
  
Výkon úradnej kontroly nad materiálmi a predmetmi  určenými na  styk 

s potravinami v roku 2014  
 
 

Vychádzajúc z Viacročného národného plánu úradnej kontroly vykonávanej orgánmi 
verejného zdravotníctva na rok 2014 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, u distribútorov, v zariadeniach spoločného 
stravovania  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, inšpekcie  s odberom vzoriek a  bez odberu vzoriek spojené s 
preverením dokumentácie s cieľom monitoringu bezpečnosti obalových materiálov 
používaných v potravinárskom priemysle /kontrola požadovanej dokumentácie-vyhlásení 
o zhode/,  kontroly označovania a vysledovateľnosti výrobkov uvádzaných na trh,  preverenia 
podmienok skladovania, monitoring používania aktívnych a inteligentných materiálov 
a predmetov určených na styk s potravinami.  

 
RÚVZ Trenčín v súlade s harmonogramom odberov na rok 2014 – cielené odbery 

výrobkov na základe definovaných špecifických kritérií bezpečnosti odobral nasledovné druhy 
predmetov určených na styk s potravinami za účelom vykonania  laboratórnej analýzy v NRC 
RÚVZ so sídlom v Poprade ( 9 druhov vzoriek v celkovom počte 28 ks).  

- nylonové kuchynské pomôcky – servírovacia lyžica (farba čierna) zn. rena germany, 
4ks 

- výrobky zo skla  – univerzálna dóza (AM/63), 4 ks  
- kovové výrobky – nerezový hrnček, 4 ks 

 
V rámci odberov “Plnenie programov a projektov v HV na rok 2014 a ďalšie roky“ - 
potraviny balené v papierových a kartónových obalových materiáloch boli odobraté 
nasledovné druhy výrobkov: 

- Le Belle – pasírované paradajkové pyré, 2x500g,  
- Rajo  – smotana na varenie,  2x 200ml 

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

- Mc Café sklenený pohár, 4 ks 
- Saga sklenený pohár s vyobrazením medvedíka,  4 ks 
- Vitana  keramická miska (žltý a oranžový vnútorný povrch), 4ks 
    

Vzorky boli odobraté prednostne v distribučnej sieti a u veľkoobchodných predajcov. 
V sledovaných ukazovateľoch  spĺňali požiadavky platných právnych predpisov nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004, výnosu MP SR a MZ SR č. 1799/2003-



100, ktorým sa vydáva piata hlava druhej časti PK SR a nariadenia Komisie (EÚ) č.10/2011. 
o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.  
    V rámci úradných kontrol bez odberu vzoriek s cieľom monitoringu bezpečnosti 
obalových materiálov používaných v potravinárskom priemysle zameraný na kontrolu 
požadovanej dokumentácie bolo skontrolovaných 5 prevádzok v regionálnej pôsobnosti 
RÚVZ so sídlom v Trenčíne. Správa z vyhodnotenia kontrol so stručným popisom 
kontrolovaných subjektov bola samostatne spracovaná a spolu s  dokumentáciou zaslaná dňa 
17.12.2014 elektronickou poštou na adresu pp.nrc@uvzsr.sk. Stručný prehľad o používaných 
obalových materiáloch a kontrole dokumentácie – vyhlásení o zhode, podpornej 
dokumentácie je uvedený nasledovnej tabuľke.  
 

Kontrola dokumentácie Názov 
potravinárskeho 

podniku 
Používané obalové materiály vyhlásenie 

o zhode áno/nie 
podporná 

dokumentácia  áno/nie 
1. 
Igor Krajčík,  

Opatovská 233/77 
911 01 Trenčín 
-prevádzka: 
„Výroba zemiakových 

lupienkov“ 

Trenčín Opatová 

PP sáčky rôznych rozmerov  
transparentné 
 

ÁNO 
Petruzalek s.r.o., 

Domové Role 71 
Bratislava 

NIE 
 
 

2. 
DANIX media s.r.o., 

Drotárska cesta 102 
811 02 Bratislava 
-prevádzka: 
Cukráreň-pizzeria 

„Jaskyňa“ 

Nové Mesto nad 

Váhom 

 
 

