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Názov projektu: „Rozvoj kľúčových kompetencií dospelých prostredníctvom 

inovačného programu vzdelávania spotrebiteľov“  

Číslo zmluvy: 2018-1-SK01-KA204-046393 

 

Potraviny - čo musíš vedieť o označovaní    

Prípadová štúdia 

 

Plánovanie oslavy dospelosti 

Andrea sa chystá osláviť svoje osemnáste narodeniny a teší sa na vstup do sveta dospelých. 

Pripravila si zoznam spolužiakov, ktorých  sa chystá pozvať na oslavu. S pripraveným 

zoznamom oboznámila mamu a otca  a požiadala ich, aby jej pomohli s organizáciou oslavy. 

Mama sa ponúkla, že jej pripraví jedlo a otec jej sľúbil pomôcť pri nakupovaní. Veď v tejto 

rodine zabezpečuje všetky potraviny práve on. 

Andrea si k príprave oslavy prizvala aj najlepšiu kamarátku Evu. Prešli si ešte raz zoznam 

pozvaných spolužiakov a nedočkavo sa rozbehli do supermarketu. Nakúpili kurčatá na 

grilovanie, pečivo a chlieb, zeleninu a ovocie,  sladké  keksy, čipsy a nakoniec aj zmrzlinu.  

Šetrenie peňazí pre splnenie ďalších potrieb  

Po návrate domov očakávali pochvalu, že zvládli prvú časť prípravy na oslavu. Otec Andrej 

rozhodne z nákupu natešený nebol. Povedal im, že takýmto nakupovaním by za jeden rok  

stratili odhadom okolo 300 eur. Každý spotrebiteľ by mal sledovať a porovnávať ceny tovarov, 

pretože rozhoduje o svojich obmedzených finančných zdrojoch. Pri rozumnom nakupovaní  

zostanú v rodinnom rozpočte  prostriedky na uspokojenie a zaobstaranie rôznych potrieb. 

Pripomenul im, že reklamné letáky zo supermarketov prinášajú nielen preplnené poštové 

schránky, ale aj užitočné informácie o akciách a výhodných zľavách,  takže spotrebiteľ si môže 

vyberať v pohodlí svojho domova.   

Skontrolujte prísady 

Nákup potravín si prezrela aj mama. Požiadala ich, aby si na obale keksov,  limonád a zmrzliny 

zistili či obsahujú glukózovo-fruktózový cukor. Z obalu na čipsoch majú zistiť, či obsahujú 

glutaman sodný. Potom im navrhla, aby sami pokúsili zistiť, prečo ich v zložení potravín 

upozorňuje práve na tieto dve zložky. Mama dievčatám  zdôraznila: „ Musíte tiež   preveriť, či 

niektorý zo spolužiakov nemá alergiu“. Takéto informácie sú mimoriadne dôležité  pre ich život 

a sú v záujme ochrany ich zdravia. Pochvalu nedostali ani za nákup zlacnených banánov, 

pretože  po návrate domov ich vyložili na stôl úplne čierne. Otec im  odporúčal, aby sa s nimi 

vrátili do supermarketu.  

Nakupovanie ako neformálna škola života 
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Príprava na oslavu  narodenín sa stala  pre Andreu a jej kamarátku Evu neformálnou školou  

o potravinách. Dievčatá zistili, že pri odbremenení od nákupov v rodinách,  nepoznajú  mnohé 

praktické veci pre život a unikajú im dôležité informácie, ktoré sú súčasťou každodenného 

života spotrebiteľa. V regáloch sú potraviny z celej Európskej únie, prechádzajú bez hraníc 

a colných bariér, a preto je vhodné, aby Andrea a Eva poznali aj spoločné európske pravidlá na 

označovanie potravín. 

