenie v takýchto kuchyniach. Všetci 
zúčastnení sa môžu s personálom kuchyne 
porozprávať o vhodnosti (prípadne nevhodnosti) 
a nutričnej hodnote určitých potravín a jedál 
(napríklad hranoliek). V stravovacích službách pre 
spotrebiteľov môžu byť zahrnuté aj pravidelné 
lekcie varenia alebo ochutnávky nových jedál 
alebo potravín. 
Niektoré organizácie napríklad pozývajú študentov na “potravinové divadlo” a sprostredkúvajú 
poznatky o jedle a výžive interaktívnym spôsobom, po ktorom nasleduje spoločná príprava 
občerstvenia. 

Ďalšie príklady praktických vzdelávacích aktivít:
◊ Pozvánka na návštevu jedálenskej kuchyne 
◊ Lekcie varenia so žiakmi 
◊ Príprava a ochutnávka nových jedál a potravín 
◊ Bábkové divadlo (http://www.essen-bei-sodexo.de/bald-on-tour-korbtheater)

    Foto: Centrum spotrebiteľov, Durínsko
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Čo nás k tomu viedlo?
Sanpei je výskumno-vývojový projekt zameraný na rozvoj       
chovu rýb a ich propagáciu v školských jedálňach. Skúmal 
a experimentoval s inováciami, potrebnými v dodávateľskom 
reťazci od chovných staníc až po servírovanie – čiže od fázy 
produkcie a spracovania, prepravy a distribúcie, až po prípravu 
a spotrebu. Sanpei sa taktiež zameral na informačné a edukačné 
aktivity, určené chovateľom, zamestnancom jedální, učiteľom 
a žiakom. Projekt reaguje na viaceré problémy a potreby: nutričné 
potreby detí a neadekvátne podávanie rýb v jedálňach, ktoré 
spôsobuje, že veľké množstvo z nich následne skončí v odpade; 
pretrvávanie množstva organizačných, logistických a technických 
obmedzení, ktoré bránia distribúcií čerstvých lokálnych rýb 
z biofariem; absencia širokej ponuky cenovo dostupných 
biovýrobkov, ako aj silného trhu. Projekt bol navrhnutý ako pilotný 
program pre potenciálnu národnú iniciatívu “Viac rýb na školách”, 
ktorá nasleduje príklad EÚ “Viac ovocia a zeleniny na školách”.

Uskutočnené aktivity
Hlavnými cieľmi Sanpei bolo zvýšenie spotreby čerstvých lokálnych 
rýb z biofariem ako sú okúň morský, treska morská a parmská ryba 
v jedálňach vďaka príprave výživných, atraktívnych a vhodných 
receptov.

Bio kuchári – príklad dobrej praxe  z Talianska

SANPEI
Zdravý ako ryba

Originálny názov “Sano come un pesce” – Výskumno – vývojový projekt na začlenenie čerstvých rýb z lokálnych biofariem do jedální 

SANPEI je národný taliansky projekt 
pod vedením Národnej rady pre výskum 
Talianska (CNR)
Špecifické ciele projektu:

◊ biochov okúňa morského, tresky 
morskej a parmskej ryby – 
definovanie protokolov, testovanie 
a porovnanie konvenčného chovu 
a biochovu 

◊ charakteristika produkcie 
z výživového hľadiska

◊ charakteristika produkcie 
z ekonomického hľadiska

◊ analýza a testovanie celého 
zásobovacieho reťazca; inovatívne 
a participatívne vzdelávacie aktivity 
pre deti a učiteľov, ako napríklad 
program “Cesta na ostrov Sanpei” 
a divadelné predstavenie pre deti 
a rodiny 

Získané poznatky
Z ekonomického hľadiska odhady získané 
v priebehu projektu ukazujú, že talianske 
verejné jedálne by mohli predstavovať 
miesto odbytu takmer polovice produkcie 
národného chovu rýb.
Deti zapojené do vzdelávacieho projektu 
jedia podstatne viac rýb ako ostatné deti, 
čo znižuje množstvo rýb, ktoré skončí v od-
pade.
Sanpei by mal byť preto sprevádzaný vhod-
nými krokmi zo strany verejných pred-
staviteľov, čo sú v tomto prípade jasné 
pravidlá verejnej súťaže s presne uve-
denými požiadavkami a dodatočným moni-
torovaním plnenia služieb.

Linky a zdroje: 
Pagliarino, 2013.
sanpei.ceris.cnr.it
youtube.com/watch?v=ZN5J6vv5ICY 

Foto: SANPEI projekt 
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Interná a externá komunikácia pri zavádzaní biopotravín

V rámci zvýšenej pozornosti venovanej zdravému stravovaniu záujem o lokálne biopotraviny 
neustále rastie. Pridaná hodnota vzniká vtedy, keď sa k biokvalite pripoja aj regionálne a sezónne 
aspekty. Táto problematika medzitým prenikla aj do spoločného stravovania, najmä do školského. 
V súčasnosti čoraz viac spoločností poskytujúcich stravovacie služby nakupuje biopotraviny. Bez 
ohľadu na to, či zamieňajú len niektoré potraviny za ich bio ekvivalenty, alebo ponúkajú kompletné 
biomenu, ich úspech závisí od dobrého plánovania. Okrem toho je tento proces hodnotnejší, 
ak sa do jeho realizácie zapoja trvalo udržateľné aspekty. Základom úspechu je vypracovanie 
dobre premysleného konceptu, v ktorom všetky zainteresované strany vzájomne spolupracujú. 
Tie začínajú personálom kuchyne, pokračujú inštitúciou alebo spoločnosťou, ktorá zabezpečuje 
distribúciu jedla, a končia sa pri konzumentoch – žiakoch školského zariadenia a ich rodičoch. Pre 
úspech takéhoto projektu od počiatočnej fázy plánovania je rozhodujúca spoľahlivá a efektívna 
vnútorná a vonkajšia komunikácia.

