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Usmernenie orgánov verejného zdravotníctva pre výkon úradných kontrol 
nad materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami v roku 2020 

 
Koncepcia výkonu úradných kontrol materiálov a predmetov určených na styk 

s potravinami (plasty, kovy, papier a lepenka, celofán, elastoméry a guma na báze prírodného 
alebo syntetického kaučuku, keramika, sklo, textil, drevo a korok,  materiály a predmety 
povrchovo upravené) vychádza z požiadaviek definovaných v nasledujúcich právnych 
predpisoch : 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/625 o úradných 
kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie 
uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat 
a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na 
ochranu rastlín  

- Nariadenie 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. 

Rozsah úradných kontrol je cielene zameraný na možné rizikové ukazovatele v závislosti 
od materiálového  zloženia  materiálov a predmetov určených na styk s potravinami v súlade 
s odporúčaním KOMISIE (EÚ) č. 2019/794 o koordinovanom pláne kontrol s cieľom stanoviť 
prevalenciu určitých látok migrujúcich z materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku 
s potravinami. Rozsah úradných kontrol je okrem laboratórneho overenia zhody materiálov  
a predmetov určených na styk s potravinami zameraný aj na dokumentárnu kontrolu 
(vyhlásenie o zhode, podporná dokumentácia), kontrolu označovania, správnych výrobných 
postupov a vysledovateľnosti v súlade s nariadením EP a Rady (ES) č. 1935/2004 a jeho 
vykonávacích predpisov. 

 
     Pri definovaní špecifických kritérií bezpečnosti výrobkov sa vychádza z legislatívnych 
požiadaviek, z frekvencie a rozsahu hlásených nebezpečných výrobkov v systéme RASFF, 
podaní a sťažností spotrebiteľov, nových obalových trendov, minulosti prevádzkovateľov 
a výsledkov úradných kontrol z predchádzajúcich rokov vykonaných na území SR. 
      
V roku 2020 budú úradné kontroly prebiehať nasledovne: 
1. Úradné kontroly s odberom vzoriek (časový harmonogram)  
2. Úradné kontroly bez odberu vzoriek – kontrola požiadaviek na uvádzanie 

materiálov a predmetov určených na styk s potravinami na trh 
3. Monitoring a odber materiálov a predmetov určených na styk s potravinami, ktoré 

sú použité ako reklamné predmety na podporu predaja potravinárskych výrobkov, 
časopisov atď.  

4. Výkon auditov SVP u výrobcov materiálov a predmetov určených na styk s 
potravinami  

5. Úradné kontroly v potravinárskych prevádzkárňach 
6. Aktualizácia databázy výrobcov, veľkoskladov a distribútorov 
 
V prípade zistenia porušenia bezpečnosti výrobkov sa postupuje podľa zákona č. 152/1995 Z. 
z. o potravinách v znení neskorších predpisov. 
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1. Úradné kontroly s odberom vzoriek (časový harmonogram) 
   
Cieľ : cielený odber výrobkov (uvedených v tab. č. 1) na základe definovaných špecifických 
kritérií bezpečnosti : 
Chemické riziko: 

- primárne aromatické amíny 
- formaldehyd   
- Cd, Pb 
- Cd, Pb, Cr, Ni 
- bisfenol A 
- celková migrácia látok 
- kyselina tereftalová 
- kyselina izoftalová 
- styrén 
- vyluhovateľnosť pigmentov 
- diméry, triméry, pentaméry a tetraméry v PET fľašiach (podľa možností laboratória)  

 
Mikrobiologické riziko: 

 koliformné baktérie, plesne, kvasinky, patogénne a podmienene patogénne 
mikroorganizmy 

 
Riziko ovplyvnenia senzorických vlastností : 

 chuť, pach, vzhľad 
 
Časový harmonogram :  odber vzoriek realizovaný podľa časového harmonogramu  
 
Miesta odberov/priority:   

 veľkoobchod, maloobchod,  dovozcovia,  distribútori,  výrobcovia,  potravinársky 
priemysel/prevádzky  

 prioritne sa odber vzoriek vykonáva v sídlach dovozcov, vo veľkoobchode a u 
výrobcov v súlade s tabuľkou č. 2 a tabuľkou č. 4.  

 v prípade, že v zadaných prevádzkach podľa tabuľky č. 4 nebudú dostupné všetky typy 
výrobkov je potrebné vykonať odber v inej prevádzke na regionálnej úrovni (avšak   
nie v prevádzkach, ktoré boli pridelené iným RÚVZ podľa tabuľky č. 4) 

 zároveň je potrebné vykonať kontroly v subjektoch, ktoré vykazovali nedostatky 
v predchádzajúcich rokoch.  

