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Na základe nepodložených informácií, ktoré odzneli v TV JOJ a TV MARKÍZA podávame 

 

                                          

                                                 V Y J A D R E N I E 

 

Dňa 13.11.2013 bola na našej prevádzke vykonaná kontrola RÚVZ. Dôvodom bola 

informácia inšpektorov RVPS Bratislava – mesto o kontrole u dodávateľa kuracích pŕs: 

MARKET CENTRUM s.r.o., Gessayova 10, Bratislava zo dňa 08.11.2013, ktorí sa 

domnievali, že na našu prevádzku sa dostali kuracie prsia so zvýšeným obsahom antibiotík. 

Počas kontroly bolo zistené a podložené Faktúrou aj dodacím listom, že naša prevádzka 

kúpila kuracie prsia od horeuvedenej dodávacej firmy naposledy dňa 31.10.2013. Keď prišla 

kontrola  na našu prevádzku z RÚVZ dňa 13.11.2013, boli z poslednej dodávky zaistené 4kg 

kuracích pŕs pri ktorých nebolo zistené že majú číslo šarže 91100,65 – ktorá bola 

vyhodnotená ako kontaminovaná. Na naše upozornenie, že aj v ďeň kontroly 13.11.2013 má  

prísť ďalšia dodávka kuracích pŕs, zostala kontrolórka RÚVZ na prevádzke a skontrolovala 

privezené kuracie prsia, kde zistila, že ani tie nemajú číslo šarže, ktorá obsahuje antibiotiká. 

Pre istotu ale doporučila, aby sme 4kg kuracích pŕs z predošlej dodávky zo dňa 31.10.2013 

vrátili dodávateľovi na likvidáciu, o čom nám dal v nasledujúci deň aj doklad, ktorý bol 

odoslaný na RÚVZ. 

Ďalej chcem upozorniť, že nebol nariadený žiadny rozbor kuracích pŕs z našej prevádzky 

a takisto mám informáciu, že ani v dodávateľskej firme sa žiadny rozbor nerobil. 

Sme rozhodnutí dopátrať sa pravdy, pretože aj všetci zamestnanci kuchyne sa stravujú tu 

a takisto sme podnikli kroky k zabráneniu osočovania a podozrievania našej firmy, pretože 

my sme nič protizákonné neurobili.  

Naša prevádzka robí kontrolu každého dodaného tovaru a teda aj mäsa, kde sa kontroluje 

dátum spotreby, či nemá mäso povlak, či nemá inú farbu , iný pach a pod. Ak by sme 

kontrolovaním zistili, že nie je niečo v poriadku, ihneď by sme to nahlásili RÚVZ a mäso by 

sme neprebrali. Takáto kontrola sa vykonala samozrejme aj 31.10.2013 pri dodávke kuracích 

pŕs, kde nebola zistená žiadna závada a teda sme nemali dôvod nepoužiť ich na varenie. 

Je tiež na zamyslenie, že pracovníci RPVS robili kontrolu u dodávateľa 08.11.2013 ale RÚVZ 

dostal pokyn na kontrolu v našej prevádzke o 5 dní neskôr – 13.11.2013. Znovu opakujem, že 

nič podozrivé na kuracích prsiach ktoré sa tu nachádzali nenašla.  

Čo sa týka odvysielania nepodložených informácíí zo strany TV JOJ – zastupkyňa vedúcej 

jedálne sa síce odmietla vyjadriť na kameru, ale poskytla pani redaktorke – GUDZOVEJ 

všetky horeuvedené skutočnosti. Napriek tomu v reportáži odznela iba veta, že sa vedúca 

jedálne odmietla vyjadriť na kameru. 

Chceme apelovať na vás všetkých, aby ste si uvedomili, že v tejto kauze nefigurujeme ako 

vinníci, ale ako poškodení spotrebitelia. Nezaslúžime si osočovanie zo strany vašich detí – 

ktoré je tu evidentné a tak vás žiadame aby ste svojim deťom vysvetlili situáciu.  

Ďakujeme za pochopenie, o všetkom čo sa dozvieme ohľadne tejto kauzy vás budeme 

neodkladne informovať prostredníctvom webovej stránky školy.  

 

 

 

                                                                                                   Jozef  Morávek  