8.1 Interná komunikácia 

Počas obdobia konverzie - zavádzania biopotravín do jedálneho lístka, sú spoločnosti poskytujúce 
stravovanie nútené zmeniť stratégie, aby udržali kvalitu a náklady v prijateľnej miere. Každý 
poskytovateľ musí zvážiť, aké chce dosiahnuť ciele, aké hodnoty a kvalitatívny štandard preferuje 
a následne rozvíjať tieto hlavné princípy, do ktorých sú zapojení zamestnanci/ kuchynský personál.

Pri integrácii bioproduktov môžu vyvstať nasledujúce otázky:
◊ Čo by sa malo zmeniť: jednotlivé potraviny alebo celý jedálny lístok? 
◊ Mali by sa biopotraviny/biojedlá pripravovať ako hlavné jedlo alebo ako občerstvenie?
◊ Ktoré potraviny hrajú pri konverzii hlavnú rolu: ovocie a zelenina, vegetariánske potraviny 

alebo mäsové výrobky?
◊ Aký je rozpočet?
◊ Aké percento bioproduktov by malo byť použité?
◊ Ako majú postupovať zainteresované strany?

V procese zmeny zohľadňujúcej trvalú udržateľnosť hrajú nasledujúce faktory významnú úlohu:
◊ používanie hotových produktov a polotovarov
◊ každodenné servírovanie čerstvého ovocia a zeleniny 
◊ opakované zásobovanie čerstvými produktmi na týždennej báze
◊ nepoužívanie zvýrazňovačov chuti a umelých farbív 
◊ prednostné využívanie regionálnych produktov
◊ mäsové výrobky od poctivých ekologických chovateľov  
◊ sezónna úprava jedálneho lístka
◊ využívanie fair trade výrobkov
◊ zodpovedné zaobchádzanie s jedlom a jeho dôkladná príprava
◊ optimalizácia spotreby energie v kuchyni 
◊ pracovné podmienky a pracovné prostredie

 
Komplexnosť otázok a problémov naznačuje, že každá prevádzka si volí taký koncept, ktorý najviac 
zodpovedá jej individuálnym potrebám.

08
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Zahrnutie všetkých zamestnancov (personál kuchyne a vedúci stravovacieho zariadenia) do 
rozhodovacieho procesu im umožní identifikovať sa s novými hodnotami, podporovať ich a uviesť 
ich do praxe. Najrozumnejšie je začať tento prechod pomocou malých postupných krokov.

    

Filozofia stravovacieho zariadenia Menüett je v nutrične bohatej, prírodnej, čerstvej a sezónnej kuchyni, 
zostavenej zo 100% podielom biojedál. Široká škála ponúkaných jedál je tvorená bohatým výberom 
vegetariánskych produktov. 
Špeciálna pozornosť sa venuje sezónnej úprave receptov, ktorá berie do úvahy zohrievajúce a ochladzujúce 
prísady, ako sú napríklad bylinky a korenia.   
Personál Menüettu na zámku Tonndorf taktiež prispieva k zdravému stravovaniu neformálnym 
vzdelávaním: ponukou workshopov, zameraných na zdravé varenie a pečenie, šetrným spracovaním 
jedla a rôznorodosťou kuchýň iných kultúr,  kulinárskymi aktivitami pre skupiny turistov, cestovateľov 
a detí, ako aj organizovaním podujatí, stretnutí a seminárov.  
(http://www.schloss-catering.de/index.php)

 Dobrá informovanosť – zdravý manažment a riadenie personálu

Pre úspešnú integráciu personálu do komplexného reštrukturalizačného procesu je nevyhnutné 
zabezpečiť kvalitné školenia týkajúce sa pridanej hodnoty lokálnych a sezónnych biopotravín. 
Školenia sa môžu realizovať na rôznych úrovniach.
Okrem odovzdania teoretických a technických znalostí je prioritou získanie praktických zručností. 
Navšteva dodávateľskej biofarmy je najlepší príklad pre porozumenie fungovania základných 
princípov ekologického poľnohospodárstva a jeho dôležitosti pre životné prostredie a prírodu. 
Návštevníci biofarmy sa môžu na vlastné oči presvedčiť napríklad o lepších životných podmienkach 
zvierat a zachovaní úrodnosti pôdy. Kvalita biojedla sa najlepšie ilustruje na workshope varenia, po 
ktorom nasleduje spoločná degustácia.