Výkon :  
 odber vzoriek vykonať v súlade so samostatným metodickým pokynom (príloha č. 1 - 

Metodický pokyn k výkonu úradných kontrol nad materiálmi a predmetmi 
určenými na styk s potravinami) 

 zaslať vzorky v požadovanom množstve uvedenom v tabuľke – časový harmonogram 
na RÚVZ so sídlom v Poprade za účelom laboratórneho vyšetrenia a posúdenia 
bezpečnosti výrobkov (rozsah požadovanej dokumentácie je uvedený v tabuľke č. 3) 

 spolu so vzorkami zaslať požadovanú dokumentáciu tak, ako je uvedené v prílohe  
            č. 1 - Metodický pokyn k výkonu úradných kontrol nad materiálmi a predmetmi   
            určenými na styk s potravinami) 
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 v prípade, že v určenom mesiaci nebude daný výrobok dostupný na trhu, odber môže 
byť realizovaný aj v náhradnom termíne pričom príslušný RÚVZ nemusí informovať 
NRL pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami o náhradnom termíne  

 v prípade, že z dôvodu nízkeho výskytu určitých výrobkov na trhu nebude možné 
odobrať vzorky ani v náhradnom termíne nemusí byť o tom písomne informované 
NRL pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami avšak príslušný RÚVZ si 
túto informáciu uvedie vo svojej dokumentácii 

 v prípade, že na trhu bude dostupných viac výrobkov, ktoré svojim vzhľadom  
a charakterom vzbudzujú podozrenie, že môžu byť nebezpečné, odber vzoriek môže 
byť aj nad rámec plánovaného odberu 

 ku každej odobranej vzorke je potrebné čitateľne vyplniť záznam o úradnej kontrole 
(príloha č. 2 – Záznam o úradnej kontrole s odberom vzorky) s dôrazom na 
dôsledné vyplnenie požadovaných údajov. Zároveň sa s odberom vzoriek budú 
vykonávať aj inšpekcie zamerané na: označovanie, skladovanie, zavedenie správnej 
výrobnej praxe (v priemysle potravinárskych obalov) a kontrolu vyhlásenia o zhode  

 záznam o úradnej kontrole spolu s vyhlásením o zhode a podpornou dokumentáciou je 
potrebné zasielať s každou vzorkou odobratou na laboratórne vyšetrenie  

o  vyhlásenie o zhode vyžadovať v slovenskom jazyku 
o  podporná dokumentácia môže byť aj v inom ako slovenskom jazyku  

 v zázname o úradnej kontrole s odberom vzorky dôsledne evidovať nezhody pri 
vykonávaných kontrolách a následných kontrolách – nezhody bude potrebné 
štatisticky spracovať podľa požiadaviek RÚVZ so sídlom v Poprade (záverečná 
tabuľka na vyhodnotenie ÚK za rok 2020 bude zaslaná koncom roku 2020) 

 check listy A, B, C, D sú pomôckou pre pracovníkov HVBPKV pričom postačuje 
vypísať check list pre jeden výrobok (buď s odberom vzorky alebo bez odberu vzorky) 
a evidovať na príslušnom RÚVZ (nie je potrebné zasielať na RÚVZ so sídlom 
v Poprade) 

 žiadať NRL pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami o akúkoľvek 
konzultačnú činnosť v súvislosti s odberom vzoriek, bez odberu vzoriek, kontroly 
dokumentácie a výkonu auditov (emailom : pp.nrc@uvzsr.sk, tel. č. 052/7722453) 

 evidovať záznamy o konzultáciách na práslušnom RÚVZ. 
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Tabuľka č. 1 : Druhy odoberaných vzoriek  
                         a sledované rizikové ukazovatele v roku 2020 

Úradné kontroly - Materiály a predmety 
určené na styk s potravinami 

Sledované rizikové 
ukazovatele 

 

melamínové taniere / 
poháre / 
kojenecké sety 

formaldehyd 
 
 
 

 

nylonové kuchynské 
pomôcky 
 
 
 
 

primárne aromatické 
amíny 

 

keramické výrobky – 
rôzne (poháre, šálky, 
taniere, zapekacie misy 
atď.) 
 

