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Téma Bezpečnosť a zdravie spotrebiteľa   

Spojenie 

predmetov  

biológia, chémia, slovenský jazyk, občianska  náuka, etická výchova, právna 

náuka, obchod a služby 

Obsah   Európska únia podporuje vysokú úroveň bezpečnosti spotrebiteľa a chráni 

spotrebiteľov  pred vážnymi rizikami. Veľká pozornosť sa venuje hlavne 

tomu, aby produkty pre spotrebiteľov  v rámci EÚ boli bezpečné, a tým 

chránili zdravie spotrebiteľov. Žiaci sa dozvedia o tom, ako je chránená 

bezpečnosť spotrebiteľov a uvažujú o tom, ako by sami mohli informáciami 

pomôcť k ochrane ostatných spotrebiteľov.   

Užitočné  

zdroje  

 

https://www.efsa.europa.eu/sk/eu-and-my-food 

https://www.efsa.europa.eu/sk/eu-and-my-food#animal-health 

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=39

64:nebezpene-kozmeticke-vyrobky-14112019&catid=73:nebezpene-

vyrobky-rapex&Itemid=80 

https://www.soi.sk/sk/Nebezpecne-vyrobky/Narodny-trh-SR.soi 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/ale

rts/?event=main.listNotifications&lng=en 

https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/LinkPageSubdomain.aspx?did=2&sd

id=23 

 

Indikátory 

rozvoja 

kľúčových   

kompetencií   

 

Spoločenské  a občianske kompetencie  

Žiaci demonštrujú  využitie informácií o bezpečnosti spotrebiteľov  

 

Komunikácia v materinskom jazyku  

Žiaci precvičujú hodnotenie  komunikačných schopnosti     

 

Pomôcky: Videoprezentácia – Moje potraviny, môj život  

https://www.efsa.europa.eu/sk/eu-and-my-food#animal-health 

Zadanie pre skupinovú prácu  

Informácie o nebezpečnom výrobku pre deti    

Trvanie  45 minút  

  

 (5´) Predstavenie  cieľov   vyučovacej hodiny 
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Učiteľ zisťuje rozsah vedomostí žiakov o nebezpečných produktoch (hračky, 

kozmetika, osvetlenie, čaje, vajcia, mäso, syry...     

  

 

(25´) 

 

 

 

  

 

 

 

Motivácia - videoprezentácia  

 

Kooperatívne učenie  

Rozdelenie žiakov  do skupín po štyroch 

Členovia skupiny  riešia  úlohy:  

1. Vyhľadajte a predstavte činnosť spoločnej európskej inštitúcie, ktorá 

spotrebiteľov chráni pred   nebezpečnými potravinami. 

2. Vyhľadajte a predstavte činnosť  spoločnej európskej inštitúcie, ktorá 

spotrebiteľov chráni pred   nebezpečnými produktami. 

3. Ktoré inštitúcie na Slovensku zverejňujú spotrebiteľom informácie  

o nebezpečných potravinách    

4. Ktoré inštitúcie na Slovensku zverejňujú spotrebiteľom informácie  

o nebezpečných nepotravinových  výrobkoch   

 

Zástupcovia skupín prezentujú riešenia úloh a spoločne diskutujú, či nie je  

o potrebné  zlepšiť systém bezpečnosti.   

 (10´) 

 

 

 

 

Práca vo dvojiciach  

 

Požiadajte žiakov, aby  

1. Predstavili výrobok -  nebezpečnú  kolobežku.   

2. Navrhli spôsob rozšírenia informácií k najväčšiemu  počtu 

spotrebiteľov vo vašom okolí.  

 

Zástupcovia skupín prezentujú riešenia úloh.  Učiteľ vopred upozorní 

žiakov, že na konci tejto úlohy budú hodnotiť  najlepšiu prezentáciu 

a zamerali sa na  kritéria : zrozumiteľnosť, stručnosť, úplnosť obsahu.    

 

 (5´) 

 

 

 

Hodnotenie  - Výstupný lístok 

Pred odchodom z triedy žiaci napíšu na lístok hlavnú myšlienku, resp. 

ponaučenie, ktoré získali.   
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Príloha : Nebezpečný výrobok pre deti  

 

 
 

Týždenné správy 15.11.2019 

 

Bezpečnostná brána - posledné upozornenie – nebezpečný výrobok. 

Predné koleso je malé a mohlo by sa zaseknúť v otvoroch na zemi. Rúrka  riadenia nie 

je dostatočne stabilná, čo  by mohlo spôsobiť stratu rovnováhy a pád dieťaťa a viesť 

k zraneniam. 

 

Európska komisia dostáva každý deň upozornenia od vnútroštátnych orgánov v EÚ/EHP 

o nebezpečných výrobkoch nájdených na ich trhoch. Tieto upozornenia sa zasielajú 

prostredníctvom systému na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných 

nepotravinových výrobkoch – „Safety Gate“.  

 

V upozorneniach sa uvádzajú informácie o druhu zistených výrobkov, rizikách, ktoré 

tieto výrobky predstavujú, ako aj opatreniach prijatých na vnútroštátnej úrovni s cieľom 

zabrániť ich uvádzaniu na trh alebo ich uvádzanie obmedziť.  
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