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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o európskom gastronomickom dedičstve: kultúrne a vzdelávacie aspekty 

(2013/2181(INI)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní informácií 

o potravinách spotrebiteľom (COM(2008) 40), 

– so zreteľom na správu UNESCO o výžive za rok 2002, 

– so zreteľom na správu Svetovej zdravotníckej organizácie s názvom „Food and Nutrition 

Policy for Schools“ (Výživová a stravovacia politika pre školy), 

– so zreteľom na Bielu knihu o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich 

s výživou, nadváhou a obezitou v Európe (COM(2007) 279), 

– so zreteľom na Dohovor UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva zo 

17. októbra 2003, 

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A7-0000/2013), 

Vzdelávacie aspekty 

A. keďže súčasné, ako aj budúce zdravie a dobré životné podmienky obyvateľov sú do veľkej 

miery podmienené typom výživy; 

B. keďže Svetová zdravotnícka organizácia sa v rámci svojej celosvetovej iniciatívy za 

zdravie na školách domnieva, že centrá vzdelávania sú dôležitým miestom na získavanie 

teoretických a praktických vedomostí o zdraví a výžive; 

C. keďže detstvo je rozhodujúcim obdobím na vštepovanie zdravého správania a poznatkov 

na prijatie zdravého životného štýlu a keďže škola je jedným z miest, kde sa môžu 

rozvíjať účinné dlhodobé opatrenia zamerané na zmenu správania; 

D. keďže školy majú priestory a možnosti, ktoré môžu prispieť k poznaniu potravín a ich 

používania, ako je vytvorenie správnych stravovacích návykov, ktoré spolu s primeraným 

a pravidelným vykonávaním telesnej aktivity umožňujú viesť zdravý životný štýl; 

E. keďže na zasadnutí Európskej siete pre základy výživy (European Nutrition Foundations 

Network, ENF) na tému „Stravovanie na európskych stredných školách: úloha nadácií“ sa 

dospelo k záveru, že je potrebné zahrnúť do učebných osnov otázku výživy, pričom sa 

jednomyseľne schválilo presunutie tejto potreby na orgány ako Európsky parlament 

a Komisia; 

F. keďže cieľom európskych programov v oblasti potravín v školách („food at schools“) je 

zabezpečiť, aby strava podávaná v školských jedálňach obsahovala všetko potrebné na 
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vyváženú stravu;  

Kultúrne aspekty 

G. keďže gastronómia je súbor poznatkov, skúseností, receptov a zručností, ktoré umožňujú 

zdravú a chutnú stravu; 

H. keďže gastronómia je súčasťou našej identity a základným prvkom európskeho kultúrneho 

dedičstva;  

I. keďže je dôležité zachovať rituály a zvyky súvisiace s gastronómiou; 

J. keďže gastronómia je jedným z najvýznamnejších prejavov kultúry človeka a keďže pod 

týmto pojmom nemožno chápať len takzvanú „haute cuisine“, ale aj všetky kulinárske 

výtvory rôznych regiónov a spoločenských vrstiev vrátane tých, ktoré súvisia s miestnou 

kuchyňou; 

K. keďže gastronómia sa stotožňuje s rôznymi aspektmi stravovania a keďže jej tri základné 

piliere tvoria zdravie, stravovacie návyky a potešenie z jedla; 

L. keďže stravovacie návyky európskeho obyvateľstva sú bohaté na sociálno-kultúrne 

dedičstvo, ktoré sme povinní odovzdávať z generácie na generáciu, a keďže školy sú spolu 

s rodinami ideálnym miestom na získanie vedomostí v tejto oblasti; 

M. keďže gastronómia sa stáva jednou z hlavných atrakcií v oblasti cestovného ruchu a keďže 

prepojenie cestovného ruchu/gastronómie/výživy má veľmi pozitívny vplyv na podporu 

cestovného ruchu; 

N. keďže gastronómia prispieva k podpore dedičstva rôznych regiónov; 

Vzdelávacie aspekty 

1. žiada, aby členské štáty zahrnuli do učebných osnov poznatky týkajúce sa výživy, 

zdravého stravovania a stravovacích návykov, čo by prispelo k zlepšeniu zdravia 

a dobrých životných podmienok obyvateľov;  

2. zdôrazňuje, že je potrebné zahrnúť do učebných osnov aj informácie týkajúce sa 

gastronomickej kultúry, procesu prípravy, produkcie, konzervovania a distribúcie 

potravín, jej sociálno-kultúrny vplyv a práva spotrebiteľa;  