Cd, Pb  
 
 
 

   

 

sklenené poháre 
s dekoráciou 
zasahujúcou do ústneho 
okraja 

Cd, Pb 

    

termohrnčeky alebo 
fľaše s vnútorným 
povrchom z nerez ocele 

Cd, Pb, Cr, Ni 
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biodegradovateľné 
plasty 
(poháre, príbory, obalové 
materiály) 

 

celková migrácia látok 

 

výrobky z bambusu 
alebo z bambusových 
vlákien (misky, poháre, 
detské sety atď.) 
 
Materiál : zmes 
monomérov a živíc   

formaldehyd 
 
 
 

     

polykarbonátové fľaše 
určené na opakované 
použitie – označené 
symbolom „PC“ alebo 
číselným kódom 7 alebo 
označené ako „other“ 

bisfenol A 

     

fľaše označené ako 
TRITAN 

etylénglykol 

 

PET fľaše kyselina tereftalová  
a izoftalová 
 
resp. diméry, triméry, 
pentaméry a tetraméry 
(podľa možností 
laboratória)  
  

   

výrobky z plastov 
označené ako PS 

styrén 

   

výrobky z kameniny 
alebo teflónu 

formaldehyd, vzhľad 
výrobku 
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smaltované výrobky  
(hrnčeky, hrnce) 

Cd, Pb 

    

papierové servítky primárne aromatické 
amíny 

  

výrobky z papiera  
(slamky, taniere, 
poháre) 

primárne aromatické 
aminy resp. 
formaldehyd 
(u farebných aj 
vyluhovateľnosť 
pigmentov) 

 

potravinárske obalové 
materiály 

mikrobiologické 
ukazovatele 
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Tabuľka č. 2 : Miesto odberov vzoriek na základe priorít  
 

A : Materiály a predmety 
určené na styk s potravinami 

Miesto odberu   

melamínové taniere / poháre / kojenecké sety dovozcovia, veľkosklady, distribučná sieť 
nylonové kuchynské pomôcky dovozcovia, veľkosklady, distribučná sieť 
keramické výrobky (rôzne) výrobne keramických výrobkov 

dovozcovia, veľkosklady, distribučná sieť 
sklenené poháre s dekoráciou zasahujúcou do 
ústneho okraja 

dovozcovia, veľkosklady, distribučná sieť 

termohrnčeky alebo fľaše s vnútorným 
povrchom z nerez ocele 

dovozcovia, veľkosklady, distribučná sieť 

biodegradovateľné plasty výrobcovia, dovozcovia, veľkosklady, ZSS  
výrobky z bambusu alebo z bambusových 
vlákien (misky, poháre, detské sety atď.) 

dovozcovia, veľkosklady, distribučná sieť 

polykarbonátové fľaše určené na opakované 
použitie– označené symbolom „PC“ alebo 
číselným kódom 7 alebo označené ako 
„other“ 

dovozcovia, veľkosklady, distribučná sieť 

fľaše označené ako TRITAN dovozcovia, veľkosklady, distribučná sieť 

PET fľaše  potravinársky priemysel 

výrobky z plastov označené ako PS dovozcovia, veľkosklady, distribučná sieť 

výrobky z kameniny alebo teflónu dovozcovia, veľkosklady, distribučná sieť 

smaltované výrobky (hrnčeky, hrnce) dovozcovia, veľkosklady, distribučná sieť 

výrobky z papiera (slamky, taniere, poháre) dovozcovia, veľkosklady, distribučná sieť 

potravinárske obalové materiály potravinársky priemysel 
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Tabuľka č. 3 : Požadovaná dokumentácia  
 

A : Materiály a predmety 
určené na styk s potravinami 

Vyhlásenie o zhode 
v súlade s danými 

legislatívnymi 

Podporná 
dokumentácia 

melamínové taniere / poháre / kojenecké sety nariadenie (ES) č. 10/2011 nariadenie (ES) č. 10/2011 
nylonové kuchynské pomôcky nariadenie (ES) č. 10/2011 nariadenie (ES) č. 10/2011 
keramické výrobky (rôzne) PK SR, smernica 

