Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave
Botanická 15, 842 52 Bratislava
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Protokol o prevzatí vzorky na vykonanie skúšky
Dátum prevzatia vzoriek:

Teplota pri prevzatí v °C:

Žiadateľ:
IČO:

DIČ/IČ DPH:

PSČ:

Obec:

Ulica:

Telefón:

E-mail:

Číslo vzorky

Veľkosť
vzorky

Názov vzorky

Druhy
požadovaných
analýz

Dátum výroby/
spotreby/
minimál. trvanlivosti

Stav
vzorky
pri
prevzatí

1.

2.

3.

4.

5.

Dátum odberu vzoriek:
Druhy požadovaných analýz:
1. Senzorické znaky
2. Označenie
3. Fyzikálnochemické znaky
4. Mikrobiologické znaky 1 □

5.
6.
7.
8.
9.

5□

Alergény
GMO
Hmotnosť / objem
Prídavné látky
Kontaminanty

□ Žiadateľ si prevezme výsledky vyšetrení osobne

10. Rezíduá pesticídov
11. Rezíduá veterinárnych liečiv
12. Iné...

Poznámka:

(po uhradení platby v hotovosti)

□ Žiadateľ žiada zaslať výsledky vyšetrení poštou (po uhradení faktúry)
□ Žiadateľ si prevzal kópiu Protokolu o prevzatí vzorky na vykonanie skúšky
•
•

Žiadateľ vyhlasuje, že všetky ním uvádzané údaje sú pravdivé a v prípade potreby súhlasí s výkonom skúšky subdodávkou.
Žiadateľ berie na vedomie, že všetky vzorky po prijatí a zaevidovaní pracovníkom centrálneho príjmu sa stávajú majetkom
Veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave. Ich likvidácia sa vykonáva v zmysle interných predpisov. Zvyšky vzoriek je
možné vrátiť len na základe rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní.

Meno preberajúceho pracovníka:

Meno žiadateľa:

Podpis:

Podpis:

Pečiatka:

Pečiatka:

Vlastná žiadosť žiadateľa je priložená
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□
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Vysvetlivky k vypĺňaniu:
Príklad vyplnenia:
Dátum výroby
Dátum spotreby
Dátum minimálnej trvanlivosti

V – 01.01.2013
S – 01.01.2014
MT – 01.01.2014

Stav vzorky pri prevzatí - neporušená

√

Stav vzorky pri prevzatí - porušená

Mikrobiologické znaky 1

□

Mikrobiologické znaky 5

□

Poznámka:
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P – komentár uviesť v poznámke

jedno vzorkové vyšetrenie
päť vzorkové vyšetrenie

Podľa potreby možno uviesť napríklad:
krajinu pôvodu, konkrétny analyt, porušenie
obalu
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