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O PROJEKTE 

Bezpečnosť potravín znamená „manipulácia, 

príprava a skladovanie potravín spôsobom, ktorý 

čo najlepšie zníži riziko alimentárnych ochorení“ 

(Austrálsky inštitút pre bezpečnosť potravín). 

Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že 

viac ako 200 chorôb sa šíri potravinami (2012). 

Situáciu je preto potrebné riešiť. Podľa správy 

Európskej komisie, u ľudí v celej Európe sa 

zvyšuje počet ochorení  prenášaných 

potravinami, ako je salmonelóza, 

kampylobakterióza a listerióza, a prevalencia 

ohnísk v roku 2014 bola značne vysoká 

(ECDCEFSA, 2015). 

  

Pre zdravý životný štýl je nevyhnutnou súčasťou 

zabezpečenie bezpečnosti potravín, čo je úlohou 

vlády, verejných orgánov, mimovládnych 

organizácií a ďalších súvisiaich 

organizácií.Výrobcovia a taktiež konzumenti by 

mali poznať hygienické podmienky, podmienky 

skladovania a balenia, zloženie potravín, a tiež by 

mali mať informácie o alergiách, otravách a 

intolerancii a dátumoch spotreby potravín. 

 

   
  

 

  

VITAJTE 

Vitajte v prvom elektronickom 

vestníku projektu „Zvyšovanie 

kvalifikácie zamestnancov sektoru 

výroby potravín v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a bezpečnosti potravín“ 

(SAFE2FOOD). 

 

V tomto elektronickom vestníku 

vám predstavíme projektovú prax 

a poskytneme niekoľko informácií 

o rozsahu projektu, hlavných 

projektových činnostiach a 

partnerských inštitúciách. 

 

Projekt SAFE2FOOD je 

podporovaný Európskou komisiou 

a je spolufinancovaný z programu 

Erasmus +, Kľúčová akcia 202: 

Strategické partnerstvo pre 

inovácie v oblasti 

vysokoškolského vzdelávania. 

Výzva: 2019 

 

Ako skupina ľudí podieľajúcich sa 

na vzdelávaní v oblasti 

potravinovej bezpečnosti a 

bezpečnosti práce a zvyšujúcich 

povedomie všetkých 

zainteresovaných v tejto oblasti, 

dúfame, že vás táto téma poteší. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto ohľade, "bezpečnosť a 

ochrana zdravia pri práci a 

bezpečnosť  potravín" naberá na 

význame, pretože dokážeme 

identifikovať a interpretovať 

dôležité informácie o produkcii 

potravín. 

Pracovníci v potravinárskom 

priemysle by sa mali podieľať na 

rozhodovaní o tom, čo sa majú 

učiť a ako sa majú učiť a testovať 

a proces by sa mal zameriavať na 

učebné potreby účastníkov. 

Vzdelávanie pracovníkov je 

rovnako dôležité ako formálne 

vzdelávanie. Pre odborné 

vzdelávanie a prípravu (OVP) v 

súčasnosti prebieha koncepcia 

kontinuálneho vzdelávania. 

Vzdelávacie programy OVP sú 

pripravené pre pracovníkov, ktorí 

nemajú dostatok vedomostí o 

bezpečnosti potravín a 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci, sú popísané na všetkých 

stupňoch vzdelávania v rámci 

rôznych disciplín. 

 

Primárnou cieľovou skupinou v projekte sú 

pracovníci v potrav inárstve a zameriava sa na 

zvyšovanie ich kvalifikácie v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti 

potravín. Pripravujeme webovú stránku vrátane 

e-learningovej platformy, aktuálnych informácií o 

bezpečnosti potravín v jazykoch partnerov. 

Každý partner zorganizuje workshopy na šírenie 

poznatkov. Projekt sa zameriava na zvýšenie 

povedomia pracovníkov v partnerských krajinách 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 

bezpečnosti potravín s akademickým a 

výskumným zázemím univerzít a postupmi 

osvedčených stratégií partnerských inštitúcií s 

cieľom eliminovať ťažkosti pri dosahovaní cieľov 

v ich rodných jazykoch. 
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ČO VIAC? 

 Projet bol pôvodne naplánovaný 

na 24 mesiacov, ale bol predĺžený  

o ďalších 6 mesiacov kvôli 

prepuknutiu nákazy COVID-19 na 

celom svete.  