84/500/EHS, vyhláška MZ 
ČR č. 38/2001 

PK SR, smernica 
84/500/EHS, vyhláška MZ 
ČR č. 38/2001 

sklenené poháre s dekoráciou zasahujúcou do 
ústneho okraja 

nariadenie EP a Rady č. 
1935/2004 (všeobecne) + 
národné legislatívy 

test reporty preukazujúce 
zhodu s nariadením EP a 
Rady č. 1935/2004 

termohrnčeky alebo fľaše s vnútorným 
povrchom z nerez ocele 

nariadenie EP a Rady č. 
1935/2004 (všeobecne) + 
národné legislatívy 

test reporty preukazujúce 
zhodu s nariadením EP a 
Rady č. 1935/2004 

biodegradovateľné plasty nariadenie (ES) č. 10/2011 nariadenie (ES) č. 10/2011 
výrobky z bambusu alebo z bambusových 
vlákien (misky, poháre, detské sety atď.) 

nariadenie (ES) č. 10/2011 nariadenie (ES) č. 10/2011 

polykarbonátové fľaše určené na opakované 
použitie– označené symbolom „PC“ alebo 
číselným kódom 7 alebo označené ako 
„other“ 

nariadenie (ES) č. 10/2011 nariadenie (ES) č. 10/2011 

fľaše označené ako TRITAN nariadenie (ES) č. 10/2011 nariadenie (ES) č. 10/2011 

PET fľaše  nariadenie (ES) č. 10/2011 nariadenie (ES) č. 10/2011 

výrobky z plastov označené ako PS nariadenie (ES) č. 10/2011 nariadenie (ES) č. 10/2011 

výrobky z kameniny alebo teflónu nariadenie EP a Rady č. 
1935/2004 (všeobecne) + 
národné legislatívy 

test reporty preukazujúce 
zhodu s nariadením EP a 
Rady č. 1935/2004 

smaltované výrobky (hrnčeky, hrnce) nariadenie EP a Rady č. 
1935/2004 (všeobecne) + 
národné legislatívy 

test reporty preukazujúce 
zhodu s nariadením EP a 
Rady č. 1935/2004 

výrobky z papiera (slamky, taniere, poháre) nariadenie EP a Rady č. 
1935/2004 (všeobecne) + 
národné legislatívy 

test reporty preukazujúce 
zhodu s nariadením EP a 
Rady č. 1935/2004 

potravinárske obalové materiály nariadenie (ES) č. 
10/2011/vnútroštátne 
právne predpsiy 

nariadenie (ES) č. 
10/2011/vnútroštátne 
právne predpsiy 
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Tabuľka č. 4: Zoznam prioritných odberových miest (v súlade s tabuľkou č. 2) 
RÚVZ Prevádzkareň/predajňa/reťazec 
RÚVZ Bratislava hlavné mesto IKEA 
Trnava Tchibo 
Dunajská Streda Tescoma 
Galanta Sportisimo 
Senica EKOLÉKAREŇ 
Trenčín Albi 
Považská Bystrica Orion 
Prievidza so sídlom v Bojniciach ASKO 
Nitra PLANEO Elektro 
Topoľčany Dráčik 
Nové Zámky Topshop 
Komárno PEPCO 
Levice LIDL 
Žilina Kinekus 
Čadca Intersport 
Dolný Kubín 101 Drogerie 
Martin Billa 
Liptovský Mikuláš obchod so suvenírmi 
Banská Bystrica KIKA 
Lučenec Kníhkupectvo Martinus 
Veľký Krtíš BENU Lekáreň 
Rimavská Sobota OKAY Elektro 
Zvolen JYSK 
Žiar nad Hronom Kaufland 
Poprad ROSLER domáce (kuchynské) potreby 
Prešov Flying Tiger Copenhagen 
Bardejov Makos a.s. (veľkoobchod) 
Vranov nad Topľou NAY Elektro 
Svidník CBA Komfos 
Humenné KiK 
Stará Ľubovňa COOP Jednota 
Košice METRO 
Michalovce BANQUET  
Rožňava dm drogerie 
Spišská Nová Ves teta drogerie 
Trebišov Tesco 
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Časový harmonogram odberu vzoriek (plánovaný počet vzoriek) 

