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Č.sp. MNO- 4050/2013-330                                                                   Bratislava, 26.11.2013 

  
 

MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIE 
 

 
Na základe § 6 ods. 5 a § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 
starostlivosti v znení neskorších predpisov týmto mimoriadnym núdzovým opatrením 
s platnosťou a účinnosťou od 26.11.2013 až do odvolania,  
 

 
 

N A R I A Ď U J E M 
 
 

1. prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, ktorí prijali  mrazené kuracie prsia 
solené – mäsový prípravok, ktorý pochádza z Brazílskej federatívnej republiky, 
výrobca: Seara Alimentos S.A., schvaľovacie číslo (BR) 2485, s dátumom 
minimálnej trvanlivosti 13.01.2015 umiestniť v mieste predaja konečným 
spotrebiteľom  viditeľné a čitateľné oznámenie s týmto znením: „Spotrebitelia, ktorí 
si kúpili MRAZENÉ  KURACIE PRSIA  SOLENÉ  (rezne) – mäsový prípravok, 
ktorý pochádza z Brazílskej federatívnej republiky, výrobca: Seara Alimentos S.A., 
BR 2485, s dátumom minimálnej trvanlivosti 13.01.2015 sú oprávnení tieto výrobky 
vrátiť.“ Dôvodom na stiahnutie hydinového mäsa, ktoré nespĺňa požiadavky na 
bezpečnosť potravín je zistenie, že mrazené kuracie prsia solené – mäsový prípravok, 
ktorý pochádza z Brazílskej federatívnej republiky, výrobca: Seara Alimentos S.A., 
schvaľovacie číslo (BR) 2485, s dátumom minimálnej trvanlivosti 13.01.2015 môžu 
predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí  z dôvodu nadlimitného nálezu 
doxycyclínu. Predmetný tovar bude osobitne uložený u prevádzkovateľov 
potravinárskych podnikov až do rozhodnutia orgánu úradnej kontroly potravín. 

 
2. zastaviť predaj a distribúciu hydinového mäsa  a  hydinových mäsových prípravkov 

od výrobcu Seara Alimentos S.A., Brazílska federatívna republika, úradné 
schvaľovacie číslo  BR 2485 prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, ktorí 
predmetný produkt uvádzajú priamo na trh a prevádzkovateľom potravinárskych 
podnikov, ktorí sú miestami určenia v Slovenskej republike až do rozhodnutia orgánu 
úradnej kontroly potravín. Orgán úradnej kontroly potravín rozhodne o uvoľnení 
výrobkov na trh po predložení výsledku laboratórnych analýz z akreditovaného 
laboratória potvrdzujúci, že odobratá vzorka je v súlade s požiadavkami nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 o stanovení limitov rezíduí 




