
Výkon úradnej kontroly nad materiálmi a predmetmi  určenými na  styk s potravinami 
v roku 2012 - správa 

 

 
Vychádzajúc z Viacročného národného plánu úradnej kontroly vykonávanej orgánmi 

verejného zdravotníctva na rok 2012 a v zmysle  aktualizovaného Metodického pokynu 

k výkonu úradných kontrol nad materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom Trenčíne (ďalej len “RÚVZ Trenčín“), 
odbor hygieny výživy a bezpečnosti potravín vykonal úradnú kontrolu nad materiálmi 
a predmetmi určenými na styk s potravinami u výrobcov, v distribučnej sieti vo vybraných 
maloobchodných prevádzkach, v prevádzkach obchodných reťazcov, špecializovaných 
predajniach, vo veľkoobchodných prevádzkach a u distribútorov ako aj v potravinárskom 
priemysle. 

V nadväznosti na plán úradnej kontroly a metodický pokyn sa v kontrolovaných 
zariadeniach vykonávali úradné kontroly so zameraním na dodržiavanie správnych výrobných 
postupov u výrobcov /výkon auditov/, na monitoring bezpečnosti obalových materiálov 
používaných v potravinárskom priemysle, inšpekcie  bez odberu vzoriek spojené s preverením 
dokumentácie /vyhlásení o zhode/, kontroly označovania a vysledovateľnosti výrobkov 
a preverenia podmienok skladovania materiálov a predmetov určených na styk s potravinami, 
ďalej kontroly spojené s odberom vzoriek.  

V súlade s harmonogramom odberov na rok 2012 – cielené odbery výrobkov na základe 
definovaných špecifických kritérií bezpečnosti boli odobrané nasledovné druhy materiálov 
a predmetov určených na styk s potravinami za účelom vykonania  laboratórnej analýzy 
v NRC RÚVZ so sídlom v Poprade v celkovom počte 16 druhov vzoriek.  

-  Melamínové kuchynské pomôcky – tanier melamín potlač so slnečnicami 4ks 
– Fľaška NUBY 120 ml plastové dojčenské fľaše 4 ks 
– Detský pohár, 280 ml plastové výrobky pre deti 4 ks 
– Keramický výrobok Miska na müsli 4 ks 
– Plastové poháre 200 ml po 6ks v balení (3 orig. balenia) 
– Hlboký tanier 0,5 l, 20 ks v balení, plastový (plastové obalové materiály) 
 

      V rámci odberov “Špeciálna kampaň na rok 2012“ boli odobraté nasledovné druhy 
výrobkov: 

- výrobky zo skla – sada sklenených pohárov 1orig. balenie á 6ks 
- keramické nože  2ks  
- silikónové kuchynské pomôcky - formička silikón 2 orig. balenia (1 balenie /á 12 ks)  
- smaltový hrniec 16 cm 1 vzorka ( á 4 ks ) 
- zn. Tescoma SAPHIR - Rohlíček  24 ks , kovový výrobok 1 vzorka  
 

     V rámci odberov “Plnenie programov a projektov v HV na rok 2012“ a potraviny balené 
v papierových obalových materiáloch: 

- kryštálový cukor ( Sweet family ) 2x1 kg, 2 prázdne obaly papierové 
- celozrnný suchár so sezamom Knäckebrot 2x orig. balenie á 250 g 
 

      V rámci monitoringu a odberu výrobkov určených na styk s potravinami, ktoré sa 
použité  ako reklamné predmety na podporu predaja potravinárskych výrobkov, časopisov 
atď.  boli odobraté nasledovné výrobky: 

-  pohár zo skla s potlačou 4 ks 
- Alu fľaša NESCAFÉ 4 ks 
- Figaro hrnček – keramický 



    
Vzorky boli odobraté prednostne v distribučnej sieti a u veľkoobchodných predajcov. 
V sledovaných ukazovateľoch  spĺňali požiadavky platných právnych predpisov piatej hlavy 
druhej časti PK SR a nar. Komisie (EÚ) č.10/2011. Výsledky jednej vzorky - celozrnný 
suchár so sezamom Knäckebrot, potraviny balené v papierových obalových materiáloch  
neboli doručené.  
Úradné kontroly materiálov a predmetov určených na styk s potravinami bez odberu vzoriek 
boli zo strany RÚVZ Trenčín vykonávané priebežne ako i na základe mimoriadnych 
cielených úloh alebo na základe hlásení o nebezpečných výrobkoch systémom RASFF 

    V rámci úradných kontrol bez odberu vzoriek s cieľom monitoringu bezpečnosti 

obalových materiálov používaných v potravinárskom priemysle zameraný na kontrolu 
požadovanej dokumentácie bolo skontrolovaných 11 prevádzok v regionálnej pôsobnosti 
RÚVZ so sídlom v Trenčíne, v ktorých bolo skontrolovaných 31 druhov používaných obalov. 
Správa z vyhodnotenia kontrol so stručným popisom kontrolovaných subjektov bola 
spracovaná a spolu s  dokumentáciou  samostatne a zaslaná dňa 11.12.2012 elektronickou 
poštou na adresu pp.nrc@uvzsr.sk. Kontrolou neboli zistené závažnejšie nedostatky vo vedení 
dokumentáciie. Na požiadanie boli predložené vyhlásenia o zhode k používanému obalovému 
materiálu.  K podporným dokladom k vyhláseniam o zhode – ako certifikáty, výsledky 
laboratórnych  rozborov, atesty neboli predložené v plnom rozsahu ku všetkým druhom 
používaných obalových predmetov  v danom potravinárskom priemysle.  
V priebehu roka boli celkovo prijaté 2 podnety spotrebiteľov vo veci zdravotnej bezpečnosti 
používaných predmetov určených na styk s potravinami, ktoré boli prešetrené a o výsledkoch 
bol kontrolovaný subjekt ako i sťažovateľoboznámený. Predmetné podnety boli 
neopodstatnené. 
Na základe 1 podania zo systému RASF - hlásenie nebezpečných výrobkov bola vykonaná 
cielená kontrola.    

V rámci plnenia výkonu auditov vo výrobných prevádzkach bol u jedného výrobcu 
spoločnosti STAVOPLAST spol. s r.o., Rybárska 2567/1A, Nové Mesto nad Váhom, výrobný 
závod „Stavoplast - výroba  obalových materiálov určených na styk s potravinami“ vykonaný 
audit.  
 
RÚVZ Trenčín celkovo vykonal 30 inšpekcií, v ktorých sú zahrnuté úradné kontroly 
s odberom a bez odberu vzoriek, cielené kontroly hlásených nebezpečných výrobkov 
v systéme RASFF a podnetov,  kontroly vo veľkoobchodných prevádzkach obalového 
materiálu a u výrobcov. 