Typ výrobkov Kraj (počet vzoriek/termín odberu) 
Košický Prešovský Banskobystrický Žilinský Trenčiansky Nitriansky Trnavský Bratislavský 

melamínové taniere / poháre / kojenecké sety 

Počet kusov : 4  

1 

marec 
1 

apríl 
1 

máj 
1 

jún 
1 

júl 
1 

august 
1 

september 
1 

október 
nylonové kuchynské pomôcky 

Počet kusov : 4 

1 

marec 
1 

apríl 
1 

máj 
1 

jún 
1 

júl 
1 

august 
1 

september 
1 

október 
keramické výrobky (rôzne) 

Počet kusov : 4 

2 

marec 
2 

apríl 
2 

máj 
2 

jún 
2 

júl 
2 

august 
2 

september 
2 

október 
sklenené poháre s dekoráciou zasahujúcou  
do ústneho okraja  

Počet kusov : 4 

1 

marec 
1 

apríl 
1 

máj 
1 

jún 
1 

júl 
1 

august 
1 

september 
1 

október 

termohrnčeky alebo fľaše s vnútorným 
povrchom z nerez ocele 

Počet kusov : 4   

2 

marec 
2 

apríl 
2 

máj 
2 

jún 
2 

júl 
2 

august 
2 

september 
2 

október 

biodegradovateľné plasty (poháre, príbory, 
obalové materiály) 

Počet kusov : 15  resp. 0,5 m2 fólie 

1 

marec 
1 

apríl 
1 

máj 
1 

jún 
1 

júl 
1 

august 
1 

september 
1 

október 

výrobky z bambusu alebo z bambusových 
vlákien (misky, poháre, detské sety atď.) 

Počet ks : 4 

2 

marec 
2 

apríl 
2 

máj 
2 

jún 
2 

júl 
2 

august  
2 

september 
2 

október 

polykarbonátové fľaše určené na opakované 
použitie – označené symbolom „PC“ alebo 
číselným kódom 7 alebo označené ako 
„other“ 

Počet ks : 4 

1 

marec 
1 

apríl 
1 

máj 
1 

jún 
1 

júl 
1 

august 
1 

september 
1 

október 
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fľaše označené ako TRITAN 

Počet ks : 4 

1 

marec 
1 

apríl 
1 

máj 
1 

jún 
1 

júl 
1 

august 
1 

september 
1 

október 
PET fľaše 

Počet ks : 4 

 

Výkon: počas celého roka v súlade s plánom kontrol v potravinárskych prevádzkach na regionálnej úrovni  

Miesto odberu : potravinárske prevádzky 

Typ vyšetrenia : chemické  

Počet vzoriek : z každej kontrolovanej prevádzkarne 1 typ PET fliaš (4 ks bez uzáverov) – v prípade, že 
z technologických dôvodov nie je možné odobrať prázdne fľaše je potrebné odobrať 2 naplnené    

Výrobky z plastov označené ako PS 

Počet ks : 4 

1 

marec 
1 

apríl 
1 

máj 
1 

jún 
1 

júl 
1 

august 
1 

september 
1 

október 
Výrobky z kameniny alebo teflónu 

Počet ks : 4 

1 

marec 
1 

apríl 
1 

máj 
1 

jún 
1 

júl 
1 

august 
1 

september 
1 

október 
Smaltované výrobky (hrnčeky, hrnce) 

Počet ks : 4 

1 

marec 
1 

apríl 
1 

máj 
1 

jún 
1 

júl 
1 

august  
1 

september 
1 

október 
Papierové servítky 

Počet : 4 balenia 

1 

marec 
1 

apríl 
1 

máj 
1 

jún 
1 

júl 
1 

august  
1 

september 
1 

október 
Výrobky z papiera (slamky, taniere, poháre) 

Počet : 15 ks 

1 

marec 
1 

apríl 
1 

máj 
1 

jún 
1 

júl 
1 

august  
1 

september 
1 

október 
Potravinárske obalové materiály 

Počet : 10 ks alebo 0,5 m2 fólie 

 

Výkon: počas celého roka v súlade s plánom kontrol v potravinárskych prevádzkarňach na regionálnej úrovni  