Stravovacie zariadenie Menüett na zámku Tonndorf (Nemecko)
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Za posledné desaťročie sa kampaň “Bio pre každého” v Nemecku rozvinula do celoštátnej siete 
udržateľného stravovania v škôlkach a na školách, pričom ponúka workshopy, zamerané na 
túto problematiku. Kampaň bola iniciovaná a financovaná Spolkovým ministerstvom pre výživu 
a poľnohospodárstvo v rámci Spolkového programu biopoľnohospodárstva a iných foriem udržateľného 
poľnohospodárstva.
Táto sieť bola iniciovaná Nemeckou spoločnosťou pre výživu a nemeckými spotrebiteľskými centrami. 
V súčasnosti prepája Združenie pre školské jedálne, školiace strediská pre učiteľov a jedenásť regionálnych 
partnerov. 
Workshopy sa zameriavajú na témy ako sú základné princípy ekologického poľnohospodárenia, zdroje 
biopotravín, začlenenie biopotravín, ktoré je nezávislé na cenách, produkty racionálnej výživy, sezónne 
jedlá, redukcia podielu jedál z mäsa a zvýšenie podielu vegetariánskych jedál. Pri odovzdávaní odborných 
znalostí sa kladie dôraz na praktické skúsenosti v tejto oblasti. Workshopy sú v ideálnom prípade 
doplnené lekciami varenia pod vedením skúsených kuchárov, sprevádzané exkurziou na biofarme, 
v biopekárni alebo v školskej kuchyni. Slúžia ako platforma na výmenu skúseností a spoluprácu medzi 
poskytovateľmi stravovacích služieb, lektormi a pedagógmi. 
V rámci tejto úspešnej kampane bolo v uplynulých 10-tich rokoch realizovaných viac ako 1000 workshopov 
s viac ako 20-tisíc účastníkmi. Prieskum medzi účastníkmi ukázal, že 13% z nich sa inšpirovalo prejsť na 
bio stravovanie a ďalších 20% zvýšilo v bežnom živote podiel bioproduktov. 
Odkaz: http://www.oekoherz.de/index.php?id=58
Odkaz: http://www.ble.de/DE/08_Service/03_Pressemitteilungen/2016/160210_BioKannJeder.html
Odkaz: http://www.oekolandbau.de/grossverbraucher/bio-kann-jeder/

Pre úspešnú implementáciu tohto konceptu je rozhodujúce získať skúsenosti, aby sa systém 
postupnými krokmi optimalizoval. Okrem otázok týkajúcich sa obsahu by na tím personálu mali 
dohliadať poverené zodpovedné osoby. Pravidelné pracovné stretnutia alebo interné mítingy 
znamenajú neustálu výmenu skúseností, motivujú pracovný tím a otvárajú dialóg hľadania 
odpovedí na otázky ako:

◊ Urobili sme to správne? Ak áno, ako?
◊ Čo potrebujeme zmeniť a ako?

Získané skúsenosti možu byť zhrnuté v informačnej dokumentácii, slúžiacej ako archív všetkých 
postupov, zodpovedných osôb a získaných poznatkov. Zároveň z nej môžu čerpať noví členovia 
pracovného tímu. 

8.2 Vytváranie vzťahov medzi zúčastnenými stranami

Ak sa poskytovatelia školského stravovania rozhodnú zaviesť biopotraviny do svojej stravovacej 
koncepcie, mali by zriadiť komisie zo zástupcov všetkých zúčastnených strán. Najmä v školských 
jedálňach by sa rodičia, učitelia, žiaci a zástupcovia školskej jedálne mali stretnúť na spoločnej 
platforme. Ak sa do rozhodovacieho procesu zapoja hneď od začiatku všetky zainteresované strany, 
pravdepodobnosť úspechu celého projektu je vyššia. Predpokladom spoločného uskutočnenia zmeny 
je dobrá komunikácia a dôvera. Najvhodnejšie je časovo nastaviť procesy tak, aby sa postupnými 
malými krokmi smerovalo k celkovej konverzii. Zdravé a vyvážené stravovanie a zásobovanie novými 
potravinami musí byť stravníkmi harmonicky prijaté. Cielene vybrané recepty, zamerané na širokú škálu 
atraktívnych vegetariánskych jedál, spustenie celého procesu uľahčia.

Bio pre každého
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Škola sa rozhodla vytvoriť novú koncepciu stravovania a usporiadala diskusiu spolu s Úradom pre školské 
stravovanie. Na tomto stretnutí rodičov, učiteľov a žiakov sa po stanovení kvalitatívnych požiadaviek 
začalo s hľadaním vhodného dodávateľa. Všetky zúčastnené strany sa zapojili do reštrukturalizačného 
procesu a hľadali partnerov a podporovateľov. Na pravidelných stretnutiach (1-2 krát do mesiaca) sa 
zhromaždili informácie, zdieľané skúsenosti, zozbierané požadované ciele a limitujúce obmedzenia, ako 
aj jasne zadefinované ďalšie úlohy. Všetci rodičia, žiaci a učitelia boli informovaní o následnom vývoji.  

