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Bratislava, dňa 16.11.2016
Číslo spisu: 3519/2016-820

ROZHODNUTIE
o zriadení Národnej platformy predchádzania potravinovým stratám a plytvaniu
potravinami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
s cieľom podporovať implementáciu Plánu predchádzania plytvania potravinami

A. Zriaďujem
Národnú platformu predchádzania potravinovým stratám a plytvaniu potravinami Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe bodu D.1. uznesenia vlády SR
č. 467/2016 z 12. októbra 2016 ako prostriedok na komunikáciu a výmenu informácii a skúseností medzi
zúčastnenými subjektmi a bude podporovať všetkých účastníkov, ktorí sa podieľajú na predchádzaní
plytvaniu potravinami.

B. Vydávam
Štatút Národnej platformy predchádzania potravinovým stratám a plytvaniu potravinami Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorý je prílohou tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňa 18. novembra 2016.
Gabriela Matečná, v. r.
ministerka
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ŠTATÚT
NÁRODNEJ PLATFORMY PREDCHÁDZANIA POTRAVINOVÝM STRATÁM
A PLYTVANIU POTRAVINAMI
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
vydaný rozhodnutím ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky
číslo 3519/2016-820

Preambula
Medzi hlavné predmety spoločenského,
ekonomického, politického a environmentálneho záujmu patrí potreba zabrániť a obmedziť plytvanie potravinami a taktiež zabezpečiť bezpečnosť potravín v celom potravinovom a krmovinovom reťazci. Nielen členské
štáty Európskej únie, ale všetky štáty sveta by
sa mali podieľať na znižovaní množstva potravinového odpadu.
Valným zhromaždením OSN bol v rámci
dokumentu 2030 Trvalo – udržateľného rozvoja prijatý cieľ celosvetovo znížiť potravinový odpad. Cieľ znižovania plytvania potravinami bol vybraný ako prioritná oblasť aj v
dokumente Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo, ktorý bol prijatý Európskou komisiou 2. decembra 2015.
Európska komisia v roku 2016 založila
Platformu EÚ pre potravinové straty a plytvanie potravinami, ktorá má za cieľ vytvoriť
jednotné podmienky pre všetky členské štáty
k potrebám predchádzania plytvaniu potravinami. Slovenská republika ako členský štát
Európskej únie v plnom rozsahu podporuje
Platformu EÚ pre potravinové straty a plytvanie potravinami. Za týmto účelom sa vytvára Národná platforma predchádzania potravinovým stratám a plytvaniu potravinami.
Národná platforma predchádzania potravinovým stratám a plytvaniu potravinami
vzniká z rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej repub-

liky na základe bodu D. 1. uznesenia vlády SR
č. 467/2016 ako prostriedok na komunikáciu
a výmenu informácii a skúseností medzi zúčastnenými subjektmi a bude podporovať všetkých účastníkov, ktorí sa podieľajú na predchádzaní plytvaniu potravinami. Je potrebné
vytvoriť jednotné overené postupy a opatrenia
na predchádzanie vzniku potravinových strát
a priebežne ich vyhodnocovať.
Cieľom platformy je podporovať implementáciu Plánu predchádzania plytvania potravinami schváleného uznesením vlády SR
č. 467/2016 z 12.10.2016 a prispievať tým k znižovaniu množstva potravinového odpadu v Slovenskej republike bez toho, aby bola ohrozená
potravinová bezpečnosť Slovenska. Platforma
bude podporovať realizáciu vhodných opatrení
na národnej, regionálnej a miestnej úrovni
s cieľom zabrániť plytvaniu potravinami.