Miesto odberu : potravinárske prevádzkarne 

Typ vyšetrenia : mikrobiologické 

Počet vzoriek : za každý kraj 1 odber   
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2.  Úradné kontroly bez odberu vzoriek – kontrola požiadaviek na   
      uvádzanie materiálov a predmetov určených na styk s potravinami  
      na trh 
 
Cieľ : kontrola či sú splnené požiadavky na uvádzanie keramických výrobkov a plastových 
obalových materiálov a výrobkov na trh  
 
Časový harmonogram : počas celého roku 2020 
 
Miesto výkonu : výrobcovia obalov, potravinársky priemysel, veľkosklady, supermarkety,   
                           distribučná sieť, ZSS (v súlade s tabuľkou č. 4) 
 
Výkon :  
 kontrola požiadaviek na uvádzanie materiálov a predmetov určených na styk  s 

potravinami  na trh 
- označovanie stanovené v čl. 15 nariadenia (ES) č.1935/2004   
- vysledovateľnosť stanovená v čl. 17 nariadenia (ES) č. 1935/2004  
- správne výrobné postupy stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 2023/2006  
- vyhlásenia o zhode a podporná dokumentácia pre plastové materiály a predmety v súlade   
  s nariadením v nariadení Komisie (EÚ) č. 10/2011, vnútroštátnymi právnymi predpismi  
  (PK SR o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a doložkou   
  vzájomného uznávania) 

 vykonať min. 3 kontroly bez odberu vzoriek v územnej pôsobnosti každého RÚVZ 
prioritne : plastové materiály a predmety (zložené z jedného typu plastu, bez potlače) 
v súlade s prioritami uvedenými v tabuľke č. 4 a v súlade s check listu A resp. B 
(vyhlásenie o zhode a podpornú dokumentáciu evidovať na príslušnom RÚVZ, nie je 
potrebné posielať na RÚVZ so sídlom v Poprade)  

 vykonať min. 1 kontrolu bez odberu vzoriek v územnej pôsobnosti každého RÚVZ pre  
keramické výrobky v súlade s prioritami uvedenými v tabuľke č. 4 v súlade s check listom 
D (vyhlásenie o zhode a podpornú dokumentáciu evidovať na príslušnom RÚVZ, nie je 
potrebné posielať na RÚVZ so sídlom v Poprade) 

 ku každému kontrolovanému výrobku vypísať záznam o úradnej kontrole (príloha č. 3 – 
Záznam o úradnej kontrole bez odberu vzorky) 

 check listy A, B, C, D sú pomôckou pre pracovníkov HVBPKV pričom postačuje vypísať 
check list pre jeden výrobok (buď s odberom vzorky alebo bez odberu vzorky) a evidovať 
na príslušnom RÚVZ (nie je potrebné zasielať na RÚVZ so sídlom v Poprade) 

 v zázname o úradnej kontrole bez odberu vzoriek dôsledne evidovať nezhody pri 
vykonávaných kontrolách a následných kontrolách – nezhody bude potrebné štatisticky 
spracovať podľa požiadaviek RÚVZ so sídlom v Poprade (záverečná tabuľka na 
vyhodnotenie ÚK za rok 2020 bude zaslaná koncom roku 2020) 

 v rámci auditov v ZSS je potrebné vykonať ako súčasť auditu aj kontrolu aspoň jedného   
používaného plastového obalového materiálu (kontrola vyhlásení o zhode a podpornej 
dokumentácie v súlade s check listom A) 
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3.   Monitoring a odber výrobkov určených na styk  s potravinami, ktoré sú   
      použité ako reklamné predmety na podporu predaja potravinárskych   
      výrobkov, časopisov atď.  
 
