
mi, pričom rôzne mechaniky súťaží so sebou môžu 
prinášať aj isté komplikácie, na ktoré pani Venhar-
tová poukázala. V rámci svojej poslednej prednášky 
upozornila na Zákon o ochrane spotrebiteľa a na ne-
kalé obchodné praktiky, ktoré zahŕňajú nepravdivé 
informácie, zatajovanie podstatných informácií alebo 
prezentovanie informácií, ktoré môžu spotrebiteľa 
uviesť do omylu. Poukázala na dôležitosť dodržia-
vania stanovených pravidiel pri obchodných prakti-
kách tak, aby boli v súlade so všetkými nariadeniami 
a nedochádzalo tak k zavádzaniu spotrebiteľa a tiež 
k sankciám či pozastaveniu obchodných praktík 
pre výrobcu alebo dovozcu.

V závere podujatia sa prednášajúce venovali diskusii 
s účastníkmi s cieľom poskytnúť im vysvetlenie či 
poradenstvo k ich konkrétnym problémom, zúčast-
není tak mali priestor otvoriť aj ďalšie témy, ktoré 
ich zaujímali a získať odpovede na svoje otázky. 
Česká a slovenská asociace pro speciální potraviny 
na jeseň opäť pripraví ďalšie edukačné podujatie, 
ktoré v druhej polovici roka už tradične organizuje 
v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR, 
na ktoré Vás už teraz srdečne pozýva.

Mgr. Martina Kristiánová, MBA

Česká a slovenská asociace pro speciální potraviny

Predsedníčka Slovenského fóra

 

O
dborné podujatie už tradične spoločne 
organizovali Česká a slovenská asociace 
pro speciální potraviny, Potravinárska komora 
Slovenska a spoločnosti MED-ART, Phar-

mINFO a Alfa Medical Team. Počas podujatia bol 
pre účastníkov okrem zaujímavých prezentácii k dis-
pozícii aj PharmINFO spot, v ktorom jeho zástupco-
via poskytovali účastníkom legislatívny servis a po-
radenstvo ohľadom ADC číselníka a ďalších služieb 
pre výrobcov a dovozcov. Workshopom účastníkov 
sprevádzali dve prednášajúce – pani Jana Venharto-
vá a Martina Šímová.

Martina Šímová, 
predsedníčka pred-
stavenstva ČASP 
a predsedníčka 
predstavenstva 
organizácie Food 
Suplement Europe 
(FSE) so sídlom 
v Bruseli predsta-
vila poslucháčom 
aktuálny prehľad  
európskej legis-
latívy príslušnej 
pre výživové do-
plnky a informovala 

MEDIUM  O NÁS

WORKSHOP 

V kongresovom centre MED-ART v Nitre sa 
5. mája 2022 po pandemickej prestávke opäť 
naživo konal Workshop pre výrobcov a dovozcov 
výživových doplnkov a potravín so zameraním 
na tému potravinového práva s prehľadom 
slovenskej a európskej legislatívy.

ich najmä o požiadavkách Smernice pre výživové 
doplnky. Tento právny akt bude tento rok oslavovať 
už 20. výročie svojej existencie a preto sa tiež zača-
lo hovoriť o potrebe jeho novelizácie a konečne aj 
o tom, že by sa malo pristúpiť k určeniu európskych 
limitov pre použitie vitamínov a minerálov v potravi-
nových doplnkoch. Martina Šímová ďalej predstavila 
novoupravené pravidlá pre presadzovanie princí-
pu vzájomného uznávania a upriamila pozornosť 
na využívanie nových nástrojov na dosiahnutie voľ-
ného pohybu výživových doplnkov v rámci trhu EÚ.

V druhej časti programu oboznámila pani Šímová 
poslucháčov s praktickými príkladmi interpretácie 
niektorých nejasných bodov nariadenia o výživových 
a zdravotných tvrdeniach. Vychádzala pri tom najmä 
zo záverov medzirezortnej pracovnej skupiny pra-
videlne zvolávanej Ministerstvem zemědělství ČR, 
ktorej sa zúčastňujú ako všetky príslušné kontrolné 
úrady v ČR, tak aj zástupcovia výrobcov potravín 
a výživových doplnkov.

Riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska Jana 
Venhartová oboznámila poslucháčov so zásadami 
označovania potravín podľa aktuálnych platných 
nariadení, teda s povinnými aj nepovinnými údajmi 
uvádzanými na etiketách, pričom objasnila aj prob-
lematiku označovania krajiny pôvodu. Osobitnú 
pozornosť venovala výživovým a zdravotným tvrde-
niam, ktoré sú často veľkým problémom, nakoľko 
výrobcovia a dovozcovia môžu propagovať výživové 
či zdravotné prínosy svojich potravinových výrobkov 
a výživových doplnkov, avšak sú pravidlá, ktorými 
sa pritom musia riadiť. Vysvetlenie týchto pravidiel 
prakticky doplnila aj o konkrétne príklady z praxe.

Vo svojej poslednej prezentácii pani Venhartová 
predstavila Etický kódex Rady pre reklamu, ktorý 
informuje o hraniciach reklamnej etiky a definuje 
čo je možné v rámci marketingovej komunikácie 
považovať za etické a čo naopak už etickým nie je. 
Venovala sa tiež téme spotrebiteľských súťaží, ktoré 
na Slovensku nie sú regulované osobitným záko-
nom, avšak musia byť v súlade s ostatnými predpis-

Mgr. Martina Šímová,  

predsedníčka predstavenstva 

Food Suplement Europe

JUDr. Jana Venhartová,  

riaditeľka Potravinárskej 

komory Slovenska

pre výrobcov a dovozcov výživových 
doplnkov a potravín

Vážené dámy a páni,

Martina Šímová, predsedníčka predstavenstva  
České a slovenské asociace pro speciální potraviny (ČASP)  

a presedníčka predstavenstva Food Supplement Europe Brussel (FSE)

a

Nicole Hlavatá, výkonná riaditeľka České a slovenské asociace pro speciální potraviny

si Vás dovoľujú v mene organizátorov České a slovenské asociace pro speciální potraviny, Potravinárskej 
komory Slovenska, spoločností Med-art, PharmInfo a Alfa Medical Team pozvať na:

workshop pre výrobcov a dovozcov výživových doplnkov a potravín so zameraním na 

 

Základy potravinového práva
s prehľadom slovenskej a európskej legislatívy

ktorý sa uskutoční prezenčne dňa 5. 5. 2022 (štvrtok), v čase od 10.00 do 14.00, 
v kongresovom centre Med-art, Hornočermánska 4, Nitra.

Registrácia cez web: www.alfamedicalteam.com/workshop  

Kontakt: kristianova@casponline.cz, +421 917 871 068

Účastnícky poplatok: 
Cena pre výrobcu, dovozcu VD: 200 € +DPH / zákazník Med-art: 150 € / člen ČASP: 70 € +DPH 
Cena pre lekáreň: 100 € +DPH / ak je zákazník Med-art: 70 € +DPH

Program:

Zásady označovania potravín – povinné informácie na potravinách a výživových doplnkoch

Výživové a zdravotné tvrdenia – označovanie na účely propagácie a marketingu   

Nekalé obchodne praktiky – čomu sa pri obchodnej komunikácii vyhýbať a čo je zakázané

 
Prednášajúci:

Počas podujatia bude pre Vás k dispozícii PharmINFO spot, kde Vám jeho zástupcovia poskytnú legislatívny 
servis a poradenstvo ohľadom ADC číselníka a ďalších služieb pre výrobcov a dovozcov.

Počas podujatia je pre Vás zabezpečené občerstvenie.

Martina Šímová

predsedníčka predstavenstva ČASP 
predsedníčka predstavenstva 

Food Suplement Europe (FSE)

Jana Venhartová

riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska 
 Právnická fakulta Trnavskej univerzity 

v Trnave    
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