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VEC 
Výkon úradnej kontroly nad materiálmi a predmetmi  určenými na  styk s potravinami 

v roku 2009 - správa 

 
Vychádzajúc z Viacročného plánu Úradnej kontroly potravín pre rok 2009 a v zmysle   

Metodického pokynu k výkonu úradných kontrol nad materiálmi a predmetmi určenými na  
styk s potravinami (Príloha č. 6) zo dňa 26.01.2009 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 v distribučnej sieti vo vybraných maloobchodných prevádzkach, v prevádzkach 
obchodných reťazcov, špecializovaných predajniach a v prevádzkach výrobného charakteru. 

V nadväznosti na metodický pokyn sa v kontrolovaných zariadeniach vykonávali 
inšpekcie s odberom vzorky a bez odberu vzorky so zameraním na preverenie dokumentácie 
(vyhlásenia o zhode podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 1935/2004, správne výrobné 
postupy), preverenie podmienok skladovania suroviny, polovýrobkov a hotových produktov, 
označovanie výrobkov a vysledovateľnosť.  

RÚVZ Trenčín v súlade s harmonogramom odberov vzoriek v roku 2009 odobral tieto 
druhy materiálov a predmetov určených na  styk s potravinami za účelom laboratórnej 
analýzy: 
– hrnček - keramický 
– GEOR lopatka-obracačka 
– Tescoma melamine obracačka 
– Šálka Julius  – sklenený pohár s potlačou  
– Smart Cook – mikroténové sáčky. 

Na základe laboratórnej analýzy (NRC RÚVZ Poprad) bolo zistené, že posudzované 
vzorky spĺňajú požiadavky piatej hlavy druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej 
republiky – Materiály a predmety určené na styk s potravinami. 
 

Výsledky inšpekcií so zameraním na kontrolu zabezpečenia 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 
Obracačka Melamine 
Tescoma 
Art. No. 637823 
 

Anna Dodrvová 
Maloobchodná predajňa 
Hurbanova 1/17,906 13 Brez.p/B 

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie o zhode sa 
nepožaduje, jedná sa 
o plastové výrobky 

Smart Cook – 
mikroténové sáčky 
No. 2342406 

Ahn Thang Nguyen 
MAXI Market, Vajanského 6, TN 

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie o zhode 
predložené  



Šálka Július-sklenený 
pohár s potlačou 0,38 l 
EAN 8001691645060 

ALTRAK spol. s.r.o. 
Domáce potreby, Záfortňa, Bn/B 

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie o zhode sa 
nepožaduje vo fáze 
maloobchodu 

GEORG lopatka -
obracačka 
Art. No. 11540 
 

Ing. Daniela Heglasová - 
SEKO+DAPA 
Legionárska 6972 
Trenčín 

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie o zhode sa 
nepožaduje, jedná sa 
o plastové výrobky 

Hrnček keramický 
Art. No. 590043 
 

ASKO-NÁBYTOK, spol. s.r.o. 
Belá 7046, 913 21 Trenčianska 
Turná 

je v súlade s 
platnou legislatívou 

predložené lab. rozbory 
a podporná dokumentácia  

Šálka na polievku biela 
PP, zn.Party 
Art. no. 65325 
 

Jozef Vydrnák ml. - MONI 
Veľkoobchod diskontná predajňa -  
maloobchodná predajňa 
Mierové nám. 55,  
Nemšová 

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie o zhode sa 
nepožaduje, jedná sa 
o plastové výrobky  

Fľaša na pitie 580 ml,  
zn.Noemi 
EAN 8 595065445504 
 

Poľnohospodárke družstvo Vlára 
Nemšová, a.s. 
Priemyselný tovar  
Mierové nám. 2 
Nemšová 

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie o zhode sa 
nepožaduje, jedná sa 
o plastové výrobky  

Detská fľaša DISNEY 
PP 
 

AZM s.r.o., Bratislava 
Domáce potreby AZM v OD 
Jednota 
Hviezdoslava 20 
Nové Mesto nad Váhom 

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie o zhode sa 
nepožaduje, jedná sa 
o plastové výrobky  

Miska Rustica oval 
22cm Zapekacia miska, 
keramická  zn. .Terra 
Toscana 
EAN 8 017562970599 

AZM s.r.o., Bratislava 
Domáce potreby AZM v OD 
Jednota 
Hviezdoslava 20, Nové Mesto n/V 

je v súlade s 
platnou legislatívou  

vyhlásenie o zhode 
nepredložené, jedná sa 
o keramický výrobok 

Kuchynský doplnok 
odšťavovač, keramický 
12198 
EAN 8 581800121987 

SEKO Trenčín 
Predajňa domácich potrieb 
Zlatovská 9 
Trenčín 

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie o zhode  
predložené 

Forma na pečenie 
4008256980844 

BILLA s.r.o., Fil 216 
M.R. Štefánika 
Nové Mesto n/V  

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie o zhode sa 
nepožaduje, jedná sa 
o plastové výrobky  