Cieľ : monitorovať a vykonať odber materiálov a predmetov určených na styk s potravinami, 
ktoré sa používajú ako reklamné predmety na podporu predaja iných výrobkov (potravinárske 
výrobky, časopisy atď.) z dôvodu možného použitia nekvalitných a nebezpečných materiálov 
 
Časový harmonogram : počas celého výkonu úradných kontrol v roku 2020 
 
Výkon :  

 ako reklamné predmety môžu byť použité misky na cereálie, termohrnčeky, plastové 
misky, keramické hrnčeky, sklenené poháriky atď.  

 u týchto výrobkov je zvýšené riziko, že na ich výrobu sa použili málo kvalitné 
materiály, ktoré môžu ohroziť zdravie ľudí 

 v prípade výskytu takýchto výrobkov je potrebné vykonať ich odber v počte 4 ks 
počas celého roka 2020 

 
4.  Výkon auditov SVP u výrobcov plastových a keramických výrobkov  
 
Cieľ :  je nutné vykonávať audit u výrobcov FCM v  rámci územnej pôsobnosti RÚVZ 
            (prednostne u výrobcov plastov, keramiky a následne ďalších výrobcov)  
 
Časový harmonogram : časový plán auditov si definuje každý RÚVZ zvlášť  
 
Výkon : 

 postupovať podľa metodického pokynu a kontrolného listu pre výkon externých 
auditov zameraných na správne výrobné postupy u výrobcov materiálov  
a predmetov určených na styk s potravinami zaslaného v roku 2010 

 prednostne vykonať audit  u výrobcov plastov a keramiky a následne u iných 
výrobcov  

 viesť plán auditov a výsledky auditov 
 

5.  Úradné kontroly v potravinárskych prevádzkárňach 
 
Cieľ :  v rámci nových kompetencií je nutné vykonávať úradné kontroly u používateľov   
            obalových materiálov tj. v potravinárskych prevádzkárňach. 
            Zoznam prevádzkární vyžiadať od príslušných RVPS.  
            Zoznam prevádzkární aktualizovať a mať vypracovaný plán kontrol.  
 
Časový harmonogram : počas celého výkonu úradných kontrol v roku 2020 
 
Výkon : 

 priority : 
      A : kontrola všetkých baliarní vôd, ktoré používajú PET fľaše (vypísať prílohu 
            č. 4 – Záznam o úradnej kontrole, a zaslať na RÚVZ so sídlom v Poprade)  

o odber vzorky na chemické vyšetrenie  
o dokumentárna kontrola (vyhlásenie o zhode + podporná dokumentácia 

v zmysle nariadenia (ES) č. 10/2011 (check list A resp. B) 
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o údaje o certifikácii kontrolovaného subjektu 
o zistenie či kontrolovaný subjekt nakupuje a používa obalové materiály 

v zmysle vyhlásenia o zhode (napr. účel použitia – typy potravín, čas, 
teplota, obmedzenia a reštrikcie) 

o inšpekcia skladovania používaných obalových materiálov (vstupné sklady)  
o zistenie či kontrolovaný subjekt používa obalový materiál v súlade s 

vyhlásením o zhode podľa Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1935/2004 
o v prípade použitia rPET (recyklovaných PET preforiem) žiadať resp. 

informovať kontrolovaný subjekt, že podľa čl. 13 nariadenia 282/2008/ES 
sa môže rPET používať ak na proces recyklácie bolo vydané kladné 
stanovisko EFSA s EC registračným číslom a bol kladne posúdený na 
balenie vôd pre dlhodobý kontakt  

     B: kontrola min. 2 potravinárskych prevádzkární, ktoré používajú plastové   
          obalové materiály na balenie potravín (vypísať prílohu č. 4 – Záznam   
          o úradnej kontrole a zaslať na RÚVZ so sídlom v Poprade)  

o odber vzorky na mikrobiologické vyšetrenie (1 vzorka / kraj) 
o dokumentárna kontrola jedného (náhodne vybraného obalového materiálu) 

(vyhlásenie o zhode + podporná dokumentácia  v zmysle nariadenia (ES) č. 
10/2011 (check list A resp. B – nie je potrebné vypisovať avšak je potrebné 
evidovať nezhody pri kontrole a následnej kontrole) 

o zistenie či kontrolovaný subjekt nakupuje a používa obalové materiály 
v zmysle vyhlásenia o zhode (napr. účel použitia – typy potravín, čas, 
teplota, obmedzenia a reštrikcie) 

o inšpekcia skladovania používaných obalových materiálov (vstupné sklady)  
o zistenie či kontrolovaný subjekt používa obalový materiál v súlade s 

vyhlásením o zhode podľa Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1935/2004 
o monitoring používania aktívnych a inteligentných obalových materiálov  