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Tento štatút upravuje zloženie a vymedzuje oblasti činnosti Národnej platformy
predchádzania
potravinovým
stratám
a plytvaniu potravinami (ďalej len „Platforma“).
2. Štatút zároveň upravuje postavenie, činnosť, zloženie a spôsob rokovania najvyššieho riadiaceho orgánu platformy, ktorým
je Rada platformy (ďalej len „Rada“).
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Článok 2
Pôsobnosť Platformy
Platforma vyvíja svoju činnosť v oblasti:
a) definovania pojmov súvisiacich so znižovaním plytvania potravinami,
b) identifikácie hlavných príčin plytvania
potravinami a možnosti ich odstránenia,
c) merania množstva vyplytvaných potravín na každom stupni potravinového
reťazca (od prvovýroby po konečného
spotrebiteľa),
d) vypracovania objektívnych metód a postupov na stanovenie množstva potravinových strát a vyplytvaných potravín
v jednotlivých stupňoch potravinového
reťazca,
e) hľadania vhodných riešení na využitie
bezpečných potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti najmä
formou ich darovania,
f) opätovného využitia bývalých potravín
a vedľajších produktov z potravinového reťazca,
g) prevzatia a implementácie EÚ legislatívy súvisiacej s odpadom, potravinami
a krmivami s cieľom zabezpečiť čo najlepšie využitie potravinových zdrojov,
h) podpory lepšieho používania a chápania údajov označujúcich dátum spotreby a dátum minimálnej trvanlivosti.
Článok 3
Zloženie Platformy
1. Platforma je otvorené zoskupenie, ktoré
tvoria členovia a podporovatelia Platformy. Členstvo v Platforme je dobrovoľné
a bez nároku na odmenu.
2. Členmi Platformy sú ústredné orgány štátnej správy, komory a združenia právnických a fyzických osôb pôsobiacich v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva,
orgány úradnej kontroly potravín a krmív,
spotrebiteľské združenia, vládne a mimovládne organizácie so zameraním na predchádzanie plytvaniu potravinami, akademické a výskumné inštitúcie, charitatívne
organizácie, fyzické osoby.
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3. Podporovateľmi Platformy sú mestá a obce, podnikateľské subjekty podnikajúce
v poľnohospodárstve a potravinárstve, fyzické osoby, spotrebitelia.
4. O prihlásenie sa do Platformy môže požiadať akákoľvek fyzická a právnická osoba (ďalej len „žiadateľ“), ktorá prejaví záujem plniť stanovené ciele platformy, a to
písomne na adresu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“), Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava alebo elektronicky na adresu
platformaplytvanie@land.gov.sk.
(Vzor žiadosti je v prílohe tohto štatútu)
5. Potvrdenie o registrácii žiadateľa ako
o člena alebo podporovateľa Platformy bude zaslané žiadateľovi elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v žiadosti najneskôr do 10 pracovných dní od
doručenia žiadosti.
6. Každý prihlásený a zaregistrovaný člen
a podporovateľ Platformy môže písomne
alebo elektronicky zaslať svoj vlastný názor, postoj, radu alebo podnet na diskusiu
ohľadne témy plytvania potravinami tajomníkovi Rady na adresu uvedenú v odseku 4.
Článok 4
Zloženie a pôsobnosť Rady
1. Najvyšším riadiacim orgánom Platformy je
Rada.
2. Radu tvoria: predseda, podpredseda, tajomník a členovia Rady.
3. Predsedom Rady je generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR,
ktorý je menovaný ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len
„minister“).
4. Predseda Rady
a) vymenúva tajomníka Rady a členov
Rady,
b) riadi činnosť Rady,
c) zvoláva zasadnutia Rady,
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d)
e)
f)
g)
h)

navrhuje program zasadnutia Rady,
vedie zasadnutia Rady,
navrhuje závery zo zasadnutia Rady,
schvaľuje zápis zo zasadnutia Rady,
zvoláva zasadnutia odborných pracovných skupín vytvorených Radou.

5. Podpredsedom Rady je riaditeľ odboru potravinárstva MPRV SR, ktorý je menovaný
ministrom. Podpredseda zastupuje predsedu v prípade jeho neprítomnosti v rozsahu
jeho práv a povinností, prípadne v rozsahu,
ktorým ho predseda Rady poverí.
6. Tajomníkom platformy je zamestnanec
odboru potravinárstva MPRV SR, ktorý
zabezpečuje registráciu členov Platformy a
organizačne, administratívne a technicky
zabezpečuje zasadnutia Rady.
7. Členmi Rady sú:
a) zástupca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory,
b) zástupca Potravinárskej komory Slovenska,
c) zástupca Agrárnej komory Slovenska,
d) zástupca Zväzu obchodu a cestovného
ruchu,
e) zástupca Slovenskej aliancie moderného obchodu,
f) zástupca charitatívnej organizácie,
g) zástupca spotrebiteľského združenia.
8. Členov Rady vymenúva a odvoláva predseda Rady na návrh štatutárnych zástupcov
organizácií uvedených v odseku 7.
9. Účasť v Rade je zastupiteľná. Táto skutočnosť musí byť oznámená tajomníkovi
Rady najmenej jeden pracovný deň pred
zasadnutím Rady písomnou alebo elektronickou formou na adresu uvedenú v článku
3 odsek 4.
10. V prípade potreby môže Rada zriadiť
odborné pracovné skupiny. Rozsah pôsobnosti a zloženie pracovných skupín ustanoví predseda.