Obracačka – obzvlášť 
tepelne odolná 
plastová 

BILLA s.r.o., Fil 216 
M.R. Štefánika 
Nové Mesto n/V  

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie o zhode sa 
nepožaduje, jedná sa 
o plastové výrobky 

Tanier dezertný 
oranž./žltý 
202140 OYD 

Tesco Stores SR a.s. 
Supermarket TESCO 
Trenčianska 2492/68 
Nové Mesto nad Váhom 

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie o zhode  
predložené  

Kora miska 13cm 
keramická 
zn.Noemi 
 

BONMAX, s.r.o. 
Domáce potreby 
Čsl. armády 2, Nové Mesto n/V 

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie o zhode  
predložené  

Dóza hranatá – 1,5kg 
 plastová s posuvným 
uzáverom 
20352 CS, PP 

BONMAX, s.r.o. 
Domáce potreby 
Čsl. armády 2, Nové Mesto n/V 

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie o zhode sa 
nepožaduje, jedná sa 
o plastové výrobky  

Desiatový box Klip – 
plastový 
Reg. č. : 41791 

Emil Oleš – ELEKTRO 
ELEKTRO – Oleš, SNP 271/59 
Stará Turá 

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie o zhode sa 
nepožaduje, jedná sa 
o plastové výrobky 

Delux sada (šálka 
a podšálka) keramika  
Reg. č. : 22760 

M. Michalec – Čalúnictvo Miro 
Prdajňa Miro, Dom služieb SNP 
260/41, Stará Turá 

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie o zhode  
predložené  



Plastový pohár vysoký 
409492 
EAN 856009215062 

Tesco Stores SR a.s. 
HM TESCO 
Nám. Ľ. Štúra 2/2 
Bánovce nad Bebravou 

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie o zhode sa 
nepožaduje, jedná sa 
o plastové výrobky  

Miska bodky 
544 
EAN 8005018005445 

Tesco Stores SR a.s. 
HM TESCO 
Nám. Ľ. Štúra 2/2 
Bánovce nad Bebravou 

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie o zhode sa 
nepožaduje, jedná sa 
o plastové výrobky  

Tanier keramický Miroslav Polaček – Metropolis 
Predajňa Metropolis Ľudovka 
Čsl. armády 77/15, NM n/V 

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie o zhode 
nepredložené, jedná sa 
o keramický výrobok 

Cedítko Miroslav Polaček – Metropolis 
Predajňa Metropolis Ľudovka 
Čsl. armády 77/15, NM n/V 

je v súlade s 
platnou legislatívou 

vyhlásenie o zhode sa 
nepožaduje, jedná sa 
o plastové výrobky 

 
 
Celkovo bolo kontrole označovania podrobených 16 subjektov a v rámci nich bolo 

preverených 21 druhov materiálov a predmetov určených na styk s potravinami. Kontrolou 
označovania boli zistené nedostatky v dvoch prípadoch – „Miska Rustica oval 22cm 
Zapekacia miska, keramická  zn. .Terra Toscana“ a „Tanier“. K uvedeným keramickým 
výrobkom prevádzkovatelia nepredložili vyhlásenia o zhode podľa  nariadenia EP a Rady 
(ES) č. 1935/2004 a smernice EÚ 2005/31/ES a RÚVZ Trenčín zvolá ústne pojednávenie za 
účelom odstránenia predmetných nezhôd, ktoré nie sú v súlade  s platnou legislatívou. 

Úradnou kontrolou boli súčasne preverené výrobné prevádzkarne v regionálnej pôsobnosti  
RÚVZ Trenčín, a to: COOPBOX Eastern, s.r.o., Nové Mesto n/Váhom, STAVOPLAST spol. 
s.r.o., Nové Mesto n/Váhom, OBAL-Vogel & NooT a.s., Nové Mesto n/Váhom, HP spol. 
s.r.o., Považany, TRIAM, s.r.o., Podlužany, Myjavská obchodná agentúra, a.s., Turá Lúka.  

 
RÚVZ Trenčín celkovo vykonal 26 inšpekcií v rámci úradnej kontroly nad materiálmi 

a predmetmi určenými na styk s potravinami, v rámci ktorých sú zahrnuté cielené kontroly 
hlásených nebezpečných výrobkov v systéme RASFF. Súčasne boli splnené úlohy ÚVZ SR, 
týkajúce sa problematiky výskytu 4-metylbenzofenónu a benzofenónu v potravinárskych 
výrobkoch, ktoré migrovali do potravín z tlačiarenských farbív používaných pri potlači 
kartónových a papierových obalových materiálov a problematiky vyhlásení o zhode.  
 
Táto správa bola zaslaná elektronickou poštou dňa 07.01.2010 na adresu pp.nrc@uvzsr.sk . 
 
 
 
 
                                                                     MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH 
                                                                                    regionálna hygienička       