Požadované ciele Limitujúce obmedzenia

◊ Príprava jedla priamo v školskej jedálni 
◊ Viac bioproduktov, hlavne mäsa, mlieka 

a vajec
◊ Regionálne a sezónne ponuky
◊ Bufet, šalátový bufet
◊ Implementácia kvalitatívnych 

štandardov
◊ Zohľadnenie potrieb alergikov
◊ Používanie nespracovaných surovín

◊ Cena jedla
◊ Náklady na prevádzku kuchyne
◊ Malý skladovací priestor

Prieskum medzi rodičmi a žiakmi potvrdil požadované ciele a stanovenie cenového limitu za porciu 
jedla. Začiatok bol úspešný – jedlá boli chutné a celková ponuka bola dobre prijatá.
Ďalší vývoj viedol k novým otázkam a výzvam, napríklad k téme kvantity jedla a množstva odpadu, 
čakania na jedlo, podielu bio a regionálnych produktov v jedlách, dizajnu jedálneho lístka a dodržiavania 
noriem kvality. 
Každomesačné diskusie stále pokračujú, prebehli ďalšie rozhovory so všetkými zúčastnenými stranami 
a výsledné informácie boli následne všetkým poskytnuté.
Proces dopadol úspešne, všetky zúčastnené strany sa zhodli na tom, že záujem o jedlo medzi žiakmi 
výrazne vzrástol. 

8.3 Externá komunikácia 

Poskytovatelia stravovacích služieb, ponúkajúci vo svojom jedálnom lístku bioprodukty, sú povinní 
o tejto skutočnosti transparentne informovať svojich stravníkov. V tomto prípade je veľmi dôležitá 
cielená komunikácia. Prieskumy medzi žiakmi napríklad ukázali, že fakty, týkajúce sa zdravia 
a ekológie, nehrajú takmer žiadnu rolu vo výbere jedál. 
Naopak, vzhľadom na zvyšujúci sa záujem o zdravú výživu sa otázky ekologickej, regionálnej 
a vegetariánskej stravy stávajú čoraz dôležitejšie pre rodičov a učiteľov. 

Jedáleň by nemala byť len miestom na konzumáciu stravy, ale mohla by byť aj príjemným miestom 
na vzájomné stretávanie sa, najmä pre študentov. Tí sa tak pre biopotraviny nadchnú skôr ako na 
špeciálne organizovaných podujatiach. Ekologickí poľnohospodári prezentujúci svoje výrobky pri 
týchto špeciálnych príležitostiach (zdôrazňujúc osobitosti ekologického pestovania ovocia, zeleniny 
a dobrých životných podmienok hospodárskych zvierat) môžu tiež prispieť k tomuto úspechu. 
Okrem toho môžu paralelne prebiehať remeselné a umelecké aktivity pre mladších žiakov, spojené 

Škola Jenaplan v Jene, Nemecko
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Interná a externá komunikácia pri zavádzaní biopotravín

s výstavou ich diel. Deti i dospievajúci chcú vedieť, čo dostávajú na tanieri, a preto by sa mali 
postupne zoznámiť s jednotlivými surovinami.

Tento projekt inicioval známy kuchár Johann Lafer. Jedlo sa čerstvo pripravuje priamo na mieste 
a zohľadňuje preferencie žiakov. Celkový koncept zahŕňa aj dizajn interiéru. Študenti sú oboznámení 
s denným menu prostredníctvom vizuálne atraktívnych obrázkov na informačných displejoch, 
umiestnených pred výdajným miestom. Okrem toho sú jednotlivé suroviny vystavené na tanieroch 
vo vitríne. Žiaci a rodičia môžu vyjadriť svoj názor – želania, pozitívnu alebo negatívnu spätnú väzbu 
formou jednoduchých anketových lístkov, vhadzovaných do zbernej schránky. Najlepšie nápady sú 
potom použité pri plánovaní jedálneho lístka. 
Zdroj: www.foodeducation-catering.de

Poskytovatelia stravovacích služieb by mali využívať rôzne formy prezentácie:  webové stránky, 
závesné tabule, pútače a informačné letáky, ktoré informujú spotrebiteľov o ich filozofii a poukazujú 
na predchádzajúce úspechy. Základné informácie o ekologickom poľnohospodárstve sú rovnako 
dôležité ako iné aspekty trvalo udržateľnej výživy. Vytvára to tiež dôležité a veľmi potrebné cenové 
povedomie medzi spotrebiteľmi o zdravom a udržateľnom stravovaní. Na to, aby poskytovateľ 
mohol komunikovať jasne, musí ukázať kuchynskému tímu a regionálnym ekologickým výrobcom 
svoju skutočnú tvár.
Dizajn jedálneho lístka je príležitosťou, ako byť jasne informovaný o biopotravinách a biomenu, 
čo pomáha spotrebiteľom, napr. rodičom, žiakom a učiteľom pri výbere jedál. Vo všeobecnosti nie 
je podstatné, či sa prezentácia jedálneho lístka a objednávka jedla uskutočňuje prostredníctvom 
webovej stránky alebo v konvenčnej papierovej podobe. Doplňujúce linky na webové stránky od 
bio surovín po výrobcov alebo popisy produktov významne zvyšujú ich informačný obsah.

Aj po dosiahnutí prvých úspechov bude proces zabezpečovania kvality pokračovať. Otázky a výzvy, 
ktoré vyvstanú v druhom štádiu, ako napríklad množstvo jedla verzus množstvo odpadu, dĺžka 
čakania, priebežné monitorovanie podielu bio a regionálnych produktov a dodržiavanie noriem 
kvality pri plánovaní jedálneho lístka sa musia tiež zahrnúť. Na objasnenie je potrebné a užitočné 
usporiadavať mesačné pracovné stretnutia, prieskumy spotrebiteľov (napr. žiakov, rodičov 
a učiteľov), ako aj pravidelné kontroly plánovania menu.
Ďalej sa odporúča so získanými informáciami oboznamovať všetky zúčastnené strany - najmä 
personál, zodpovedný za prípravu jedla. Tento postup vytvára lepšiu platformu pre vzájomné 
porozumenie a schopnosť prispôsobiť jedlá potrebám konzumentov.

