Krajina pôvodu mäsa v školskej jedálni
Od 14. 12. 2019 vstupuje do platnosťi nová povinnosť pre
všetky zariadenia spoločného stravovania:
Zverejniť informácie o pôvode mäsa vo vydávaných
hotových pokrmoch.

Zákonné normy
Zákon č. 355/2007 Z. z.
Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
§ 26
Zariadenia spoločného stravovania
(1) Zariadenia spoločného stravovania sú zariadenia, ktoré poskytujú stravovacie
služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov alebo nápojov na
pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb,
zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotníckych
zariadeniach, v prevádzkach verejného stravovania, v stánkoch s rýchlym občerstvením a
v iných zariadeniach s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích a
iných hromadných podujatiach.
---------------------------koniec citácie---------------------------

Podľa tohto zákona spadajú teda i školské jedálne medzi zariadenia, na
ktoré sa nová povinnosť vzťahuje.
Zákon č. 152/1995 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách
§9
(5) Zariadenie spoločného stravovania je pri hotovom pokrme alebo jedle z mäsa
povinné zabezpečiť pre spotrebiteľa v písomnej forme na dobre viditeľnom mieste údaj o
krajine pôvodu mäsa. Údaj o krajine pôvodu mäsa podľa prvej vety je zariadenie
spoločného stravovania povinné získať od subjektu, od ktorého mäso kúpi, a v
rovnakom rozsahu tento údaj poskytnúť spotrebiteľovi. Povinnosť podľa tohto odseku sa
vzťahuje na bravčové mäso, hovädzie mäso, mäso z oviec, kôz a hydiny. Povinnosť
podľa tohto odseku nevzniká pri polotovaroch. Podrobnosti o označovaní hotových
pokrmov a jedál obsahujúcich mäso údajom o krajine pôvodu mäsa ustanoví všeobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
--------------------------- koniec citácie ---------------------------

Z tohto odseku vyplýva predovšetkým:
Povinná informácia
uvádzať krajinu pôvodu mäsa u hotového pokrmu.
Pre aké druhy mäsa
Bravčové mäso, hovädzie mäso, mäso z oviec, mäso kôz a mäso hydiny.
Získavanie informácií
Povinnosťou je získať informácie od subjektu, od ktorého ste mäso kúpili.

Dátum uverejnenia 3.12.2019

Riešenie v školskej jedálni
Vykonávací predpis
K dnešnému dňu (pozn.: 15. 10. 2019) nebol vydaný Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky žiaden
vykonávací predpis. Výsledné riešenie je teda na samotnom
prevádzkovateľovi, aby bol naplnený zákon, t.j. jedná sa o tuto časť
zákona:
„Zariadenie spoločného stravovania je pri hotovom pokrme alebo jedle z mäsa povinné
zabezpečiť pre spotrebiteľa v písomnej forme na dobre viditeľnom mieste údaj o
krajine pôvodu mäsa.

Programy VIS
V programe Stravné a MSklad sme upravili jedálne lístky tak, aby ste
mohli priebežne doplniť krajinu pôvodu mäsa. V momente, kedy je jasné,
z akej krajiny mäso je, zapíšete ručne do jedálneho lístku na nástenke
v mieste výdaja číselný kód krajiny k príslušnému jedlu. Ukážka
niektorých jedálničkov je tu:
MATERSKÁ ŠKOLA
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
STREDNÁ ŠKOLA
GRAFICKÝ JEDÁLNIČOK

Kódy krajín
Kódy krajín pôvodu mäsa môžete upraviť, ak budete potrebovať. Postup je
rozdielny v programe Stravné a MSklad
Stravné
Zvolte v menu programu:
Objednávky – Jedálničky – Rôzne – Nastavenie pre tlač jedálničku
Tu vyplňte zoznam krajín a ich kódy v sekcii Krajina pôvodu mäsa.
MSklad
Zvolte v menu programu:
Normovanie – Jedálničky – Rôzne – Nastavenie pre tlač jedálničku
Tu vyplňte zoznam krajín a ich kódy v sekcii Krajina pôvodu mäsa.
Iný spôsob
Pokiaľ Vám tento spôsob nevyhovuje, môžete požiť zoznam vytlačený na
zvláštnom liste. Predlohu si môžete stiahnuť a upraviť TU (formát DOCX).

Dátum uverejnenia 3.12.2019

Verzia programu
Vyše uvedený tlač jedálničkov je platný pre verzie programov:
Stravné: 4.61 a 4.62
MSklad: 1.51
Pre tieto verzie vykonajte aktualizáciu programu, ktorú nájdite v menu
programu:
Nástroje – Aktualizácia programu – Načítanie doplnkov z internetu
Verziu programu nájdite v menu programu:
Program - Stav systému – záložka Verzia programu

V prípade akýkoľvek dotazov kontaktujte vzdialenú
servisnú podporu VIS.
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