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ZAHÁJENÍ KONFERENCE  



SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU - HISTORIE 
   I.  r.1945-1948 

      14.12.1945 ustanovující shromáždění k zajištění potřeb výživy obyvatel po   

                     2.sv.válce…. Společnost pro racionální výživu 

      r.1946 -  časopis Výživa lidu  

      r.1947 -  byly přijaty  první  stanovy  Společnosti. Předmětem činnosti bylo:  

                     shromažďování, zkoumání, šíření informací a názorů o výživě a  

                     potravinách a o podpoře výzkumu v oblasti  výživy 

                                                                                    => r.2020 = výročí 75 let 
 II.  r.1948-1989 
        posílení aspektu významu výzkumu ve výživě,  dietologie a společného    
        stravování . Spolupráce s potravinářským průmyslem i obchodem, působení 
        v rámci společného stravování   
  
III.  Po roce 1989 

       změna názvu na Společnost pro výživu (SPV)  

       časopis Výživa lidu byl přejmenován na Výživa a později na Výživa a potraviny,   

       který aktuálně obsahuje  Zpravodaj pro školní  a dietní stravování  
 
  



 SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU  (SPV)- SOUČASNOST  

 
        Je dobrovolným, nezávislým sdružením odborníků z různých oblastí  nutričních   

        věd a zájemců o správnou výživu z řad veřejnosti. 

        Účelem  SPV je šíření, propagace a realizace  zásad  správné výživy, které    

        odpovídají vědeckým poznatkům. 

 

        K aktivitám  SPV   patří  shromažďování  informací,  jejich vyhodnocování,  

        zevšeobecňování, propagace, popularizace a praktická aplikace. Zajišťování či  

        sledování výzkumů k výživě obyvatel  a jejich přínosu  k lidskému zdraví  

 

         SPV spolupracuje se státními orgány, školskými organizacemi, zdravotnickými  

          institucemi, výzkumnými ústavy, odbornými společnostmi a dalšími  veřejnými  

          složkami společnosti ……. 
          v rámci  EU  spolupracuje s  ostatními národními Společnostmi – FENS, IUNS   

 



Z ČINNOSTI  SPV  V POSLEDNÍCH TŘECH 
LETECH (r. 2016 - r.2018) 

 POŘÁDALA  

 - 25 odborných konferencí (školní stravování, dietní stravování, dětská výživa a 
obezita, tematické konference, konference v rámci Dne výživy, studentské 
konference, tiskové konference)    

ÚČASTNILA SE   

   - 4 parlamentních  seminářů (kys. palmitová, dětská obezita, výživa a životní styl, 
práce nutričních terapeutů) 

ŘEŠILA  

  -  5 grantů (Mze) ( k podpoře publikace Výživa a potraviny pro zdraví, webových 
stránek, školení laické veřejnosti,  školení ředitelů a učitelů základních škol) 

PROVEDLA  

- 2 studie (pitný režim u dětí, vitamin D u seniorů) 

- více než 10 školení k laické i odborné veřejnosti  

VYDALA  

-    3 publikace (Výživa a potraviny pro zdraví, Výživa pro každý den, Receptury pro 
kojence, batolata, předškolní a školní děti) 

 



ZE SEMINÁŘŮ PRO LAICKOU VEŘEJNOST 

Ve spolupráci s organizací Život 90 (Praha) 



ZE SENÁTU ČR (r.2019) 

Role výživy a nutričních terapeutů v našem systému zdravotnictví  



STUDIE K VÝŽIVĚ SENIORŮ  
(VITAMIN D A VÁPNÍK)  

 
VLIV OBOHACENÉHO MLÉČNÉHO PŘÍPRAVKU   
NA  METABOLISMUS VITAMINU D A VÁPNÍKU   

 
 SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, FN MOTOL 
*DOMOV SENIORŮ PRAHA – CHODOV,  
**VÝZKUMNÝ ÚSTAV MLÉKÁRENSKÝ  

 
Studie proběhla  s finanční podporou MZe, NAZV, č. projektu QJ1510338 v programu KUS 



SPV - ČASOPIS, PUBLIKACE, WEB  

ZPRAVODAJ PRO ŠKOLNÍ A DIETNÍ 
STRAVOVÁNÍ  

6x  ročně  

Webové stránky SPV:   www.vyzivaspol.cz  

http://www.vyzivaspol.cz/
http://www.vyzivaspol.cz/


ANKETA 

Anketní lístky  

                    …. obecné údaje   

                    …. ke konferencím se zaměřením na Dietní výživu                       

                    …. časopis Výživa a potraviny  

                    …. zpravodaj pro školní a dietní stravování  

 

 

Losování  



VÝZVA - NOVĚ OD ROKU 2019  
Nové stanovy SPV (www.vyzivaspol.cz) 
 

• Čl. IX  
  Vědecká rada a odborné sekce  
• Zárukou současného a vědecky ověřovaného odborného směřování 

Společnosti jsou jednání    stanoviska vědecké  rady  a   činnost  odborných 
sekcí. 

 
• Vědeckou radu tvoří zejména zástupci ze sekcí: školní a ostatní společné 

stravování, dietní stravování, výživa dětí, hygiena výživy, výuka v 
potravinářství, výzkum ve výživě a potravinářství, sekce pro kontakt se 
zahraničím, případně další.   
 

• Odborné sekce pod vedením vědecké rady jsou základem odborné činnosti 
Společnosti. Právem každého člena Společnosti je zařazení do příslušné 
odborné sekce.  Náplň práce jednotlivých odborných sekcí stanoví správní 
rada v dohodě s vedoucími sekcí.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
 
                
 
 

      Pokud máte zájem o aktivní práci v odborné sekci nutriční terapeut/nutriční 
lékař Vědecké rady SPV, zapište se do seznamu u administrativního stolku 
této konference nebo nás kontaktujte na info@vyzivaspol.cz  
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