 

Food@ucation -  vieme, čo chutí:  projekt v jedálni školy 
Römerkastel v Bad Kreuznach (Nemecko)
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Čo nás k tomu viedlo? 
Východiskom spustenia projektu bolo veľké množstvo obcí 
a regiónov, ktoré boli v procese implementácie lokálnych jedál 
a biopotravín do kuchýň a jedální, alebo mali aspoň túto víziu. 
To vytvorilo zvýšený dopyt po vedomostiach a radách o procese 
prechodu na bio. Projekt naviac podporuje ambície dánskeho 
vládneho “Ekologického plánu 2020” na zdvojnásobenie plochy 
využívanej na ekologické poľnohospodárstvo a zabezpečuje rast 
vo vidieckych oblastiach, kde má veľká časť pracovných pozícií 
korene v potravinárskej výrobe.

Uskutočnené aktivity 
“Efektívny systém obstarávania regionálnych potravín” je 
trojročný projekt iniciovaný dánskym Ministerstvom životného 
prostredia a potravinárstva ako partnerstvo medzi rôznymi 
verejnými a sukromnými činiteľmi. Projekt ponúkol poradenstvo 
tvorcom rozhodnutí, obstarávateľom a prevádzkovateľom kuchýň 
v obciach, regiónoch a vládnych zariadeniach.
Jedným z cieľov bezplatného poradenstva bola podpora konverzie 
kuchýň na bio varenie, pričom každý prípad poradenstva bol 
variabilnej dĺžky a usporiadaný tak, aby vyhovoval potrebám 
príjemcu. 
Typické témy projektu boli: zvýšenie podielu biopotravín v kuchyni; 
rozbeh bio konverzie a otázka, s ktorými skupinami potravín začať; 
uchádzanie sa o “Dánsku bio značku”. 
Ďalším cieľom poradenstva bolo viesť a podporovať obstarávanie 
miestnych výrobkov do verejných kuchýň. V tejto súvislosti sú 
hlavnou prekážkou procesu obstarávania nariadenia EÚ, ktoré 
komplikujú situáciu a zabraňujú mnohým kuchyniam nakupovať 
lokálne. Projekt poskytol okrem poradenstva aj vedomosti 
o osvedčených postupoch pri obstarávaní potravín, posilnil 
spoluprácu v cennom reťazci od výrobcu po kuchyňu a vyvinul 
nástroje na pomoc verejným nákupcom v budúcnosti. 

Bio kuchári – príklad dobrej praxe z Dánska

Bezplatné poradenstvo: verejné 
obstarávanie bio a lokálnych potravín

“Efektívny systém obstarávania regionálnych potravín” 2013-2016

Získané poznatky
Jedným z výsledkov projektu je nová webová 
stránka, ktorá opisuje skúsenosti zhromaždené 
počas trvania projektu. Stránka obsahuje užitočné 
rady a nástroje: • Nástroj na kalkuláciu nákladov 
potrebných na nákup jedla; • Usmernenia pre 
verejné obstarávanie potravín; • Sezónny nástroj; • 
Usmernenia pre verejné obstarávanie udržateľných 
a lokálnych rýb; •  Sprievodca riadením zmlúv 
o potravinách; • Manuál k senzorickým testom

Cieľová skupina
Tvorcovia rozhodnutí, obstarávatelia a prevádz-
kovatelia kuchýň v obciach, regiónoch a vlád-
nych zariadeniach.

Očakávané výsledky
Približne polovica obcí a štyri z piatich dánskych 
regiónov využili výhody bezplatného poradenstva 
na uskutočnenie rozumnejších rozhodnutí vo vere-
jnom obstarávaní.

Opakovateľnosť
Projekt “Efektívny systém obstarávania 
regionálnych potravín” sa dá použiť aj v iných 
krajinách EÚ, ktoré majú  podobné ambície ako 
Dánsko. Politická podpora je kľúčom k úspechu 
projektu. 

Potrebné zdroje
V prípade Dánska bolo k dispozícií počas troj-
ročného obdobia 1,67 millióna eur. Okrem toho 
bolo založené verejno-súkromné partnerstvo, 
ktoré zabezpečuje dostupnosť všetkých potreb-
ných odborných znalostí a poznatkov.

Odkaz:
http://klogefødevareindkøb.dk/ 

Foto: Dánska bio značka

Foto: Stredná škola vo Vestjyllande
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Partneri projektu

Šesť partnerských organizácií z piatich rôznych európskych krajín sa v projekte EÚ ERASMUS+ “Bio 
kuchári vo verejnom stravovaní” počas jeho trvania navzájom inšpirovalo a prispelo k príprave 
tejto príručky. 

