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7. Úradná kontrola materiálov a predmetov určených na styk s potravinami v roku 2016 

                                                                                                                                                                                              

Národné referenčné laboratórium (NRL) pre materiály prichádzajúce do kontaktu 

s potravinami vykonávalo v roku 2016 laboratórne vyšetrenia materiálov a predmetov 

určených na styk s potravinami v súlade s plnením viacročného plánu úradných kontrol podľa 

Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004. Plán úradných kontrol bol 

cielene zameraný na výrobky dostupné na našom trhu, u ktorých sa definovali špecifické 

kritériá rizikovosti na základe legislatívnych požiadaviek, hlásení RASFF a našich 

dlhoročných skúsenosti s posudzovaním výrobkov určených na styk s potravinami. 

      Odbery vzoriek boli organizované jednotlivými RÚVZ podľa stanoveného časového 

harmonogramu. Vzorky odobraté jednotlivými RÚVZ so sídlom v SR boli cielene laboratórne 

vyšetrené v možných rizikových ukazovateľoch v závislosti od materiálového zloženia  

materiálov a predmetov určených na styk s potravinami.  

 

Tabuľka č. 1 : Druhy odoberaných vzoriek a sledované rizikové ukazovatele v roku 2016   

 
A. Materiály a predmety  

určené na styk s potravinami 

Sledované  

rizikové ukazovatele 

melamínové kuchynské pomôcky formaldehyd, melamín 

nylonové kuchynské pomôcky primárne aromatické amíny 

keramické výrobky Cd, Pb 

kovové výrobky Cd, Pb, Cr, Ni 

plastové dosky na krájanie (prednostne farebné) celková migrácia látok 

monoméry/aditíva/prísady v súalde 

s prílohou I naraidenia Komisie (EÚ) č. 

10/2011 

senzorické hodnotenie 

fľaše na uchovávanie potravín s plastovým tesnením estery kys. ftalovej 

výrobky z bambusu Formaldehyd  

melmín 

plastové rýchlovarné kanvice Cd, Pb, Cr, Ni 

senzorické hodnotenie 

sklenené rýchlovarné kanvice Cd, Pb, Cr, Ni 

senzorické hodnotenie 

keramické rýchlovarné kanvice Cd, Pb, Cr, Ni 

senzorické hodnotenie 

PET predlisky resp. fľaše z recyklačných závodov celková migrácia látok 

monoméry/aditíva/prísady v súalde 

s prílohou I naraidenia Komisie (EÚ) č. 

10/2011 

senzorické hodnotenie 

strech/mäkčené obalové fólie estery kys. ftalovej 

papierové obrúsky formaldehyd 

primárne aromatickié amíny 

fenoly 

Cd, Pb, Cr, As, Hg 

 

Úradné kontroly boli realizované podľa samostatného metodického pokynu, ktorý 

obdržali všetky RÚVZ. 

Miesta odberov boli nasledujúce: veľkoobchod,  maloobchod,  dovozcovia,  

distribútori,  výrobcovia,  potravinársky priemysel/prevádzky. Ako prioritné miesta odberov 

boli určení : dovozcovia a veľkoobchod. 
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Ku každej odobranej vzorke bol vyplnený záznam o úradnej kontrole. Zároveň sa 

s odbermi vzoriek vykonávali aj inšpekcie zamerané na : skladovanie, zavedenie správnej 

výrobnej praxe (v priemysle potravinárskych obalov a keramických výrobkov) a dostupnosť 

dokumentácie v súlade s platnou legislatívou (vyhlásenie o zhode, podporná dokumentácia 

k vyhláseniu o zhode).  

 

Úradné kontroly v roku 2016 prebiehali v týchto fázach : 

1. Úradné kontroly s odberom vzoriek (časový harmonogram)  

2. Úradné kontroly bez odberu vzoriek – kontrola požiadaviek na uvádzanie plastových 

výrobkov 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. Aktualizácia databázy výrobcov, veľkoskladov a distribútorov 

 

Výskyt a analýza nezhôd 
 

1. Vyhodnotenie úradných kontrol s odberom vzoriek  

Úradné kontroly s odberom vzoriek boli realizované v súlade s časovým harmonogram. 

Celkovo bolo chemicky a mikrobiologicky vyšetrených 127 výrobkov v 185 ukazovateľoch 

a bolo vykonaných 1429 analýz. 