Papierové obaly 
- pizza krabice (krajina 

pôvodu ČR) 
- tortové krabice 

(krajina pôvodu 
Taliansko) 

          NIE 
Nákup realizovaný na 
priamo z predajne 
Metro, Nitra nie cez 
dodávateľov 

NIE 
 
 
 
 

BOPP sáčky číre 
 
 
 

 

ÁNO 
Róbert Ivan-RONEX , 
veľkoobchod 
s obalovým 
a papiernickým 
tovarom, Drienov 

 

NIE 
 
 

3. 
KOREND. s r.o. 
018 52 Dulov 176 
-prevádzka: 
„Výroba zemiakových 

lupienkov“ 

Trenčianske Jastrabie 

BOPP fólia /TSS/ 

ÁNO 
nedostatočné 

ENDLESS s.r.o., 

Priechodná 19, Nitra 

ÁNO 
skôr technická špecifikácia 



4. 
K.L.D., s.r.o. 

Kríž nad Váhom 373 
916 26 Považany 
-prevádzka: 
„Výroba 

hlbokomrazených 

potravín“ 

Nové Mesto nad 

Váhom 

HDPE fólie a výrobky z nej 
ÁNO 

Ajax spol. s r.o., 
916 33 Hrádok 277 

NIE 
 

 
 
Papierové obaly 
- pizza krabice 
 
 

NIE 
 

ÁNO 
laboratórne rozbory migračné 

testy, ťažké kovy, 

mikrobiológia 

5. 
A.V.K. s.r.o. 

Soblahovská 7262/2A 
Trenčín 
-prevádzka: 
„Country pub 

pizzeria“ 

Trenčín 
 EPS, PP, Alu podnosy, 

misky, fólie 

 
ÁNO 

Wimex spol. s r.o. 
Soblahovská 2050 
911 01 Trenčín 

 

NIE 
 

 
 
 
Ďaľšie kontroly bez odberu vzoriek boli zamerané na kontrolu správnosti označovania 
materiálov a predmetov určených pre styk s potravinami,  kontrolu podmienok skladovania 
podľa § 7 piatej hlavy druhej časti PK SR,  súvisiacej dokumentácie z hľadiska 
vysledovateľnosti a vyhlásení o zhode podľa čl. 16, čl.17 nar. EP a Rady (ES) č.1935/2004. 
Námatkovej kontrole  bolo podrobených 22 výrobkov, pričom neboli zistené nedostatky 
v označovaní. Nedostatky boli zistené u kontrolovaných keramických výrobkov kde vo fáze 
maloobchodného predaja neboli k dispozícii  vyhlásenia o zhode, po vyžiadaní  boli 
dodatočne predložené. Z hľadiska monitoringu výskytu používania aktívnych a inteligentných 
materiálov a predmetov nebolo zistené používanie predmetných druhov výrobkov 
a materiálov. 
 

Úradné kontroly materiálov a predmetov určených na styk s potravinami boli zo strany 
RÚVZ Trenčín vykonávané podľa plánu kontrol, priebežne na základe mimoriadnych 
oznámení alebo cielených úloh a na základe hlásení o nebezpečných výrobkoch systémom 
RASFF. Celkovo bolo vykonaných 26 inšpekcií, v ktorých sú zahrnuté úradné kontroly 
s odberom a bez odberu vzoriek, kontroly vo výrobných prevádzkach obalového materiálu, 
u veľkoobchodných predajcov a v distribučnej sieti.  
V priebehu  r. 2014 bol prijatý 1 podnet vo veci zdravotnej bezpečnosti používaných 
predmetov určených na styk s potravinami a 1 hlásenie zo systému RASFF v súvislosti 
s uvádzaním na trh nebezpečných výrobkov určených na styk s potravinami. Uvedené 
hlásenia boli prešetrené a zaslané správy o výsledkoch kontrol.  
    V rámci kontroly zavádzania správnych výrobných postupov vo výrobných prevádzkach 
boli skontrolovaní 2 výrobcovia.  
 