3. pripomína, že v niektorých európskych krajinách je už otázka výživy zahrnutá v učebných 

osnovách, zatiaľ čo v iných krajinách nie je ako taká povinná, ale sprostredkúva sa 

prostredníctvom rôznych zdrojov, ako sú programy miestnych orgánov alebo súkromných 

subjektov; 

4. pripomína, že je potrebné, aby sa na základných a stredných školách v Európe posilnilo 

vzdelávanie v oblasti výživy a správne stravovanie na školách, ako aj športová a fyzická 

aktivita; 

5. pripomína, že správna výživa detí prispieva k zlepšeniu ich zdravotného stavu a posilní 

ich schopnosť učiť sa; 
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6. zdôrazňuje, že stravovacie návyky získané počas detstva môžu ovplyvniť priority a výber 

potravín v dospelom veku; 

7. vyzýva Európsku komisiu, aby do programu Comenius (školské vzdelávanie) zahrnula 

oblasť výživy; 

8. konštatuje, že do vzdelávania v oblasti výživy sa musia zapojiť rodina, učitelia, 

vzdelávacia komunita a všetci odborníci v oblasti vzdelávania; 

9. zdôrazňuje užitočnosť informačných a komunikačných technológií (IKT) v oblasti 

odbornej prípravy ako vhodného nástroja na vzdelávanie; 

10. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili riadnu prípravu učiteľov v záujme správnej výučby 

„vedy o stravovaní“ na školách a univerzitách; 

11. žiada členské štáty, aby si prostredníctvom vzdelávania vymieňali poznatky a osvedčené 

postupy v rámci činností týkajúcich sa gastronómie a aby v jednotlivých regiónoch 

podporovali gastronomické poznatky; 

Kultúrne aspekty 

12. zdôrazňuje, že je potrebné šíriť rozsah a kvalitu európskej gastronómie, ktorá tvorí súčasť 

nášho kultúrneho dedičstva;  

13. poukazuje na to, že gastronómia je nástrojom na rozvoj mnohých oblastí hospodárstva, 

okrem iného vrátane odvetví stravovania, cestovného ruchu, agropotravinárstva 

a výskumu;  

14. víta iniciatívy zamerané na podporu európskeho gastronomického dedičstva, medzi ktoré 

by mali patriť veľtrhy a miestne a regionálne gastronomické festivaly; 

15. víta iniciatívy ako „slow food“, ktoré prispievajú k tomu, aby sa ľudia naučili oceniť 

spoločenský a kultúrny význam jedla; 

16. žiada členské štáty, aby vypracovali a vykonávali politiky zamerané na kvalitatívne 

a kvantitatívne zlepšenie gastronomického priemyslu ako takého a v súvislosti s jeho 

postavením v cestovnom ruchu v rámci kultúrneho a hospodárskeho rozvoja jednotlivých 

regiónov; 

17. vyzýva členské štáty a Európsku komisiu, aby rozvíjali kultúrne aspekty gastronómie 

a podnecovali stravovacie návyky, ktoré podporujú zdravie spotrebiteľov a zároveň 

prispeli k potešeniu z jedla; 

18. vyzýva členské štáty, aby navzájom spolupracovali a podporovali iniciatívy zamerané na 

udržanie vysokej kvality, rozmanitosti, rôznorodosti a jedinečnosti remeselných, 

miestnych, regionálnych a národných výrobkov s cieľom bojovať proti homogenizácii, 

ktorá by z dlhodobého hľadiska viedla k ochudobneniu európskeho gastronomického 

dedičstva; 

19. podporuje iniciatívy zamerané na rozvoj členských štátov a ich regiónov v záujme 

podpory a zachovania miestneho gastronomického dedičstva; 
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20. navrhuje, aby Európska komisia zahrnula európsku gastronómiu do svojich kultúrnych 

programov a iniciatív; 

21. vyzýva členské štáty, aby požiadali o zahrnutie svojich gastronomických tradícií 

a zvyklostí do Dohovoru UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva 

s cieľom prispieť k ich zachovaniu; 

22. navrhuje, aby sa európske mestá v rámci programu siete tvorivých miest uchádzali o titul 

mesta gastronómie UNESCO; 

o 

o  o 

23. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam 

a parlamentom členských štátov. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Vývoj, ktorý nastal v posledných rokoch, poukázal na skutočnosť, že výživa v najširšom 

slova zmysle má v súčasnej spoločnosti mimoriadny význam. 