Cieľom projektu je pripraviť 

školiace materiály o otázkach 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a bezpečnosti potravín a 

zdieľať ich na digitálnych 

platformách. Medzi plánované 

výstupy patria;  

A- Vzdelávací program,  

B- Online platforma s krátkymi 

výcvikovými videami vrátane 

postupov založených na 

školiacom programe. 
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V projekte sú riešené nasledovné témy:  

1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v 

potravinárstve, 

- Nebezpečenstvo, riziko, hodnotenie rizík pre bezpečnosť    

  a ochranu zdravia pri práci (všeobecne). 

- Riziká z potravín a rizíká v procesoch výroby potravín. 

- Znaky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci     

  nachádzajúce sa v pracovnom prostredí. 

- Havarijné plány. 

- Pracovné úrazy a choroby z povolania. 

- Riziká a ochrana výrobného prostredia. 

2. Bezpečnosť potravín, 

- Postupy výroby potravín a HACCP výroby potravín 

(všeobecne). 

- Osobná hygiena. 

- Stanovenie efektívnosti a kvality výroby potravín. 

- Zdravotné problémy, ktoré môžu mať vplyv na výrobné 

procesy. 

- Bezpečnosť potravín, riziko, nebezpečenstvo, hygiena, 

dezinfekcia, sterilizácia, hygiena, kontaminácia (všeobecné 

definície).  

- Čistenie a dezinfekcia / sterilizácia výrobných liniek, 

materiálov, nástrojov a metódy používané na sanitáciu, 

priestorov a výrobných zariadení. 

- Druhy nebezpečenstiev vyplývajúcich z výroby potravín. 

- Pravidlá monitorovania kritických kontrolných bodov vo 

výrobnom procese. 

- Alergény a preventívne opatrenia vo výrobnom  

  procese. 
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KONZORCIUM PROJEKTU 

Organizácia Öz Gıda İş Union bola založená 1. júna 1976 a vo svojich činnostiach v 

potravinárskom priemysle pokračuje ako zástupca zamestnancov. Podľa štatistík z januára 

2016 má odborová organizácia 32 373 členov. Odborová organizácia zvyšuje svoju mieru 

syndikátu v potravinárskom priemysle úspešnými kolektívnymi pracovnými zmluvami 

každý deň.  

Öz Gıda İş Union stanovuje prémiu pre pracovníkov zamestnaných v potravinárskom 

priemysle za vstup do odborovej organizácie a popularizáciu povedomia syndikátov. 

Organitácia robí maximum pre svoje súčasné a budúce kolektívne pracovné zmluvy. 

Organizácia vykonáva činnosti zamerané na vzdelávanie. 

KOORDINÁTOR - ÖZ GIDA İŞ UNION 

 

IFOA je neziskové školiace stredisko, ktoré bolo od roku 1999 vymenované za národné 

stredisko odborného vzdelávania a prípravy a má 10 pobočiek po celom Taliansku.  

IFOA vystupuje ako jedno z popredných súkromných výcvikových stredísk v Taliansku a 

poskytuje tradičné a kombinované vzdelávanie, postgraduálne (EQF 5) a (EQF 6 a 7) 

programy pre mladých nezamestnaných a celoživotné vzdelávanie, poradenstvo a 

technickú pomoc  jednotlivcom, podnikom a verejným orgánom. Školiace kurzy a služby 

sú certifikované podľa UNI EN ISO 9001: 2015.  

  Od roku 1993 IFOA pracuje na projektoch EÚ týkajúcich sa rozvoja učebných plánov, 

definície kompetencií, hodnotenia a uznávania, celoživotného vzdelávania, 

zamestnateľnosti, mobility, IKT atď. IFOA je v sieti talianskych obchodných komôr a 

obchodných komôr EÚ a je členom európskej siete EfVET. IFOA je tiež ústredím 

spoločnosti ULIXES, EEIG, ktorá zahŕňa výcvikové agentúry, vysoké školy, obchodné 

školy a obchodné komory v 10 členských štátoch EÚ. 

