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Správa zo zahraničnej pracovnej cesty

1. Účastník zahraničnej pracovnej cesty:	
Meno, priezvisko, titul:	Ing. Silvia Tokárová, štátny radca, sekcia regionálneho školstva SRŠ
2. Zahraničná pracovná cesta:
Štát, mesto:			Česká Republika, Podebrady
Vykonaná v dňoch:	15. – 17. 11. 2012 
Účel cesty:	Účasť na konferencii „Dětská výživa a obezita v teorii a praxi“
3. Rámcový program konferencie:
15. novembra 2012 – príchod do Podebrad v dopoludňajších hodinách, ubytovanie.
15. november 2012 – 13.00 hod. pracovné stretnutie vybraných členov Celoslovenskej sekcie pre školské stravovanie z KŠÚ Trenčín, Žilina, Trnava a Nitra so zástupcami Společnosti pro výživu v ČR. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo o 17.00 hod. v priestoroch hotela Zámeček.
16. november 2012 – účasť na zahájení a ďalšom programe konferencie v priestoroch Kongresového centra Lázenská kolonáda.

4. Stručný priebeh rokovaní:
Obsah hlavných referátov bol zameraný na:

dňa 16. 11. 2012
VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ PRO OBYVATELSTVO ČR
VÝŽIVA DÍTĚTE A ZDRAVÍ
	OBEZITA
	STRAVOVACÍ NÁVYKY

účasť na ďalšom programe konferencie
dňa 17. 11. 2012
INFORMACE O VÝŽIVĚ A POTRAVINÁCH
	POTRAVINY V DĚTSKÉ VÝŽIVĚ.

Cieľom podujatia bolo oboznámiť odbornú verejnosť so situáciou :
	detskej nadváhy a obezity v ČR, výživových odporúčaniach pre deti, o nesprávnych stravovacích návykoch detí a potravinách vo výžive detí.

5. Odporúčané závery:
Naďalej je potrebné venovať zvýšenú starostlivosť prevencii nadváhy, obezity tak v ČR ako aj na Slovensku a vo všetkých štátoch sveta. Dôležitou témou sú výživové odporúčania a výber správnych potravín vo výžive detí.
6. Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia:
Pracovné materiály poskytnuté organizátorom, ktoré boli predmetom rokovania sú uložené u zamestnancov zúčastnených na predmetnej konferencie v sekcii regionálneho školstva. 
7. Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC:
Účasť na tomto stretnutí rozšírila naše poznanie o možnostiach, spôsoboch riešenia detskej obezity v ČR,, aktivitách informačného centra pre označovanie potravín z hľadiska ich potravinovej bezpečnosti predovšetkým pre správnu výživu detí.
8. Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií:
Správa zo ZPC je zverejnená na www.minedu.sk
Súhlasíme so zverejnením správy na internete

Správu vypracovala: Ing. Silvia Tokárová

Dátum: 19. novembra 2012


Správu schválil: Mgr. Zdenko Krajčír, GR SRŠ MŠVV a Š SR

