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NA OKAMŽITÉ ZVEREJNENIE 

 

SPUSTENIE INICIATÍVY GLOBÁLNEJ HARMONIZÁCIE  - ANONYMNÝ 
IDENTIFIKÁTOR  BEZPEČNOSTI  POTRAVÍN 

Nová online stránka pomôže každému, kto pracuje v poľnohospodársko-- potravinárskom 
priemysle kdekoľvek na svete, aby mohol nahlásil vážne incidenty v oblasti bezpečnosti 

potravín bez obavy, že bude identifikovaný. 

 

(Viedeň, Rakúsko) 9. augusta 2021 – Iniciatíva globálnej harmonizácie (GHI) je mimoriadne 
potešená, že sa podarilo urobiť pre potravinovú bezpečnosť opäť viac prostredníctvom 
spustenia internetovej stránky, kde môžu zamestnanci  nahlásiť  incidenty týkajúce sa  
bezpečnosti potravín. Stránka: https://whistle.globalharmonization.net je k dispozícii 
komukoľvek, v ktorejkoľvek krajine, kto pracuje v poľnohospodársko - potravinárskom 
sektore. 

„Väčšina zamestnancov potravinárskeho priemyslu na celom svete sa neodváži nahlásiť 
informácie o nedostatočnej bezpečnosti potravín, kvôli dôsledkom, že budú zamestnávateľom 
identifikovaní. Niektorí zamestnanci sa riadia svojim svedomím a potenciálny incident nehlása 
aj za cenu, že prídu o prácu.. To je častý osud mnohých ľudí, ktorí poskytnú takúto informáciu. 
Z tohto dôvodu GHI vyvinula anonymnú stránku, kde môžu nahlasovať všetky incidenty, ktoré 
sú spojené s nedostatočnou bezpečnosť potravín. Dôraz je kladený na anonymitu a prijali sme 
všetky opatrenia, ktoré to zabezpečia. Pri vypĺňaní online dotazníka sú upozorňovaní na 
anonymitu a spôsob jej úplného dosiahnutia.“ hovorí Huub Lelieveld, prezident GHI. 

Poľnohospodársko-potravinársky priemysel poskytuje každodenne bezpečné, zdravé a výživné 
požívatiny pre svetovú populáciu. Občas sa však stane, že tieto výrobky nespĺňajú požadované 
bezpečnostné normy, či už je to zapríčinené zámernou, alebo neúmyselnou príčinou. To je 
vážny dôvod k tomu, aby takýmto výrobok sa nedostal na trh a  GHI urobí všetko pre to, aby 
sa tak stalo. 

Otázky bezpečnosti potravín sú hrozbou pre verejné zdravie s potenciálom poškodiť zdravie 
spotrebiteľov a prinajhoršom zapríčiniť aj smrť. Problémy bezpečnosti potravín sú hrozbou pre 
svetovú populáciu a dnes je v našich silách zabezpečiť  ľuďom  prístup k dostatočnému, 
bezpečnému a výživnému jedlu. Počet incidentov v oblasti bezpečnosti potravín sa každým 
rokom zvyšuje, pričom sa  predpokladá, že sa táto situácia môže zmeniť práve  zlepšeným 
dohľadom a systémom kontroly. Užitočné je aj zvýšiť informovanosť spotrebiteľov a 
spotrebiteľov o bezpečnosti potravín a zamestnancov pracujúcich vo výrobe, spracovaní a 
distribúcii potravín a nápojov. Nahlásená požívatina  je však iba špičkou ľadovca. Za mnohými 
hláseniami sú skryté príbehy a praktiky, ktoré sa dejú každý deň v každej krajine sveta. 

V niektorých prípadoch sa nekvalitné potraviny dostávajú na trh neopatrnými praktikami, resp. 
neznalosťou alebo nedodržiavaním výrobných postupov v potravinárskych spoločnostiach. 
Avšak na trh sa niektoré výrobky dostávajú aj s vedomím, že spoločnosti používané zakázané 



prísady do potravín, čím si zabezpečia vyššie zisky, pričom neberú ohľad na zdravie 
spotrebiteľov.  

Úroveň bezpečnosti potravín a legislatíva sa v jednotlivých krajinách líšia. Každá krajina má 
svoj vlastný systém kontroly. V niektorých krajinách existujú oficiálne národné systémy 
oznamovania a nahlasovania nebezpečných potravinárskych výrobkov. Líšia sa však úrovňou 
ochrany, ktorú môžu poskytnúť oznamovateľom. Aj napriek ochrane ľudí, ktorí nahlasujú 
incidenty, stále sú tu krajiny, ktoré neposkytujú dostatočnú ochranu ľuďom a tí sa boja možných 
problémov, ktoré s nahlásením podozrivej požívatiny súvisia.  

Za účelom umožnenia nahlásiť podozrivé požívatiny, GHI zriadila ľahko prístupnú online 
stránku s cieľom nahlásiť incidenty o bezpečnosti potravín s nazvom „ Whistleblower“. Táto 
online stránka je určená pre každého, kto pracuje v poľnohospodársko-potravinovom 
priemysle, v akejkoľvek krajine na svete a má záujem nahlásiť podozrivú požívatinu, alebo 
spôsob výroby. Najdôležitejšie je, že nahlásenie je úplne anonymné. 

Všetky oznámenia o závažných incidentoch, ktoré spoločnosť GHI dostane, budú vyhodnotené 
tímom odborníkov pre bezpečnosť potravín. Pokiaľ ide o obavy, ktoré GHI potvrdí  ako „vážne“ 
(tj. ktoré by mohli spôsobiť vážnu ujmu spotrebiteľov), GHI bude informovať miestne orgány 
v krajine záujmu a požiada ich o prešetrenie. Stránka sa spúšťa spolu s kampaňou na zvyšovanie 
povedomia na sociálnych sieťach, aby ľudia pracujúci v poľnohospodársko-potravinárskom 
priemysle, nahlásili akékoľvek vážne obavy týkajúce sa bezpečnosti potravín.  Pozrite si 
infografiku nižšie.  

 

Global Harmonization Initiative (GHI) je medzinárodná sieť vedcov a výskumných organizácii, 
ktoré spolupracujú na podpore harmonizácie globálnych predpisov o bezpečnosti potravín 
a presadzujú legislatívu prostredníctvom zdravej vedy. GHI obhajuje vedecky podloženú 
globálnu harmonizáciu zákonov o bezpečnosti potravín a nariadenia, ktoré odstránia obchodné 
bariéry, zákony, ktoré sa tvária ako ochrana bezpečnosti potravín, s cieľom pomôcť znížiť 
svetový hlad a zvýšiť potravinovú bezpečnosť pre všetkých. GHI je nezisková organizácia 
registrovaná vo Viedni, Rakúsko. Viac nájdete na www.globalharmonization.net 


