
Veľvyslanectvo Talianskej republiky v Slovenskej republike,
v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou 
komorou a Talianskym združením potravinárov (FEDERALIMENTARE), 
si Váš dovoľuje pozvať na webkonferenciu:

“NUTRIČNÉ OZNAČOVANIE 
POTRAVÍN A SPRÁVNE 
INFORMOVANIE SPOTREBITEĽA,”

ktorá sa bude konať v piatok

8.októbra 2021  v čase od 10:30 do 12:30 h

Ambasciata d’Italia
Bratislava

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__attendee.gotowebinar.com_register_3857918439079831051&d=DwIDaQ&c=9lPwXtTRqNEqum6117Q8FA&r=l5UwzTVlpbo0Hp4bs1p_HeGnIihm6dDV0VfM7_vml5U&m=tZBZA9TxXC2NCh_P4F3oJQL9CUOoxalPb9d7lMhj1y4&s=JrgZhFwqixLx5dkgAdd4Ny_XTxbZm34kDRT5SyTXM7Q&e=


PRIVÍTANIE ÚČASTNÍKOV 
J.E. Catherine Flumiani 
Veľvyslankyňa Talianskej republiky v SR 

Ing. Adrián Šedivý 

Člen Predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

PODUJATIE MODERUJE MGR. JANKA HOLÉCIOVÁ, HOVORKYŇA 
SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ A POTRAVINÁRSKEJ KOMORY 

SPRÁVNA VÝŽIVA A NUTRINFORM BATTERY: 
TEORETICKÉ PREDPOKLADY A HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY 
Profesor Luca Piretta   
Vedec so zameraním na humánnu výživu, Fakulta biomedicíny Univerzity UCBM v Ríme

OZNAČOVANIE POTRAVÍN SYSTÉMOM NUTRI-SCORE,  ZÁKLADNÉ 
INFORMÁCIE, NÁZORY, SPORNÉ PRÍPADY Z POĽSKA 
Anna Jackowska 
Advokátka, odborníčka na potravinársku legislatívu

NUTRI-SCORE: KRITICKÉ BODY 
Profesor Andrea Ghiselli  
CREA-NUT Vedecké centrum pre potraviny a výživu, predseda Talianskej vedeckej spoločnosti pre výživu

GRAFICKÉ SYSTÉMY NA OZNAČENIE VÝŽIVOVEJ HODNOTY POTRAVÍN NA 
PREDNEJ STRANE OBALU 
RNDr. Lenka Bartošová PhD   
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav potravinársky, Odbor hodnotenia 

rizika, potravinárskych databáz a spotrebiteľského prieskumu

ZÁVER

DISKUSIA

NUTRI-SCORE VERSUS NUTRINFORM BATTERY - POROVNANIE 
SLOVENSKÝCH POTRAVINÁRSKYCH VÝROBKOV 

Ing. Anna Giertlová 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav potravinársky, Odbor hodnotenia 

rizika, potravinárskych databáz a spotrebiteľského prieskumu

PROGRAM

Ambasciata d’Italia
Bratislava



Výber potravinových výrobkov, ktoré nakupujeme je stále náročnejší. Škála potravín je stále širšia, no 

napriek vzrastajúcemu záujmu o zdravé stravovanie sú spotrebitelia zahltení nepodloženými informáciami a 

často nevedia čo je jeho podstatou. 

Webinar, organizovaný pod záštitou Veľvyslanectva Talianskej republiky v Bratislave, v spolupráci so 

Slovenskou poľnohospodárskou komorou a talianskym potravinárskym združením FEDERALIMENTARE, 

si kladie za cieľ prehĺbiť toto poznanie a priviesť spotrebiteľa k zdravšiemu stravovaniu prostredníctvom 

správnych informácií, ktoré budú uvedené na potravinárskych výrobkoch. 

Berúc do úvahy, že za posledných tridsať rokov fenomény ako je obezita a neprenosné ochorenia postihli 

vo všeobecnosti tie najvyspelejšie spoločnosti, mnohé krajiny a medzinárodné organizácie  sa touto 

otázkou začali zaoberať v oveľa vyššej miere. 

Označovanie potravinárskych tovarov sa stalo okamžite metódou ako čo najúčinnejšie komunikovať so 

spotrebiteľom. V Európe sa tak zrodili dva myšlienkové prúdy. Prvý zakladá svoj systém na delení potravín 

na dobré a zlé a jeho cieľom je, prostredníctvom výstražných etikiet ako je červený semafor, odradiť 

spotrebiteľa od nákupu výrobkov, ktoré sú považované za nezdravé. Takým je, napríklad, francúzsky 

systém Nutriscore. 

Taliansky systém, naopak, zakladá svoj prístup na tom, že to nie sú jednotlivé potraviny, ktoré by 

spôsobovali zdravotné problémy, ale komplexné stravovanie osôb. Jedná sa o pozitívny prístup k 

stravovaniu v súlade s niekoľko tisícročnou gastronomickou tradíciou, ktorú si cení celý svet. Ideálnym 

príkladom je potravinová pyramída takzvanej Stredozemnej diéty, ktorá nevylučuje žiadny druh potravín, 

ale odporúča pre každú kategóriu jedla vhodné  množstvo a frekvenciu konzumácie. Takže, skôr než 

zavrhnúť jednotlivé potraviny, pretože sú výživovo bohaté, sa taliansky systém označovania Nutrinform 

Battery snaží oboznámiť spotrebiteľa o tom ako jedlo, ktoré skonzumuje, bude vplývať na jeho dennú 

energetickú potrebu, tak v kalorickom vyjadrení, ako aj vyjadrením jednotlivých výživových hodnôt.

Odhliadnuc od hodnotenia jednotlivých výrobkov a berúc do úvahy len informačné hľadisko, Nutrinform 

Battery je možné aplikovať na akýkoľvek kontext. Toto je veľmi dôležité, pretože umožňuje ochrániť 

tradičné, miestne stravovanie, a tak ako aj pri Stredozemnej diéte, ktorá zahŕňa množstvo typických 

výrobkov bohatých na tuky, soli a cukry, keďže sú tieto potraviny prijímané pri zvláštnych príležitostiach, 

ako sú oslavy a slávnosti, nezaslúžia si byť penalizované. 

Výber nutričného označovania potravinárskych výrobkov má dopad nie len na zdravie, ale aj na iné, 

nie menej dôležité, aspekty. Môže poskytnúť skreslený obraz o trhu tým, že bude privilegovať alebo 

znevýhodňovať niektoré výrobky voči iným, prípadne ovplyvňovať slobodný výber spotrebiteľa. 

O tomto všetkom sa budeme rozprávať na našom webinare s odborníkmi medzinárodného významu.
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