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Vec  

Výkon úradnej kontroly nad materiálmi a predmetmi  určenými na  styk s potravinami 
v roku 2011 - správa 
 

 
Vychádzajúc z Viacročného národného plánu úradnej kontroly vykonávanej orgánmi 

verejného zdravotníctva na rok 2011 a v zmysle  aktualizovaného Metodického pokynu 

k výkonu úradných kontrol nad materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami zo 

dňa 29.11.2010 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 zariadeniach spoločného stravovania. 
V nadväznosti na metodický pokyn sa v kontrolovaných zariadeniach vykonávali úradné 

kontroly so zameraním na dodržiavanie správnych výrobných postupov u výrobcov /výkon 
auditov/, na monitoring používania PET predliskov z tretích krajín a používania aktívnych 
a inteligentných materiálov a predmetov, ďalej inšpekcie s odberom vzoriek a  bez odberu 
vzorky spojené s preverením dokumentácie /vyhlásenií o zhode a podpornej dokumentácie/, 
inšpekcie na kontrolu označovania a vysledovateľnosti výrobkov a na preverenie podmienok 
skladovania materiálov a predmetov určených na styk s potravinami.  
RÚVZ Trenčín v súlade s harmonogramom odberov na rok 2011 odobral nasledovné 

druhy materiálov a predmetov určených na styk s potravinami za účelom laboratórnej analýzy 
v NRC RÚVZ so sídlom v Poprade: 

– BORGLASS – odlievka na mlieko oranžová 
– Krabica na pizzu – celoplošná podtlač  
– PET fľaše   
– Melamínové kuchynské tácky zn. Unica 
 
Všetky analyzované vzorky, v parametroch podľa materiálového zloženia, za podmienok 

testu spĺňali požiadavky nariadenia Komisie (EÚ) č.10/2011 o plastových materiáloch 
a predmetoch určených na styk s potravinami ako i piatej hlavy druhej časti Potravinového 
kódexu Slovenskej republiky – Materiály a predmety určené na styk s potravinami.  
V jednej z analyzovaných vzoriek „Krabica na pizzu“, krajina pôvodu: Taliansko, 

distribútor: WIMEX spol. s r.o., Soblahovská 2050, Trenčín v ukazovateli obsah fenolov 
presahovali výluhy vzorky za podmienok testu limitnú hodnotu  tohto ukazovateľa podľa 
výnosu MP SR a MZ SR č. 1799/2003-100 PK SR. Na základe uvedených skutočností bolo 
voči účastníkovi konania začaté správne konanie vo veci uloženia nápravných opatrení. 
 

 

 

 



V rámci mimoriadnej kontroly zameranej na výskyt polykarbonátových fliaš určených na 
dojčenskú výživu bolo v obchodnej sieti a lekárňach úradnej kontrole podrobených 28 
výrobkov v 8 kontrolvaných subjektoch. Správa z vyhodnotenia kontrol bola spracovaná 
samostatne a zaslaná dňa 19.07.2011 elektronickou poštou na adresu pp.nrc@uvzsr.sk  
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.  
Výsledky úradných kontrol bez odberu vzoriek so zameraním na preverenie označovania 

a dokumentácie výrobkov určených na styk s potravinami uvádza Tabuľka č. 1:  
Tabuľka č. 1 

  
Zistené nedostatky 

Názov výrobku  Miesto vykonanej kontroly  
Označovanie Dokumentácia 

„Dóza uzatvárateľná“ 
PP 

Patrik Putra - PP Trend, predajňa 
„1euro“, Ľ. Štúra, Bánovce nad 
Bebravou 

chýba symbol  
resp. slovné 
označenie nie je 
zrejmé z charakteru 
či výrobok  je 
zjavne určený na 
styk s potravinami, 
bez údaja 
o vysledovateľnosti 
výrobku 

vyhlásenie o zhode sa 
nepožaduje vo fáze 
maloobchodu  

„Miska na huspeninu“ 
z PP, 40024, EAN 

kód:8585021500248 

Patrik Putra - PP Trend, predajňa 
„1euro“, Ľ. Štúra, Bánovce nad 
Bebravou 

V súlade s platnou 
legislatívou 

vyhlásenie o zhode sa 
nepožaduje vo fáze 
maloobchodu 

„Zásobník číry“  1,5 l, 
plastový 
EAN kód:  