Článok 5
Činnosť Rady
Rada Platformy zabezpečuje najmä:
a) sledovanie a hodnotenie vývoja v oblasti plytvania potravinami na národnej
úrovni, ako aj na úrovni EÚ,
b) prerokúvanie informácii o situácii
v oblasti plytvania potravinami,
c) iniciovanie návrhov na riešenie naliehavých problémov v oblasti plytvania
potravinami,
d) prerokúvanie návrhov a podnetov členov platformy v oblasti predchádzania
plytvaniu potravinami,
e) poskytovanie podkladov pre vypracovanie hodnotenia implementácie Plánu predchádzania plytvaniu potravinami,
f) návrhy, predkladanie a prerokúvanie
legislatívnych opatrení týkajúcich sa
aktuálnej problematiky v oblasti predchádzania plytvaniu s potravinami.
Článok 6
Zasadnutia Rady
1. Rada zasadá minimálne raz za rok, prípadne podľa potreby.
2. Účastníkmi zasadnutí Rady sú predseda,
podpredseda, tajomník a členovia Rady.
3. Členovia a podporovatelia sa podieľajú na
práci Rady v prípade potreby v rámci
zasadnutí pracovných skupín.
4. Zasadnutia Rady zvoláva predseda Rady.
5. Návrhy, postoje, rady alebo podnety na
diskusiu ohľadne problematiky plytvania
potravinami, môžu predkladať členovia
Platformy prostredníctvom vybraného zástupcu v Rade, a to písomne alebo elektronicky najmenej 5 pracovných dní pred
zasadnutím.
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6. Podporovatelia môžu predkladať svoje
návrhy prioritne prostredníctvom členov
Rady alebo prostredníctvom tajomníka.
7. Hlasovacie právo majú predseda, podpredseda, členovia Rady.
8. V prípade neprítomnosti člena Rady, má
právo hlasovať náhradník len s poverením.
9. Predseda, podpredseda a každý člen Rady
má pri hlasovaní jeden hlas, okrem tajomníka, ktorý nedisponuje hlasovacím
právom. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Rady.

14. Zápis zo zasadnutia bude poskytnutý členom Rady v plnom znení.
15. Závery prijaté na zasadnutiach Rady sa
budú poskytovať členom a podporovateľom Platformy a verejnosti formou komuniké.
16. Predseda bude o priebehu zasadnutí Rady
informovať ministra.
17. Informácie ohľadne aktuálneho diania
v oblasti predchádzania plytvaniu potravinami na celosvetovej, európskej a národnej úrovni budú priebežne zverejňované na
webovom sídle MPRV SR.

10. Návrhy záverov sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov zúčastnených na
zasadnutí. Rada je uznášania schopná, ak
je prítomná nadpolovičná väčšina členov
Rady.

Článok 7
Záverečné ustanovenia

11. V prípade potreby môže hlasovanie v Rade
prebiehať aj formou per rollam.

Štatút platformy nadobúda účinnosť dňom
zverejnenia vo vestníku MPRV SR.

12. Okrem zasadnutí môže komunikácia medzi
predsedom, členmi a podporovateľmi
platformy prebiehať aj prostredníctvom
elektronickej komunikácie.
13. Členovia Rady sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedeli pri výkone svojej funkcie v Rade.
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Gabriela Matečná, v.r.
ministerka
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Príloha k Štatútu

Žiadosť o registráciu
do Národnej platformy predchádzania potravinovým stratám a plytvaniu potravinami
Právnická osoba
I.

Údaje o žiadateľovi

Právna forma:

Údaje o prijatí žiadosti
ministerstvom
Reg. č. žiadosti:
II.

IČO:

Názov:

Prijal a kontroloval:
Dňa:

Sídlo (ulica a číslo súpisné/orientačné):

Podpis:

PSČ:

Podacie miesto (odtlačok pečiatky):

Obec:

Okres:
III. Adresa pre doručovanie
Názov:

Sídlo (ulica a číslo súpisné/orientačné):

PSČ:

Obec:

Okres:
IV. Údaje o štatutárnom zástupcovi
Priezvisko, meno, titul:

Telefón:
Fax:
E-mail:

V.

Forma

☐

člen platformy

☐

podporovateľ platformy
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VI. Vyhlásenie žiadateľa
Mám záujem plniť stanovené ciele platformy, ktorá sú uvedené v Štatúte Národnej platformy
predchádzania potravinovým stratám a plytvaniu potravinami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky.

V
Dňa

Podpis žiadateľa:

Odtlačok pečiatky:

_____________________________________________________

zaškrtnite formu členstva
vyplní žiadateľ
vyplní MP RV SR
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Žiadosť o registráciu
do Národnej platformy predchádzania potravinovým stratám a plytvaniu potravinami
Fyzická osoba

Priezvisko, meno, titul:

Údaje o prijatí žiadosti
ministerstvom
Reg. č. žiadosti:

Adresa (ulica a číslo súpisné/orientačné):

Prijal a kontroloval:

PSČ:

Dňa:

I.

Údaje o žiadateľovi

Obec:

II.

Okres:

Podpis:

Telefón:

Podacie miesto (odtlačok pečiatky):

Fax:
E-mail:
III. Forma*
☐

člen platformy

☐

podporovateľ platformy

IV. Vyhlásenie žiadateľa
Mám záujem plniť stanovené ciele platformy, ktorá sú uvedené v Štatúte Národnej platformy
predchádzania potravinovým stratám a plytvaniu potravinami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky.

V
Dňa
Podpis žiadateľa:

____________________________________________________
*
zaškrtnite formu členstva
vyplní žiadateľ
vyplní MP RV SR
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Poznámky
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Poznámky
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