PARTNER – IFOA  
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KONZORCIUM PROJEKTU 

Univerzita v Maribore (UM) je druhou najväčšou a druhou najstaršou univerzitou v 

Slovinsku a študuje na nej približne 17 000 študentov, na 17 rôznych fakultách. Fakulty 

UM ponúkajú rôzne študijné programy od prírodných a spoločenských vied, technológií a 

aplikovaných vied, humanitných vied, práva a medicíny. Fakulty v rámci UM ponúkajú 27 

odborov, 55 vysokoškolských študijných programov, 71 magisterských a 34 

doktorandských programov. Ako najväčšia vzdelávacia a výskumná inštitúcia vo 

východnom Slovinsku je UM centrom pre vytváranie nových poznatkov a ich využitie v 

regionálnom rozvoji. UM je podľa Times World University Rankings zaradená medzi 400 

najlepších univerzít na svete. 

Na UM pôsobí aj Medzinárodné centrum pre rozvoj životného prostredia (ERM Center), 

ktoré sa podieľa na projekte SAFE2FOOD. Ako centrum aplikovaného výskumu sa venuje 

udržateľnému regionálnemu rozvoju, vytváraniu bezpečných zelených pracovných miest, 

environmentálnej výchove, inovatívnemu vyučovaniu všetkých generácií a uplatňovaniu 

zážitkovej pedagogiky v rôznych oblastiach. 

PARTNER – UNIVERZITA V MARIBORE 

 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) je neustále hodnotená ako špičková pre 

vysokú kvalitu výučby a výskumu na Slovensku. SPU sa skladá zo šiestich fakúlt: Fakulta 

agrobiológie a potravinových zdrojov; Fakulta biotechnológie a potravinárstva; Fakulta ekonomiky 

a manažmentu; Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja; Fakulta záhradníctva a 

krajinného inžinierstva a Technická fakulta. SPU ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské 

študijné programy a poskytuje výučbu cudzích jazykov, prístup k informačným a komunikačným 

technológiám, odborné predmety vyučované v cudzích jazykoch a možnosť absolvovať časť štúdia 

na prestížnych univerzitách v zahraničí.  

SPU poskytuje výskum a vzdelávanie v poľnohospodárstve a v súvisiacich výskumných oblastiach, 

ako sú agrobiológia, potravinové zdroje a technológie, udržateľné poľnohospodárstvo, 

biotechnológie, strojárstvo, automatizácia a automatizácia poľnohospodárskych zariadení, 

prevádzka energetických zariadení na poľnohospodársku výrobu, ekonomika a manažment, 

medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi komoditami, marketing, rozvoj vidieckeho cestovného 

ruchu, projektové riadenie rozvoja vidieka a celoživotné vzdelávanie. 

PARTNER – SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V 

NITRE 
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ČO SA DOTERAZ UROBILO? 

Úvodné stretnutie 

Úvodné stretnutie sa uskutočnilo v  Ankare. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia všetkých 

partnerských organizácií. Na stretnutí sa podrobne diskutovalo o projektovej praxi. Bola spracovaná 

metodika prípravy výcvikového programu a vygenerovaný harmonogram určených aktivít. Členovia 

konzorcia absolvovali aj kultúrny výlet a bližšie sa spoznali počas spoločenských večerí. 

    

Prehľad literatúry 

Konzorcium pripravilo prehľady literatúry, aby poskytlo informácie o potravinárskych 

sektoroch, bezpečnosti potravín, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, označení 

potravín a činnostiach odborného vzdelávania dospelých pre pracovníkov pracujúcich v 

potravinárskom priemysle v partnerských krajinách. Spolu s rozhovormi s cieľovými 

skupinami budú zhromaždené informácie základom tréningového programu. 

Online stretnutie 

Online stretnutie sa konalo 20. apríla 2020 o 9.00 h 

(SEČ) s cieľom sledovať pokrok v projektovej praxi. 

Stretnutia sa zúčastnili všetci partneri okrem zástupcov 

SPU. Na tomto stretnutí sa rozhodlo o predĺžení trvania 

projektovej praxe. 
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PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY 

Druhé online stretnutie  

Na druhom online stretnutí sa bude diskutovať o organizácii cieľových skupín. 

Program školenia 

Po organizácii skupinových rozhovorov bude program školenia pripravený pod vedením 

University v Maribore. 

 

Sledujte nás na našej webovej stránke projektu: https://www.safe2food.com/ 

Sledujte nás na sociálnych sieťach: https://www.facebook.com/Safe2Food/ 