8586010211015 

Patrik Putra - PP Trend, predajňa 
„1euro“, Ľ. Štúra, Bánovce nad 
Bebravou 

chýba symbol  
resp. slovné 
označenie nie je 
zrejmé z charakteru 
či výrobok  je 
zjavne určený na 
styk s potravinami, 
bez údaja 
o vysledovateľnosti 
výrobku 

vyhlásenie o zhode sa 
nepožaduje vo fáze 
maloobchodu 

Keramický výrobok 
v tvare zmrzliny v kornúte, 

AD 28049:9, 3x9,3x10 cm 

 

Patrik Putra - PP Trend, predajňa 
„1 €“, Ľ. Štúra, Bánovce nad 
Bebravou  
 

bez uvedenia 
akéhokoľvek údaju 
o výrobcovi resp. 
dvozcovi, názvu 
výrobku 
piktogramu alebo 
slovného označenia 
o vhodnosti na styk 
s potravinami  

vyhlásenie o zhode 
nepredložené 

„Zásobník dymový“      
1,5 l, PS   

Ing. Pavol Vancel –VAPI, 
maloobchodná predajňa 
„Ľudovka“, OD Prior, 
Vajanského 2, Trenčín 
 

chýba symbol  
resp. slovné 
označenie, nie je 
zrejmé z charakteru 
či výrobok  je 
zjavne určený na 
styk s potravinami, 
bez údaja 
o vysledovateľnosti 
výrobku 

vyhlásenie o zhode sa 
nepožaduje vo fáze 
maloobchodu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   pokračovanie tab.č.1 
 

„Plastové farebné 
poháriky“  PP, 8 ks 
v balení, AM/63 187504 

Ing. Pavol Vancel –VAPI, 
maloobchodná predajňa 
„Ľudovka“, OD Prior, 
Vajanského 2, Trenčín 
 

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie o zhode sa 
nepožaduje vo fáze 
maloobchodu 

„Plastový tanierik“ PS 
zn. Ipl Hal plastix, Piatto 

piano a pois 

Ing. Pavol Vancel –VAPI, 
maloobchodná predajňa 
„Ľudovka“, OD Prior, 
Vajanského 2, Trenčín 
 

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie o zhode sa 
nepožaduje vo fáze 
maloobchodu 

„Pekáč oválny stredn“ý 
MAKRO -CERAILS Ø31 

cm, keramika 

Cat.No:HY155/59489 

Ing. Pavol Vancel –VAPI, 
maloobchodná predajňa 
„Ľudovka“, OD Prior, 
Vajanského 2, Trenčín 
 

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie o zhode 
nepredložené 

„Dóza shaker“ 
s uzáverom, 500 ml 

plastová,  Item No. 

44203°  

MAKRO spol. s r.o., 
maloobchodná predajňa „Domáce 
potreby“, OD Prior, Vajanského 
149, Trenčín   

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie o zhode sa 
nepožaduje vo fáze 
maloobchodu 

„Tácka guľatá“ PP, 25 
cm, červená, 

NO 67237  

MAKRO spol. s r.o., 
maloobchodná predajňa „Domáce 
potreby“, OD Prior, Vajanského 
149, Trenčín   

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie o zhode sa 
nepožaduje vo fáze 
maloobchodu 

„Dóza“ keramická, 
13701 

MAKRO spol. s r.o., 
maloobchodná predajňa „Domáce 
potreby“, OD Prior, Vajanského 
149, Trenčín   

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie o zhode 
nepredložené 

„Miska ESTERA“, 
keramická 

No 59657 

MAKRO spol. s r.o., 
maloobchodná predajňa „Domáce 
potreby“, OD Prior, Vajanského 
149, Trenčín   