 

a) Chemické vyšetrenie 

Z toho 3 výrobky laboratórnym vyšetrením nesplnili požiadavky piatej hlavy druhej časti 

Potravinového kódexu Slovenskej republiky – Materiály a predmety určené na styk 

s potravinami.  

 

Požiadavky bezpečnosti nesplnili nasledujúce výrobky : 

• Nylonová naberačka 

      počet nezhôd : 2   dôvod nezhody : migrácia primárnych aromatických amínov 

• Pasírovač  

      nezhôd : 1             dôvod nezhody : korózia a zmena senzorických vlastností potravín  

Príslušnými RÚVZ boli prijaté opatrenia na trhu na ochranu zdravia spotrebiteľa. 

 

b) Mikrobiologické vyšetrenie  

Mikrobiologicky neboli v roku 2016 vyšetrené žiadne vzorky. 

 

c)  Pôvod výrobkov  

Z vyplnených záznamov o úradnej kontrole odobraných výrobkov vyplýva, že zo 127 výrobkov 

malo 53 výrobkov deklarovaný pôvod v krajinách EÚ, 73 výrobkov pochádzalo z tretích krajín 

a 1 výrobok nemalo uvedený pôvod (tabuľka č. 2, obrázok č. 1). 

 

Tabuľka č. 2 : Pôvod výrobkov  

 

Pôvod výrobkov Počet 

EÚ 53 

Tretie krajiny 73 

Nezistený/neudaný 1 
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Obrázok č. 1 : Pôvod výrobkov 

 

 
 

c) Miesto odberov 

Z vyplnených záznamov o úradnej kontrole odobraných výrobkov vyplýva, že najviac vzoriek 

bolo odobraných v maloochode, následne v hypermarketoch a najmenej v priemysle obalových 

a keramických výrobkov (tabuľka č. 3, obrázok č. 2).   

 

Tabuľka č. 3: Miesto odberov  

 

Miesto odberov Celkový počet 

odberov 

maloobchod (iný ako hypermarket) 45 

sklady, veľkosklady 13 

hypermarkety 39 

maloobchod (typ lacné predajne) 23 

potravinársky priemysel 2 

priemysel obalových a keramických výrobkov 5 

 

Obrázok č. 2 : Miesto odberu  
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e) Skladovanie 

U žiadnych sledovaných výrobkov neboli zistené nedostatky v skladovaní. 

 

f) Kontrola dokumentácie 

Vyhlásenie o zhode bolo predložené ku 82 výrobkom. 

Aj podporná dokumentácia bola predložené k 45 výrobkom. 

  
2. Úradné kontroly bez odberu vzoriek – kontrola požiadaviek na uvádzanie plastových    

     výrobkov na trh 

 

Úradné kontroly bez odberu vzoriek boli vykonávané v priebehu roka 2016. 

Celkovo bolo vykonaných 221 kontrol v 49 prevádzkach. Je možné konštatovať, že vyhlásenia 

o zhode a podporná dokumentácia boli preložené v súlade s metodickým pokynom avšak 

obsahová stránka vyhlásení o zhode bola v mnohých prípadoch nepostačujúca vzhľadom na 

legislatívne požiadavky (neoznačenie výrobkov v úradnom jazyku, vyhlásenia o zhode 

obsahovo nespĺňali požiadavky nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011).  

 

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.  

V priebehu roku 2016 boli odobraté 2 keramické hrnčeky a 1 sada nerezových nožov, ktoré 

boli predávané spolu s potravinami ako darčekové predmety na podporu predaja. Výrobky 

vyhoveli v sledovaných ukazovateľoch (Cd, Pb – keramické hrnčeky, Cd, Pb, Cr, Ni – 

nerezové nože). 

 

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

       potravinami  

V priebehu roka 2016 boli celkovo vykonané 2 audity u výrobcov materiálov a predmetov 

určených na styk s potravinami 

Vyhodnotenie auditov : prevádzky boli posúdené ako bezpečné.   

5.  Aktualizácia databázy výrobcov, veľkoskladov a distribútorov  

Databáza výrobcov, veľkoskladov a distribútorov bola vykonaná na príslušných RÚVZ v SR. 

 

 

 

 

 

 

Správu vypracoval : 

Mgr. Ing. Milada Syčová, MPH 

vedúca NRL pre materiály prichádzajúce 

do kontaktu s potravinami 