Existuje niekoľko účinných pedagogických postupov, ktoré môžu nasledovať po tejto 

prípadovej štúdii:    

1. Zistite aký je rozdiel medzi dátumom spotreby a dátumom minimálnej trvanlivosti. 

2. Aké informácie o potravinách musia byť vyznačené na obale? Aké písmo musia 

obsahovať? 

3. Ako pomáha spotrebiteľom jednotková cena? 

4. Čo je glukózo-fruktózový sirup? 

5. Čo je glutaman sodný? Čo sú Éčka ? 

6. Kto kontroluje potraviny a čo je RAPEX ? 

7. Ktoré alergény sú povinné označovať na potravinách ? 

 

PRÍLOHA 

Existuje niekoľko pedagogických postupov ako motivovať študentov, aby sa naplno zapojili do 

procesu učenia o potravinách : 

Otázka 1 - Zistite rozdiel medzi „dátumom minimálnej trvanlivosti“ a „dátumom 

spotreby“. 

 

Dátum „minimálna trvanlivosť“, ktorý je odporúčaným posledným dátumom spotreby, sa často 

zamieňa s dátumom spotreby, určeného pre potraviny, ktoré rýchlo podliehajú skaze (napríklad 

čerstvé mäso alebo mliečne výrobky). 

Dátum minimálnej trvanlivosti potraviny je dátum, do ktorého si potravina udržiava svoju 

očakávanú kvalitu, pokiaľ ide o chuť a textúru, pri správnom skladovaní a použití (objavuje sa 

v širokej škále chladených a mrazených potravín, cestovín, ryže, rastlinného oleja, čokolády, 

atď.) Obchodovanie s potravinami po dátume „minimálna trvanlivosť“ nie je právnymi 

predpismi EÚ zakázaný pod podmienkou, že sú  stále bezpečné a ich vzhľad nie je zavádzajúci. 

Na druhej strane dátum „spotrebujte do“ označuje dátum, do ktorého je možné bezpečne jesť 

jedlo a je určený pre veľmi rýchlo sa kaziace potraviny (čerstvé ryby, mäso alebo mliečne 

výrobky). Porozumenie spotrebiteľov, aký je rozdiel medzi dátumom spotreby a minimálnym 

dátumom spotreby, nie je v rámci EÚ jednotné, čo by sa dalo vysvetliť prekladom anglických 

výrazov do rôznych národných jazykov. 
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Zatiaľ čo dátum „spotrebujte do“ je založený na hygienických dôvodoch, a preto sa musí 

rešpektovať, „ dátum minimálnej trvanlivosti“ je založený na kvalitatívnych aspektoch (napr. 

chuť a prezentácia)    a ako taký je iba orientačný.                           

 

Otázka 2 - Aké informácie by sa mali uvádzať na obale potravín? 

 

Pravidlá označovania v Európskej únii umožňujú občanom získať komplexné informácie o 

obsahu a zložení potravín. Označovanie pomáha spotrebiteľom robiť informovaný výber pri 

nákupe potravín. Podľa spoločných pravidiel Európskej únie povinné označenie výživovej 

hodnoty musí obsahovať všetky nasledujúce údaje: energetickú hodnotu a množstvo tuku, 

nasýtené mastné kyseliny, uhľohydráty,  cukry, bielkoviny. Energetická hodnota sa musí 

uvádzať v kj(kilojouloch) aj v kcal(kilokaloriách).  

 

 
Zdroj: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1924&from=en 

https://www.fsai.ie/uploadedFiles/Reg609_2013.pdf 

https://www.svps.sk/dokumenty/legislativa/1169_2011.pdf 

 

Otázka 3 - Ako jednotková cena pomáha spotrebiteľom? 

