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ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Trnavská cesta 52 

P.O.BOX 45 

826 45 Bratislava 
                                                                          

     

                                                                       

RÚVZ v Slovenskej republike 

 

 

Vaša značka/zo dňa      Naša značka       Vybavuje   Bratislava  

-/-                   OHVBPKV/8262-4/122205/2020/Ci            Mgr. Cimermanová     04.12.2020         

 

Vec 

Nebezpečné výrobky 

Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii. Ide 

o nasledujúce výrobky: 

 

1.hlásenie č.A12/01666/20 

číslo podania: FR/04599/20 

názov: neuvedené-výrobok na bielenie pokožky 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené  

výrobná dávka: 28 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika  

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: Wish 

popis: výrobok na bielenie pokožky, farba a konzistencia výrobku sa môže líšiť  

výrobok v sklenenom tégliku, zabalený v žltej kartónovej škatuľke, označenie na 

výrobku v ázijských znakoch, viď. obrázok. 
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Vyššie uvedený výrobok na bielenie pokožky obsahuje ortuť (nameraná hodnota 

0,38%), čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických 

výrobkoch,  položka č. 221) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Ortuť sa hromadí 

v tele a môže spôsobiť poškodenie ľadvín, mozgu, a nervového systému, môže mať vplyv 

aj na reprodukciu. 

 

2.hlásenie č.A11/00109/20- INFO 

číslo podania: DE/06180/20 

názov: neuvedené- farba na tetovanie  

značka: Eternal Ink  

typ výrobku/číslo výrobku: DARK BROWN  

výrobná dávka: Batch 10.09.18 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Spojené štáty americké  

výrobca: Eternal Ink, Inc 

                7987 Lochlin Drive, United States  

výrobok ponúkaný cez internet: https://www.eternaltattoossupply.com,  www.eternalinks.co.uk  

popis: farba na tetovanie: tmavohnedá 
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            výrobok v hnedej plastovej fľaške, viď. obrázok. 

 

Vo výrobku bolo prekročené maximálne povolené množstvo pre nečistoty niklu 8,75 (+/-

2,02) mg/kg a arzénu 12,4 (+/-2,72) mg/kg. 

Vyššie uvedená farba na tetovanie nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá 

stanovuje požiadavky a kritériá  na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný  

make-up (Resolution ResAP (2008) 1 on requirements and criteria for safety of tattoos 

and permanent make-up. 

 

3.hlásenie č.A12/01728/20 

číslo podania: FI/05769/20 

názov: Hyaluronic Acid  Facial Sheet Mask– čistiaca pleťová maska  

značka: Naturel  

typ výrobku/číslo výrobku: 1784 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 6418940017844 

krajina pôvodu: Kórejská republika 

výrobca: neuvedené 

popis: výrobok zabalený v bledomodrom plastovom vrecku, viď. obrázok. 
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Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre mikroorganizmy (110000KTJ/g), 

čo je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov a s STN EN ISO 

17516 Kozmetické výrobky. Mikrobiológia. Mikrobiologické limity.   

            Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame o vykonanie kontroly, vo veci 

zistenia výskytu predmetných výrobkov v Slovenskej republike.  

V prípade zistenia vyššie uvedených výrobkov postupujte v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 Informáciu ohľadom zistenia vyššie uvedených výrobkov na trhu v Slovenskej 

republike zašlite na e-mail alexandra.cimermanova@uvzsr.sk do 04.01.2021. 

 

S pozdravom 

     

            

 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 

       hlavný hygienik Slovenskej republiky 
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