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ZDRAVOTNÁ BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN
A OCHRANA SPOTREBITEĽA V KRAJINÁCH
EURÓPSKEJ ÚNIE
VÝŽIVA Z POHĽADU VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÍCTVA
BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN V EÚ –
SÚČASNÝ STAV A VÝZVY PRE BUDÚCNOSŤ
RIADENIE KVALITY A BEZPEČNOSTI
V OBCHODNÝCH REŤAZCOCH AKO NÁSTROJ
NA OCHRANU SPOTREBITEĽA
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SPOTREBITEĽSKÉ ACQUIS EÚ –
EURÓPSKA SPOTREBITEĽSKÁ LEGISLATÍVA
V SLOVENSKEJ PRAXI
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Spotrebiteľské centrum
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Štátna veterinárna a potravinová
správa Slovenskej republiky
Botanická 17, 842 13 Brastislava
Sekretariat-UR@svgs.sk
www. svgs.sk

Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky
Trnavská 52
uvzsr@uvzsr.sk
www.uvzsr.sk

V súčasnosti zastáva funkciu ústredného riaditeľa Štátnej
veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky
a hlavného
veterinárneho
lekára.
Zároveň
je
vysokoškolským profesorom na Univerzite veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach. Má bohaté vedecké,
pedagogické a praktické skúsenosti vrátane legislatívnych
noriem z oblasti zdravia zvierat a zdravotnej bezpečnosti
potravinového reťazca z farmy na stôl. Zastupuje SR
v mnohých medzinárodných organizáciách. Je členom
poradných a odborných komisií, vedeckých rád univerzít
doma a v zahraničí.

Od roku 1988 pracuje v oblasti výživy a bezpečnosti
potravín na Úrade verejného zdravotníctva SR. Od roku
2017 doteraz pracuje ako vedúca sekcie ochrany a podpory
zdravia v oblasti životného a pracovného prostredia
a odborne vedie problematiku hygieny výživy a bezpečnosti
potravín na Úrade verejného zdravotníctva SR
a celoslovensky vo verejnom zdravotníctve. Spolupracuje
pri riadení verejného zdravotníctva v Slovenskej republike.
Od r. 2004 zastupuje SR vo viacerých výboroch a
organizáciách európskeho a svetového významu.
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JUDR. MARTIN KATRIAK

Rue Breydel 4, 1049 Brusel
ladislav.miko@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/
health_food-safety/index_en.htm

Český a slovenský půdní biolog, zoolog a ekolog a
ochránce přírody. Specializuje se na studium půdních
organismů, zejména půdních roztočů pancířníků. Od roku
2005 byl ředitelem ochrany přírody na DG Environment v
Evropské komisi, po roce 2011 se stal náměstkem
generálního ředitele pro zdraví a bezpečnost potravin
Evropské komise, kde působí dodnes. Vyučuje půdní
biologii a ekologii, ekologii obnovy (restoration ecology),
ochranu životního prostředí a vztahy mezi politikou, vědou
a ochranou životního prostředí na Přírodovědecké fakultě
UK Praha a Univerzitě v Antverpách.
MIROSLAV ANTOŇAK

Slovenská aliancia
moderného obchodu
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
samo@modernyobchod.sk
wwww.modernyobchod.sk

COOP Jednota Slovensko,
spotrebné družstvo
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
info@coop.sk
www.coop.sk

Spotrebiteľské Centrum
Andyho Warhola 33,
068 01 Medzilaborce
antonak@s-c.sk
spotrebitelskecentrum.sk

Od januára 2015 je predsedníčkou Slovenskej aliancie
moderného obchodu Je absolventkou Chemickotechnologickej fakulty na SVŠT v Bratislave, odbor
potravinárstvo. Po ukončení štúdia pracovala v inšpekčnej
kontrole
pôvodnej
Slovenskej
poľnohospodárskej
a potravinárskej inšpekcie, neskôr dlhé roky v štruktúre
Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. pracovala
v odvetvových združeniach obchodu, hlavne pre odbornú
problematiku kvality a bezpečnosti potravín na domácom trhu.
Je členkou hodnotiteľských komisií pre udeľovanie značky
kvality pre potravinárske výrobky.

Podpredseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko.
Prezident Zväzu obchodu Slovenskej republiky. Od roku
1975 začal pracovať na COOP Jednota Slovensko (v tom
čase pod obchodným menom Slovenský zväz
spotrebných družstiev ). V tejto spoločnosti pracuje
doteraz, od roku 1992 ako podpredseda predstavenstva.
V máji 2017 bol zvolený za prezidenta Zväzu obchodu.
V rokoch 1991-2004 bol členom delegácie SR (za
zamestnávateľov) na Medzinárodnej konferencii práce
v Ženeve. Pôsobí najmä v oblasti ochrany práv a záujmov
obchodníkov.

V roku 2012 založil organizáciu Spotrebiteľské Centrum,
ktorej je generálnym riaditeľom. So zameraním na oblasť
ochrany spotrebiteľov pôsobil ako poradca poslanca NR
SR a 2014 - 2016 ako člen podvýboru EK pre online
riešenie spotrebiteľských sporov. Právnické vzdelanie
získal na PF Karlovej Univerzity v Prahe. Zastupuje
občanov v súdnych sporoch, venuje sa právnemu
poradenstvu a riešeniu spotrebiteľských sporov,
pripomienkuje legislatívne návrhy v oblasti spotrebiteľskej
politiky, prispieva do odborných publikácií, je intenzívnym
ochrancom práv spotrebiteľov.