 

Ľahké porovnanie - cena za jednotku 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1924&from=en
https://www.fsai.ie/uploadedFiles/Reg609_2013.pdf
https://www.svps.sk/dokumenty/legislativa/1169_2011.pdf
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Mali by sme  porovnávať ceny medzi značkami a veľkosťami balenia - napríklad, čo dokážete 

ušetriť, ak si kúpite veľké balenie raňajkových cereálií namiesto malého balenia. Pre 

porovnanie  je nutné, aby výrobky boli  označené nielen predajnou cenou, ale aj cenou za 

jednotku - napríklad cenou za kilogram alebo liter. Tieto informácie musia byť zrozumiteľné, 

ľahko čitateľné a ľahko identifikovateľné. Toto pravidlo platí aj pre reklamy, ktoré uvádzajú 

predajnú cenu. 

 

Nekalé obchodné praktiky  

V celej EÚ musia predajcovia uviesť ceny produktov dostatočne jasne, aby ste mohli ľahko 

porovnávať podobné výrobky a robiť informované rozhodnutia - bez ohľadu na to, ako sú 

balené alebo koľko jednotiek sa predáva spolu. Spoločnosti sú zo zákona povinné mať úplne 

jasno v cene, ktorú musíte zaplatiť, keď vám niečo inzerujú alebo predávajú. Cena uvedená v 

ponuke musí obsahovať všetky dane a poplatky za doručenie. Ak sa môžu vyskytnúť ďalšie 

náklady, ktoré sa nedajú vopred vypočítať, musíte o tom byť vopred informovaní. 

Zdroj:  

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-pricing/index_sk.htm 

 

Otázka 4 - Čo je glukózový a fruktózový sirup? 

 

Izoglukóza je podľa práva Európskej komisie definovaná ako produkt získaný z glukózy alebo 

jej polymérov s najmenej 10% fruktózy. Iné názvy izoglukózy zahŕňajú glukózovo-fruktózový 

sirup (obsahujúci viac glukózy ako fruktózy), fruktózovo-glukózový sirup (viac fruktózy ako 

glukózy) a kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy. 

Komisia si je vedomá debaty o zdravotných následkoch vysokého príjmu fruktózy. Európsky 

parlament financuje komplexné preskúmanie vedeckých dôkazov a politík týkajúcich sa 

spotreby, príjmu energie a vplyvu sirupov s vysokým obsahom fruktózy na nadváhu a obezitu 

a zdravie. 

Zdroj: 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005087-ASW_EN.html?redirect 

 

 

 

Otázka 5 - Čo je glutamát sodný? Čo sú to potravinárske prídavné látky? 

Glutamáty sa vstrebávajú v čreve a metabolizujú v črevnej stene. Na žiadosť Európskej komisie 

bola skupina EFSA(Európsky úrad pre bezpečnosť potravín)   požiadaná o prehodnotenie 

bezpečnosti kyseliny glutamovej (E 620), glutamátu monosodného (E 621).Glutamán  ako 

prísada nie je užitočná, pridáva sa na zlepšenie chuti do potravín. Uvádza sa, jeden gram 

glutamánu  sodného denne je pre človeka neškodný. Vyrába sa štiepením rastlinných bielkovín 
ze sóje, zemiakov, melasy alebo obilia. Pri použití nadmerného množstva môže zpôsobiť bolesti 
hlavy a nevolnosť. Používá se najmä v soľných zmesiach,  koreninách,  instantných polievkach 

nebo omáčkach. Glutamán je príčinou gastritid, vredov,  avšak nejzávažnejším problémom je 

vznik fyzickej i psychickej závislosti. Vedci sa domnievajú, že správy o glutamátovej závislosti 

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-pricing/index_sk.htm
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005087-ASW_EN.html?redirect


                                                                  
 

5 
 

sa zakladajú na pravde, pretože receptory  chuti strácajú citlivosť.  Výrobci mají právo použít 

9 gramů glutamanu sodného na 10 kg potravin. 

 Čo sú to potravinárske prídavné látky? 