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie o zhode 
nepredložené 

„Lievik 10 cm“, PP, 
8590221462005 

AZM s.r.o., „Domáce potreby 
AZM“, OD Jednota, 
Hviezdoslavova 20 Nové Mesto 
nad Váhom  

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie o zhode sa 
nepožaduje vo fáze 
maloobchodu 

„Keramická nádobka na 
maslo“ 

AZM s.r.o., „Domáce potreby 
AZM“, OD Jednota, 
Hviezdoslavova 20 Nové Mesto 
nad Váhom 

nie je v súlade s 
legislatívou 

predložený dodací list, 
vyhlásenie o zhode 
nepredložené  

„Športová cestovná 
fľaša“ určená pre 
batoľatá, PP 
156113 

Viliam Žitňan, Predajňa EMILY-
hračky pre deti, OD ROKOŠ, 
Nám. Ľ. Štúra, Bánovce n/B. 

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie o zhode sa 
nepožaduje vo fáze 
maloobchodu 

Plastové poháre 
„Kelímky“ balené 25 ks á 
0,2 l  

KiK textil a Non-Food spol. s r.o., 
fil.4354, Ul.SNP 111, Stará Turá 

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie o zhode sa 
nepožaduje vo fáze 
maloobchodu  

„Hrnček detský 
keramický“, Art.No.: 
261491 

Ján Daniš, „Veľkoobchod“, 
K Zornici č.1669 Bánovce nad 
Bebravou  

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie dodávateľa 
uvedené v dodacom liste-
faktúre  

„Pohár PVC Abella“, 
0,25 l,zn. Tontarelli, 

Art.No.:8071630 
 

Ján Daniš, „Veľkoobchod“, 
K Zornici č.1669 Bánovce nad 
Bebravou  

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie o zhode sa 
nepožaduje vo fáze 
maloobchodu  

 
 



Úradnej kontrole materiálov a predmetov určených na styk s potravinami bez odberu 
vzoriek bolo podrobených 7 subjektov, v ktorých bolo skontrolovaných 18 druhov 
výrobkov –  predmetov určených na styk s potravinami.  
Najčastejšími zisteniami v rámci výkonu úradnej kontroly nad materiálmi a predmetmi 

určenými na styk s potravinou v kontrolovaných maloobchodných prevádzkach bola 
chýbajúca sprievodná dokumentácia ku keramickým výrobkom a to vyhlásenia o zhode a 
podporná dokumentácia ako aj neúplné označenie predmetov  podľa čl. 15 nariadenia EP 
a Rady  (ES) č. 1935/2004.  
Prevádzkovateľom maloobchodných prevádzkarní bolo v závere úradných kontrol 

v súlade s § 20 ods. 9 zák. NR SR č. 152/1995 Z. z. v platnom znení v súčinnosti s čl. 54 ods. 
2 písm. h/ nariadenia (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách nariadené zabezpečiť v štádiu 
maloobchodného predaja, aby keramické výrobky, ktoré ešte nie sú v styku s potravinami 
sprevádzali písomné vyhlásenia o zhode v súlade s čl. 16 nariadenia EP a Rady (ES) č. 
1935/2004 a v súlade s čl. 2a smernice EÚ 2005/31/ES.  
 
RÚVZ Trenčín celkovo vykonal 29 inšpekcií v rámci úradnej kontroly nad materiálmi 

a predmetmi určenými na styk s potravinami, v ktorých sú zahrnuté kontroly s odberom a bez 
odberu vzoriek, cielené kontroly hlásených nebezpečných výrobkov v systéme RASFF 
a kontroly vo veľkoobchodných prevádzkach obalového materiálu a u výrobcov. V rámci 
plnenia výkonu auditov vo výrobných prevádzkach bol u jedného výrobcu vykonaný audit  
COOPBOX Eastern s.r.o., Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom, výrobný závod 
„COOPBOX Eastern- výroba  podnosov z expandovaného polystyrénu na styk s potravinami“  
 
Táto správa bude zaslaná elektronickou poštou na adresu pp.nrc@uvzsr.sk . 
 
 
 
         
                                                               doc.  MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH 
                                                                                    regionálna hygienička       
 
 