Thüringer Ökoherz e.V. – Nemecko
Thüringer Ökoherz (TÖH) je spoločnosť podporujúca ekologické poľnohospodárstvo, 
ochranu krajiny a prirodzený životný štýl v spolkovej krajine Durínsko. TÖH sa snaží 
o zachovanie prírody ako miesta pre život ľudí, zvierat i rastlín. Okrem toho sa TÖH 
snaží uplatniť myšlienky ochrany životného prostredia v každodennom živote. 
Združenie bolo založené v apríli 1991 a má teda za sebou viac než 25 rokov rôznorodej činnosti. Od 
založenia sa spoločnosť TÖH podieľa na rôznych regionálnych, národných a európskych projektoch 
a činnostiach týkajúcich sa poľnohospodárskeho, spotrebiteľského a environmentálneho 
vzdelávania, zdravej výživy, ekologického spracovania potravín a podpory miestnej politiky. Cieľom 
Thüringer Ökoherz je zvyšovať povedomie o našom životnom prostredí, ukazovať alternatívy 
týkajúce sa udržateľného spôsobu života a podporovať ekologické poľnohospodárstvo. To TÖH 
dosahuje:

◊ podporou opatrení týkajúcich sa zachovania krajinnej kultúry a biologickej rozmanitosti
◊ poskytovaním vzdelávania a organizáciou školení pre poľnohospodárov a administratívnych 

zamestnancov v odborných oblastiach ekologického poľnohospodárstva
◊ navrhovaním a rozvíjaním projektov v oblasti životného prostredia a výživy pre deti, mládež 

a dospelých
◊ snahou ovplyvniť politické rozhodnutia v rámci riešených problematík
◊ intenzívnou prácou s verejnosťou pre podporu ekologického poľnohospodárstva, ekologicky 

vyrábaných potravín a životného štýlu šetrného k prírode
◊ organizovaním a realizáciou marketingových aktivít ako sú farmárske trhy, vidiecke festivaly, 

výstavy, veľtrhy, konferencie a sympóziá
◊ vytváraním pracovných príležitostí pre sociálne a zdravotne znevýhodnené skupiny

Thüringer Ökoherz e. V.
Schlachthofstraße 8-10 99423 Weimar Germany
Tel.: +49 36 43 / 49 63 28 
Fax: +49 36 43 / 49 64 07  
E-mail: info@oekoherz.de
www.oekoherz.de

AIAB Liguria - Taliansko
Organizácia AIAB Liguria bola oficiálne založená v roku 1998 v Janove.  
Združenie je regionálnou pobočkou AIAB Federale, hlavného združenia 
ekologického poľnohospodárstva v Taliansku, založeného v roku 1988 so 
sídlom v Ríme. AIAB Liguria podporuje ekologické poľnohospodárstvo na 
všetkých úrovniach od vzdelávania a poradenských služieb až po advokáciu 
a kampane na podporu ekologického poľnohospodárstva pre občiansku 
spoločnosť. AIAB Liguria má 155 aktívnych členov, prevažne poľnohospodárov a družstiev, ale zahŕňa 
aj občanov, organizácie (ako regionálne a národné parky) a odborníkov v tomto sektore. AIAB Liguria 
pôsobí od roku 2000 vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní pre poľnohospodárov a podporuje 
ich spoluprácu s regionálnymi agentúrami a výskumnými inštitúciami. AIAB Liguria má dlhoročné 
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skúsenosti s riešením projektov vzdelávania, osvety, ochutnávok a propagácie ekologického 
poľnohospodárstva v rámci Programu regionálneho rozvoja vidieka. Združenie je priamym 
členom skupiny IFOAM EU. Združenie podporuje ekologické poľnohospodárstvo prostredníctvom 
svojej webovej stránky, sociálnych sietí, dvojmesačného časopisu (Bioagricultura) a týždenného 
newsletteru (B @ N). AIAB Liguria každoročne organizuje dve národné kampane: Biodomenica (Bio 
nedeľa) sa koná už 16 rokov v Janove, s cieľom priniesť ekologické poľnohospodárstvo do srdca 
mesta samotnými poľnohospodármi a Primavera Bio (Bio jar), s cieľom propagovať ekologické 
poľnohospodárstvo otvorením brán poľnohospodárskych podnikov pre širšiu verejnosť. AIAB Liguria 
pôsobí v oblasti zeleného verejného obstarávania a bio stravovania na súkromnej a verejnej úrovni 
už viac ako šesť rokov. Cieľom je podporiť konzumáciu biopotravín na lokálnej  úrovni, a to najmä 
prostredníctvom krátkych dodávateľských reťazcov: od farmy po vidličku. AIAB Liguria realizovala 
na lokálnej úrovni niekoľko akcií zameraných na podporu biopotravín prostredníctvom krátkeho 
dodávateľského reťazca a prostredníctvom verejného obstarávania. AIAB zostavila príručku pre 
kompetentné inštitúcie s teóriou a praktickými príkladmi, ako zavádzať biopotraviny do školských 
jedální od príravného procesu až po kvalitatívne výhody biopotravín.
Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica 
Via Caffaro1/16
16124 Genova  
Italy
e-mail: info@aiabliguria.it
tel: + 39 010 2465768 
fax: + 39 010 2465768
skype: aiabliguria