 

Na jednej strane je v rámci miléniových rozvojových cieľov potrebné vynaložiť viac úsilia na 

ukončenie hladu a odstránenie problémov s pitnou vodou v tých krajinách, ktoré tento 

problém ešte stále ťaží, čo je v 21. storočí absolútne neprípustné.  

 

Na druhej strane je však prekvapujúce, že vo vyspelých krajinách s prijateľnou úrovňou 

ekonomiky sa výživa z dôvodu nedostatočnej kultúry a/alebo vzdelávania stala hlavnou 

príčinou ochorení a patologických stavov, ktoré majú za následok mimoriadne výdavky na 

verejnú alebo súkromnú zdravotnú starostlivosť. 

 

Nevhodná strava je preto hlavnou príčinou obezity, anorexie, kardiovaskulárnych ochorení, 

cukrovky, žalúdočných problémov atď. 

 

Tieto problémy však nespôsobuje len zlá strava. Všetky patologické stavy do veľkej miery 

ovplyvňuje aj nedostatok telesnej aktivity, užívanie škodlivých výrobkov, ako sú drogy, 

nadmerné množstvo alkoholu alebo tabak, a nedostatok emočnej kontroly. 

 

Stravovanie však nepochybne predstavuje základný aspekt. 

 

S cieľom predísť dodatočným nákladom, ktoré sú ťažko realizovateľné dokonca aj vo väčšine 

vyspelých spoločností na liečbu ochorení a patologických stavov, ktoré sú dôsledkom zlej 

životosprávy, je absolútne nevyhnutné zahrnúť poznatky týkajúce sa nutričných hodnôt 

potravín a semináre na spoznávanie nových chutí a získavanie vedomostí, ako aj 

potravinársko-gastronomickej kultúry do vzdelávacích systémov jednotlivých krajín. 

 

Okrem toho je zjavné, že gastronómia a varenie sa stávajú čoraz významnejšou formou 

umeleckého a kultúrneho vyjadrenia; že výživa a dobré jedlo sú jedným zo základných 

pilierov spoločenských a rodinných vzťahov, a že spokojnosť pri jedle je prirodzene dôležitá 

zo zmyslového, ako aj zo psychického hľadiska, keďže ide o hlavný prvok psychologickej 

a emocionálnej rovnováhy. 

 

Napokon je zrejmé, že gastronómia sa stala neoddeliteľnou súčasťou propagácie cestovného 

ruchu a že pre turistov či cestujúcich je v rámci cestovania okrem mnohých iných motivácií 

vždy nevyhnutným prvkom gastronomická ponuka. 

 

Na to, aby nutričné hodnoty potravín a výživa a potravinárska gastronómia plnili úlohu, ktorú 

zohrávajú v súčasnej spoločnosti, je však v súvislosti s touto problematikou nevyhnutné 

zabezpečiť zodpovedajúce vzdelanie a kultúru. 

 

Preto sa v spoločnosti 21. storočia zdá byť nevyhnutné, aby boli znalosti v oblasti výživy 

a výchovy k rozvíjaniu chute, t. j. vzdelávanie o výžive a gastronómii zahrnuté do systému 

vzdelávania všetkých európskych krajín ako základný a povinný aspekt. 

 

Z tohto dôvodu je mimoriadne dôležité, aby Európska únia stanovila politiky pre vzdelávanie 
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v oblasti výživy a gastronómie. 

 

Nemá význam, aby naši študenti strávili roky, mesiace, dni a hodiny štúdiom radu predmetov 

a nevenovali potrebný čas tomu, aby sa naučili vychutnávať potravu zo všetkých aspektov, či 

už výživových a diétnych, sociálnych a kultúrnych, zmyslových a gastronomických. 

 

Takéto vzdelávanie nemôže mať iba teoretický charakter, lebo všetky témy týkajúce sa 

zmyslového vnímania si vyžadujú skúsenosti a prax. Spolu s výučbou potrebných 

teoretických poznatkov je nevyhnutné, aby naši študenti nadobudli skúsenosti, prax 

a vzdelanie z hľadiska chute, dotyku a vône, aby mohli všetkými zmyslami vychutnať jedlo, 

ktoré bude zároveň zdravé. 

 

Hlavným cieľom vzdelania a kultúry stravovania v 21. storočí je preukázať a presvedčiť 

všetkých, mladých aj starých, že zdravá strava a gastronómia sú úplne zlučiteľné a navyše aj 

povinné. 


