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NAKLADANIE  S BIOLOGICKY  ROZLOŽITEĽNÝM 
KUCHYNSKÝM  ODPADOM 

 

 
Lektorka: MUDr. Ľudmila Bučková, MPH 
 
Dátum a miesto konania: 22.02.2013 o 9,00 hodine 
                                            RÚVZ v Trenčíne (veľká zasadačka) 
  
SEMINÁR  JE  URČENÝ 
Všetkým prevádzkovateľom alebo vedúcim prevádzok zariadení spoločného stravovania 
(reštaurácie, pizzerie, hotely, bufety, školské stravovacie zariadenia, oddelenia liečebnej 
výživy, stravovacie prevádzky DSS, bufety,....), kde sa pripravujú jedlá, výrobky rýchleho 
občerstvenia alebo, kde sa tieto jedlá a pokrmy vydávajú a kde vzniká kuchynský odpad, 
vrátane použitého potravinárskeho oleja. 
 
CIEĽOM  SEMINÁRA   
• poskytnúť informácie o povinnostiach prevádzkovateľov stravovacích zariadení 

v súvislosti so zákonom   č.343/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.223/2001 Z. 
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nadobudol  účinnosť dňom 1.1.2013), 

• poskytnúť informácie o povinnostiach prevádzkovateľov stravovacích zariadení 
v súvislosti  s  kuchynským odpadom, ktorý môže obsahovať vedľajšie živočíšne 
produkty, na základe čoho manipulácia a odstraňovanie musí byť zabezpečené podľa  
nariadenia EP a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy 
týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na 
ľudskú spotrebu  a nariadenia komisie č. 142/2011, 

• poskytnúť informácie, aby sa predišlo sankčnému konaniu za nesplnenie povinností 
stanovených  v národnej  legislatíve a v legislatíve Spoločenstva. 

 
PROGRAM  SEMINÁRA 

1. zákon   č.343/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.223/2001 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov vo vzťahu   k prevádzkarni spoločného stravovania 

2. problematika kuchynského odpadu – materiál kategórie 3 podľa  nariadenia EP 
a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa 
vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú 
spotrebu  a nariadenia komisie č. 142/2011. 

 
Tešíme sa na Vašu účasť. 
 
 
V prípade potreby ďalších informácií Vám budú poskytnuté na odbore hygieny výživy a bezpečnosti potravín 
RÚVZ v Trenčíne. 


