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„Bezpečné potraviny od farmy až po tanier“  je témou Svetového dňa zdravia v roku 2015. 
Je dôležité zaistiť  bezpečnosť potravín po celej dĺžke potravinového reťazca  z výroby cez  
dopravu  až k príprave a konzumácii. 

Svetový deň zdravia 2015 je príležitosťou upozorniť na  významnú úlohu všetkých 
zúčastnených  výrobcov pri výrobe potravín z hľadiska  bezpečnosti  v súvislosti s ochranou 
pred   ochoreniami z potravín. 

V priebehu uplynulého polstoročia proces, pri ktorom sa jedlo dostane z farmy až na 
tanier, sa radikálne zmenil. Cestovanie a obchod zvyšujú pravdepodobnosť, že znečistenie 
sa rozšíri i v medzinárodnom meradle. Kontaminácia potravín, ktorá sa vyskytne  na 
jednom mieste, môže mať vplyv na zdravotný stav spotrebiteľov, ktorí žijú na druhej 
strane planéty. To znamená, že každý v celom výrobnom reťazci, od výrobcu až k 
spotrebiteľovi, musí dodržiavať bezpečné zaobchádzanie s potravinami . 
Nebezpečné potraviny sú spojené so smrťou približne 2 miliónov ľudí ročne vo svete - 
vrátane mnohých detí.  Choroby z potravín sú zvyčajne infekčné alebo toxické otravy. 
Potraviny, ktoré obsahujú škodlivé baktérie, vírusy, parazity alebo chemickej látky sú 
zodpovedné za viac ako 200 druhov  akútnych  alebo chronických ochorení . Chemické 
znečistenie môže viesť k akútnej otrave alebo dlhodobému ochoreniu, ako je 
rakovina. Choroby alimentárne /bakteriálne, vírusové/, môžu viesť k dlhodobej 
chorobnosti,   invalidite až k smrti.  
Choroby z potravín sú veľmi časté a to aj vo vyspelých krajinách. Predstavujú významnú 
záťaž pre verejné zdravie. Objavujú sa nové hrozby pre bezpečnosť potravín. Vznikajú 
nové znečistenia životného prostredia  a taktiež  stúpa antimikrobiálna rezistencia na  
antibiotika. 
Poskytovatelia stravovacích  služieb aj samotní spotrebitelia  sa musia riadiť  základnými 
hygienickými podmienkami, aby   jedlo na tanieri   bolo zdravotne  bezpečné. 
WHO  podporuje krajiny pri budovaní kapacít pre riadenie bezpečnosti potravín ,pri 
manipulácii a výrobe s potravinami na všetkých úrovniach. 
 Riziká pre bezpečnosť potravín môžu nastať v celom potravinovom reťazci, čo je dôvod, 
prečo mnoho rôznych oblastí - zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, dopravy, životného 



prostredia a potravinársky priemysel - musia spolupracovať, aby zabezpečili, bezpečné  
dodávky potravín. 
Väčšina chorôb z potravín je spôsobená tým, že potraviny  sú nesprávne pripravené v 
stravovacích  zariadeniach alebo sa s nimi   nesprávne manipuluje   pri predaji.  
Široká verejnosť-  spotrebitelia musia  pochopiť, že základné hygienické postupy  pri 
nákupe, predaji a príprave jedla chránia ich zdravie. Každý môže prispieť k tomu, aby  boli 
potraviny bezpečné.  
 
 
Základom pre každého z nás by malo byť dodržovanie päť kľúčov  k bezpečným 
potravinám: 
 
1. udržuj čistotu  priestoru a plôch určených  na prípravu  potravín, 
2. oddeľuj surové potraviny   od uvarených hotových potravín,  
3. dostatočne tepelne upravuj pokrmy , 
4. skladuj potraviny  pri  odporúčaných   teplotách, 
5. používaj pitnú vodu a kvalitné suroviny k príprave  pokrmov 
 
 