Centrum environmentálnych aktivít, Slovensko
Centrum environmentálnych aktivít (CEA) je občianske združenie so sídlom 
v Trenčíne, založené v roku 1994, s cieľom zvyšovať environmentálne povedomie 
a podporovať aktívne občianstvo. Prostredníctvom environmentálnej výchovy 
na školách na celom Slovensku a programov pre udržateľný spôsob života 
v regióne Trenčína (ekologické poľnohospodárstvo, prírodné záhrady, pešia a cyklistická doprava, 
ochrana zelene), CEA inšpiruje a spája pre udržateľnú budúcnosť. CEA sa od svojho vzniku venuje 
zlepšeniu environmentálnej výchovy na Slovensku. V roku 2001 bola zakladajúcou organizáciou 
siete Špirála, www.spirala.sk, o tri roky neskôr priniesla na Slovensko medzinárodný certifikovaný 
vzdelávací program Zelená škola (www.zelenaskola.sk) a od roku 2009 koordinuje program Mladí 
reportéri pre životné prostredie (www.mladireporteri.sk). Okrem environmentálnej výchovy 
sa CEA dlhodobo venuje aktivitám na podporu ekologického poľnohospodárstva: realizovala 
putovnú výstavu BIO-NEBIO: ktoré si vyberieš? (2004), zorganizovala prvé celoslovenské Dni 
ekologického poľnohospodárstva (2005) a už vyše 12 rokov prevádzkuje portál BIO spotrebiteľ 
www.biospotrebitel.sk. CEA je tiež organizátorom hlasovania www.biopotravinaroka.sk a BIO 
jarmoku v Trenčíne, s cieľom popularizovať biopotraviny formou ochutnávok a podporovať 
priame spojenia medzi producentmi a spotrebiteľmi. Od roku 2015 šíri CEA osvetu aj v oblasti 
záhradníčenia bez chémie, keď v spolupráci s Natur im Garten, zakladateľom iniciatívy v Rakúsku, 
certifikuje súkromné aj verejné prírodné záhrady (www.prirodnazahrada.eu). V projekte BIO do 
škôl, realizovanom v rokoch 2008-2010, zisťovala CEA záujem zavádzať biopotraviny do školských 
jedální (či faktory, ktoré tomu bránia) na strane škôl, rodičov a dodávateľov. Zrealizované aktivity: 
dotazníkový prieskum, online databáza zapojených škôl a producentov, workshopy pre kuchárky 
zo školských jedální, exkurzia, vydanie monotematického čísla časopisu Ďalekohľad o bio, zdravom 
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a udržateľnom varení http://www.spirala.sk/dalekohlad-16/ a letáku s príkladmi dobrej praxe zo 
Slovenska a UK. Viac informácií o projekte na webovej stránke www.biodoskol.biospotrebitel.sk. 
Skúsenosti z implementácie projektu BIO do škôl na piatich pilotných školách z celého Slovenska 
boli zhrnuté do 10 krokov http://biodoskol.biospotrebitel.sk/bio-do-skoly-prakticky/, ktoré môžu 
poslúžiť ako základný návod pre školy i rodičov, ktoré(í) sa rozhodnú pre zmenu.
Mierové námestie 29
911 01 Trenčín
Slovakia
e-mail: medal@changenet.sk
Tel: + 421 32 6400 400
Web: www.cea.sk
 
VZTH – Durínske spotrebiteľské centrum, Nemecko
Durínske spotrebiteľské centrum (VZTH) je registrované združenie so sídlom 
v Erfurte. Cieľom tejto neziskovej organizácie je informovať spotrebiteľov, 
poradiť im a podporovať ich pri presadzovaní ich záujmov. V rámci aktivít 
spotrebiteľskej politiky sa VZTH zaväzuje k implementácii a rozvoju práv spotrebiteľov. Informačné 
a poradenské služby zahŕňajú medzi inými aj témy ako potraviny, výživa, životné prostredie 
a udržateľnosť. Ako súčasť Národného akčného plánu „IN FORM“ (Nemecká národná iniciatíva 
na podporu zdravej stravy a fyzickej aktivity), boli založené regionálne sieťovacie jednotky pre 
školské stravovanie (VNS, Vernetzungsstelle Schulverpflegung). V spolkovej krajine Durínsko má 
VNS sídlo v Durínskom spotrebiteľskom centre v Erfurte. Sieťovacie jednotky sú financované 
z federálnych fondov a štátnych fondov durínskeho Ministerstva pre migráciu, spravodlivosť 
a ochranu spotrebiteľa. Hlavným cieľom sieťovacej jednotky (VNS) je zvýšiť a kvalitu a obľúbenosť 
školského stravovania a vytvoriť vhodné podmienky pre zdravé a chutné školské jedlá v súlade 
s normami kvality Nemeckej výživovej spoločnosti. VNS spolupracuje s dodávateľmi potravín, 
školami, združeniami rodičov a regionálnymi výrobcami s cieľom iniciovať a usmerňovať výmenu 
skúseností, a tým aj zmeny v školských jedlách (napríklad zloženie menu, plánovanie nákladov, 
zabezpečenie kvality). Súčasťou práce VNS je poskytovanie konzultácií, prednášok a informácií 
o témach školského stravovania a organizovanie workshopov a konferencií pre kuchárov a školy. 
Webová stránka organizácie poskytuje aktuálne a všeobecné informácie o školských jedlách, ako 
aj o dodávateľoch.
Vernetzungsstelle Schulverpflegung Thüringen
Verbraucherzentrale Thüringen
Eugen-Richter-Straße 45 
99085 Erfurt
Germany 
tel: +49 361 5551424 
fax: +49 361 5551440
mail: vernetzungsstelle@vzth.de
web: www.vzth.de/Vernetzungsstelle-Schulverpflegung-Thueringen