(v zmysle metodického pokynu) 
o kontrola súladu používaných strojných zariadení a ostatných materiálov 

a predmetov (okrem obalov) s nariadením EP a Rady č. 1935/2004 
(kontrola vyhlásenia o zhode) 

o zistenie či je zavedený interný systém kontroly používaných obalových 
materiálov 

 
 Poznámky: 

- potravinárske prevádzkárne sú povinné používať iba obalové materiály v súlade 
s nariadením EP a Rady č. 1935/2004 na účel použitia vyplývajúci z vyhlásenia 
o zhode 

- potravinárske prevádzkárne sú povinné žiadať dodávateľov obalových materiálov 
o vyhlásenie o zhode  

- potravinárske prevádzkárne nie sú povinné žiadať dodávateľov obalových materiálov 
o podpornú dokumentáciu ale v rámci zaručenia bezpečnosti sa odporúča mať 
k dispozícii aj podpornú dokumentáciu dokladajúcu zhodu (žiadať pri kontrole, 
v prípade neobdržania žiadať výrobcov resp. dodávateľov) 

- odporúča sa mať zavedený interný systém kontroly používaných obalových materiálov 
(napr. formou dodávateľských auditov alebo vlastného testovania bezpečnosti 
obalových materiálov) 
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6.  Aktualizácia databázy výrobcov, veľkoskladov a distribútorov 
 
 
Cieľ : aktualizácia databázy výrobcov, veľkoskladov a distribútorov materiálov a predmetov   
           určených na styk s potravinami  
 
Časový harmonogram : v priebehu celého roku 2020  
 
Výkon : 

 počas celého roku 2020 v rámci územnej pôsobnosti RÚVZ  
 pri aktualizácii využívať informačný systém  
 databázu viesť na regionálnej úrovni (zaslanie na RÚVZ v Poprade iba na 

požiadanie) 
 
Hlásenie nebezpečných výrobkov  
 
Na základe výsledkov laboratórnych rozborov je potrebné každý nebezpečný výrobok ohlásiť 
v systéme RASFF a podniknúť kroky na stiahnutie výrobku z trhu. Informácie o prijatých 
opatreniach a hlásenie RASFF je potrebné okrem kontaktného bodu na ÚVZ SR zaslať aj na 
RÚVZ so sídlom v Poprade.  

 
Odborná a technická podpora 

 
Pri odbere vzoriek, kontrole dokumentácie a výkone auditov poskytuje odbornú a technickú 
podporu NRL pre materiály určené na styk s potravinami, RÚVZ so sídlom v Poprade, 
Zdravotnícka 3, 058 97, Poprad, email : pp.nrc@uvzsr.sk, tel. číslo 052/7125376. 

 
Správa o výkone úradných kontrol 
Koncepcia správy o výkone úradných kontrol bude zaslaná emailom v priebehu roku 2020. 

  
Prílohy : 
Príloha č. 1 - Metodický pokyn k výkonu úradných kontrol nad materiálmi a predmetmi   
                      určenými na styk s potravinami 
Príloha č. 2 - Záznam o úradnej kontrole s odberom vzorky 
Príloha č. 3 - Záznam o úradnej kontrole bez odberu vzorky 
Príloha č. 4 - Záznam o úradnej kontrole bez odberu vzorky (potravinárske prevádzky /  
                      výrobne) 
Príloha č. 5 - Check list A - vyhlásenie o zhode podľa nariadenia EP a Rady č. 1935/2004 a  

          nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011 - pre plastové materiály a predmety    
Príloha č. 6 - Usmernenie k check listu A vyhlásenie o zhode podľa nariadenia EP a Rady č.   
                      1935/2004 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011   
Príloha č. 7 - Check list B - vyhlásenie o zhode podľa nariadenia EP a Rady č. 1935/2004 a  
                      nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011 – pre neplastové časti (lak, farba, lepidlo) 
                      obalového materiálu 
Príloha č. 8 - Check list C - vyhlásenie o zhode podľa nariadenia EP a Rady č. 1935/2004  
                      – pre neharmonizované obalové materiály 
Príloha č. 9 - Check list D - vyhlásenie o zhode a podpornej dokumentácie podľa nariadenia 
                      EP a Rady č. 1935/2004 a PK SR v zmysle smernice 84/500/EES a 2005/31/ES 
                      – pre keramické predmety 