Doplnkové látky sú látky používané z rôznych dôvodov - napríklad pri konzervovaní, farbení, 

sladení,  počas prípravy jedla. Legislatíva Európskej únie ich definuje ako „akúkoľvek látku, 

ktorá sa bežne nekonzumuje ako potravina sama osebe a bežne sa nepoužíva ako 

charakteristická zložka potravín, či už má výživnú hodnotu alebo nie“. Prísady sa používajú 

ako: 

Farby - používajú sa na pridávanie alebo obnovovanie farieb v potravinách. 

Konzervačné látky - pridávajú sa na predĺženie trvanlivosti potravín ich ochranou pred 

mikroorganizmami. 

Antioxidanty - látky, ktoré predlžujú trvanlivosť potravín tým, že ich chránia pred oxidáciou (t. 

j. žltosť a zmeny farby). 

Prípravky na ošetrenie múky - pridávajú sa do múky alebo do cesta na zlepšenie kvality pečenia. 

Bezpečnosť všetkých potravinárskych prídavných látok, ktoré sú v súčasnosti povolené, 

posudzuje Vedecký výbor pre potraviny (SCF) a / alebo Európsky úrad pre bezpečnosť potravín 

(EFSA).  

Zdroj:  

http://www.efsa.europa.eu/ 

https://www.dtest.cz/ecka/367/e-621-glutaman-sodny 

 

Otázka 6 - Kto kontroluje bezpečnosť potravín a čo je RASFF? 

 

EÚ má jednu z najvyšších noriem v oblasti bezpečnosti potravín na svete. Kľúčovým nástrojom 

na zabezpečenie toku informácií, ktorý umožňuje rýchlu reakciu v prípade zistenia rizík pre 

verejné zdravie v potravinovom reťazci je RASFF (Rýchly výstražný systém pre potraviny 

a krmivá).  

Výstražné oznámenia sú vysielané vtedy, keď sú potraviny alebo krmivá predstavujúce riziko 

na trhu a keď je potrebný okamžitý zásah. Výstražné oznámenia sú spúšťané tým členským 

štátom, ktorý objaví problém a ktorý začal potrebné opatrenia ako napríklad stiahnutie alebo 

odvolanie. Oznámenie sa usiluje poskytnúť všetkým členom systému informácie, aby mohli 

preveriť, či sa tento výrobok nachádza na ich trhu a aby mohli urobiť potrebné opatrenia. 

Spotrebitelia môžu byť ubezpečení, že výrobky, ktoré sú predmetom výstražných oznámení sú 

stiahnuté alebo sú v procese sťahovania z trhu (nebezpečenstvo z vajec, mäsa, posypovej soli...) 

Zdroj: 

https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en 

https://ec.europa.eu/food/safety_en 

 

Otázka 7 - Aké alergény sú v potravinách povinné? 

 

http://www.efsa.europa.eu/
https://www.dtest.cz/ecka/367/e-621-glutaman-sodny
https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en
https://ec.europa.eu/food/safety_en
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Spotrebiteľ musí byť informovaný, ak nejaké potravinové výrobky obsahujú niektorú z 

hlavných štrnástich  alergénov ako: zeler, obilniny obsahujúce lepok - vrátane pšenice (ako je 

špalda a Khorasan), raž, jačmeň a ovos, kôrovce – ako krevety, kraby a homáre, vajcia, ryby, 

mlieko, mäkkýše - napríklad mušle a ustrice, horčica, orechy - vrátane mandlí, lieskových 

orechov, vlašských orechov, brazílskych orechov, kešu, pekanových orechov, pistácií a 

makadamových orechov, arašidov, sezamových semienok, sójových bôbov, oxidu siričitého 

a siričitanov. Platí to aj pre doplnkové látky, pomocné látky pri spracovaní a akékoľvek ďalšie 

látky, ktoré sú prítomné v konečnom výrobku. Napríklad siričitany, ktoré sa často používajú na 

konzervovanie sušeného ovocia, môžu byť stále prítomné aj po tom ako sa ovocie použilo na 

výrobu.  

 

Zdroj: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC1213(01) 

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en 
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