61

Juhočeská univerzita v Českých Budějoviciach
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je v projekte zastúpená Zemědělskou 
fakultou. Poľnohospodárska fakulta je jednou z ôsmich fakúlt Juhočeskej 
univerzity. Poľnohospodárska fakulta je okrem tradičných poľnohospodárskych 
odborov zameraná na výskum a vzdelávanie v oblasti udržateľného hospodárenia, 
altternatívne systémy hospodárenia vrátane ekologického poľnohospodárstva, produkciu a kvalitu 
potravín a iné poľnohospodárske témy. Fakulta spolupracuje s radom národných i zahraničných 
organizácií (výmena študentov a pedagógov, vedecká spolupráca apod.). Katedry v rámci 
Poľnohospodárskej fakulty pokrývajú širokú škálu vedných odborov. V súčasnosti je fakulta tvorená 
katedrou Aplikovanej chémie, Agroekosystémov, Biologických disciplín, Krajinného manažmentu, 
Genetiky a špeciálnej produkcie rastlinnej, Zootechnických vied, Poľnohospodárskych, dopravných 
a manipulačných techník a Potravinárskych biotechnológií a kvality poľnohospodárskych produktov. 
Štúdium na Zemědělské fakultě je možné v rámci radu bakalárskych, magisterských i doktorských 
programov, ktoré sú realizované ako prezenčnou, tak i kombinovanou formou. Okrem radu ďalších 
projektov sa fakulta v posledných rokoch podieľala na riešení dvoch medzinárodných projektov, 
zameraných na udržateľné stravovanie a uplatnenie biopotravín vo verejnom stravovaní (EUS T 
CZ – SUKI – Udržateľná kuchyna – Možnosti verejného stravovánia pri znižovaní emisií CO2 a EUS 
AT CZ – UMBESA – Udržateľné menu – Realizácia udržateľnosti vo verejnom stravovaní s využitím 
regionálnych, čerstvých a sezónnych potravín a biopotravín) a medzinárodných projektov, 
zameraných na komunikáciu a prenos skúseností medzi vedou a praxou (LdV – LOVEt – Tvorba 
platformy pre komunikáciu medzi vedou a praxou v ekologickom poľnohospodárstve a LdV – LOVEt 
II – Spracovanie modelov prenosu znalostí z vedy do praxe v ekologickom sektore).
Jihočeská univerzita v Čekých Budějovicích
Zemědělská fakulta
Katedra agroekosystémů 
Studentská 13
370 05 České Budějovice
Česká republika
tel. +420 387 772 456
e-mail: jmoudry@zf.jcu.cz
web: www.zf.jcu.cz

Vestjyllands Højskole - Dánsko
Stredná škola Vestjyllands Højskole je súkromná nezisková inštitúcia s mandátom 
na prevádzku školy v záujme podpory kultúry a osvety verejnosti. Každoročne 
navštevuje školu 1300 študentov (vo veku od 18 do 50+ rokov), ktorí sa venujú 
kurzom alebo si vytvárajú vlastný rozvrh s rôznymi predmetmi. Hlavnými predmetmi 
sú varenie, ekológia, trvaloudržateľný životný štýl, záhradníctvo, umenie, divadlo, 
autorské písanie atď. Vestjyllands Folk High School je zelená „ľudová“ stredná škola v Dánsku. 
Škola prevádzkuje udržateľnú kuchyňu s vyše 90% podielom biopotravín, čiastočne pestovaných vo 
vlastnej ekozáhrade nazvanej “Záhrada zázrakov”. Školská kuchyňa ponúka každý deň chutné bio 
a lokálne jedlá. Škola tiež využíva zo 100% obnoviteľné zdroje energie - veterná turbína zásobuje 
školu klimaticky neutrálnou energiou a solárny a geotermálny systém zabezpečujú vykurovanie. 
Prevádzka školy je tak ukážkou udržateľného životného štýlu. Záhrada zázrakov je neoddeliteľnou 
súčasťou školy. Záhrada je obhospodarovaná podľa permakultúrnych princípov a slúži ako 
vonkajšie vyučovacie a študijné prostredie. Prináša nové inšpirácie, metódy, nápady a projekty 
v ekologickom pestovaní, varení a udržateľnom životnom štýle pre študentov a zamestnancov 
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školy, ako aj pre verejnosť na regionálnej a národnej úrovni. Stredná škola Vestjyllands poskytuje 
kurzy pre inštitúcie a verejné kuchyne, aby ich personál naučili, ako spravovať biokuchyne a ako 
variť chutné, zdravé, udržateľné, pestré a výživné pokrmy. Účastníci kurzu tiež získajú vedomosti 
o tom, ako používať bežné aj nezvyčajné ingrediencie, napr. jedlé kvety, bylinky, zeleninu, ovocie 
a bobule zo “Záhrady zázrakov” vo svojich jedlách. Na miestnej úrovni škola spolupracuje s lokálnymi 
spoločnosťami, vytvára kontakty a siete založené na účasti a angažovanosti ľudí v kurzoch, na 
stretnutiach a veľtrhoch na Strednej škole Vestjyllands.
Vestjyllandshojskole
Skraldhedevej 8
6950 Ringkøbing
Denmark
Tel: +4596753777
e-mail: kontor@vestjyllandshojskole.dk
web: www.vestjyllandshojskole.dk
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