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Vec
Migrácia niklu z výrobku ,,Hrniec na mäso s pokrývkou zn. ,,Black Tiger““ – žiadosť o vykonanie kontrol

Dňa 24. 03. 2020 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre
potraviny a krmivá (RASFF) zaslané varovné oznámenie č. 2020.1334, ktoré zaslalo Nemecko z dôvodu migrácie
niklu z hrnca na mäso s pokrývkou zn. ,,Black Tiger“ pôvodom z Číny.
- Názov a označenie výrobku: Kochtopf mit Decke - kitchen pot with lid (kuchynský hrniec s pokrievkou)
- Názov a označenie na etikete: Emaille Topf 16 cm
- Obchodná značka: Black Tiger
- EAN kód: 4 001856 0198125
- Ďalšie označenie: Artikel-Nummer: 122216
- Pôvod: Čína
- Výrobca: Zhejang Anji JianFeng Metal Co., Ltd, Kutong industrial zone, Anji Zhejang, China
- Dovozca: SSW Stolze Stahl Waren GmbH, Groß-Berliner-Damm 73 B, Berlin 12487, Germany.
V predmetnom výrobku bola laboratórnou analýzou zistená migrácia niklu v množstve 0,137 mg / kg – ppm, pričom
maximálny povolený limit je 0,017 / mg, uvedené je v rozpore s článkom 3 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc
80/590/EHS a 89/109/EHS, podľa ktorého musia byť tieto materiály a predmety vyrobené tak, aby za obvyklých
alebo predvídateľných podmienok používania ich zložky neprechádzali do potravín v množstve, ktoré by mohlo
ohroziť zdravie ľudí.
Na základe predložených informácií bolo zistené, že predmetný výrobok bol dodaný aj na trh v Slovenskej republike.
Zároveň bol ÚVZ SR zaslaný distribučný zoznamy s uvedením konkrétnych odberateľov v SR, a to:
- 00202983 Asko Nábytok spol. s r.o., Svitská cesta 3, 058 01 Poprad, SK,
- 00202897 Asko Nábytok spol. s r.o., Bela 6469 - Trenčianska Turná, 913 21 Trenčín, SK,
- 00102736 ADH spol. s r.o., ul. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK.
V nadväznosti na uvedené Vás ako príslušný orgán verejného zdravotníctva žiadame o vykonanie kontroly u
uvedených odberateľov, resp. vzhľadom na prijaté opatrenia úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s aktuálnu epidemiologickú situáciou v Slovenskej republike spôsobenú
šírením ochorenia COVID-19, prosím kontaktovať uvedených odberateľov so zameraním sa na výskyt predmetného
nevyhovujúceho výrobku, zistenie prípadných ďalších odberateľov (v SR, ako aj v iných štátoch), zabezpečenie
jeho stiahnutia z predaja, zistenia spôsobu likvidácie a zabezpečenie informovanosti spotrebiteľov o zakúpení
nevyhovujúceho výrobku.
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Pre rozsiahlosť materiálu Vám kompletné hlásenie Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá bolo
zaslané elektronickou poštou dňa 26.03.2020 na adresu Vášho pracoviska. O zistenej skutočnosti (spolu so zaslaním
požadovaných dokladov a vyplnenej Prílohy 2 B) nás informujte v čo najkratšom termíne emailom na adresu:
maria.frisikova@uvzsr.sk.

S pozdravom

Prílohy: podľa textu

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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