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Úradná kontrola materiálov a predmetov určených na styk s potravinami v roku 2019 
                                                                                                                                                                                             

Národné referenčné laboratórium (NRL) pre materiály prichádzajúce do kontaktu 
s potravinami vykonávalo v roku 2019 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. 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.  Pri definovaní 
špecifických kritérií bezpečnosti výrobkov sa vychádzalo 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. 

Rozsah úradných kontrol je okrem laboratórneho overenia zhody materiálov  
a predmetov určených na styk s potravinami s čl. 3 nariadenia EP a Rady (ES) zameraný aj na 
dokumentárnu kontrolu (vyhlásenie o zhode, podporná dokumentácia – čl. 16), kontrolu 
označovania (čl. 15), kontrolu správnych výrobných postupov (čl. 3) a kontrolu 
vysledovateľnosti (čl. 17) v súlade s nariadením EP a Rady (ES) č. 1935/2004 a jeho 
vykonávacích predpisov. 

      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 2019   

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 

výrobky z kovov a zliatin Cd, Pb, Cr, Ni 

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 
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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. 

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 2019 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 vyšetrených 137 výrobkov čo prestavuje 370 vzoriek, ktoré boli  
vyšetrené v 511 ukazovateľoch a bolo vykonaných 1570 analýz. 
 
a) Chemické vyšetrenie 
Z celkového počtu 137 testovaných výrobkov 1 výrobok laboratórnym vyšetrením nesplnil 
požiadavky piatej hlavy druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky – Materiály  
a predmety určené na styk s potravinami.  
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Obrázok 1: Typy výrobkov odobratých v rámci úradných kontrol vykonaných v roku 2019 

 
 
Požiadavky bezpečnosti nesplnil nasledujúci výrobok : 
 Hrnček bambus/silikón 
      počet nezhôd: 1    
      dôvod nezhody: migrácia formaldehydu  
 
Príslušnými RÚVZ boli prijaté opatrenia na trhu na ochranu zdravia spotrebiteľa a výrobok 
bol hlásený v RASFF. 

 
b)  Pôvod výrobkov  
Z vyplnených záznamov o úradnej kontrole odobraných výrobkov vyplýva, že zo 137 výrobkov 
malo 42 výrobkov deklarovaný pôvod v krajinách EÚ, 73 výrobkov pochádzalo z tretích krajín 
a 22 výrobkov nemalo uvedený pôvod (tabuľka č. 2, obrázok č. 2). 

 
 
Tabuľka č. 2: Pôvod výrobkov  
 

Pôvod výrobkov Počet 
EÚ 42 
Tretie krajiny 73 
Nezistený/neudaný 22 
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Obrázok č. 2: Pôvod výrobkov odobratých v rámci úradných kontrol vykonaných  

v roku 2019 
 
 

c) Miesto odberov 
Z vyplnených záznamov o úradnej kontrole odobraných výrobkov vyplýva, že najviac vzoriek 
bolo odobraných v maloobchode a následne v skladoch a veľkoskladoch (tabuľka č. 3,  
obrázok č. 3).   

 
Tabuľka č. 3: Miesto odberov  
 

Miesto odberov Celkový počet 
odberov 

maloobchod 118 
sklady, veľkosklady 12 
potravinársky priemysel 1 
výroba obalov a výrobkov 4 
neudaný 2 
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Obrázok č. 3: Miesto odberov výrobkov odobratých v rámci úradných kontrol vykonaných 

v roku 2019 
 
 
d) Skladovanie 
U všetkých 137 sledovaných výrobkov neboli zistené nedostatky v skladovaní. 
 
e) Kontrola dokumentácie 
Vyhlásenie o zhode bolo predložené na RÚVZ so sídlom v Poprade ku 67 výrobkom. 
Zároveň aj podporná dokumentácia bola predložená na RÚVZ so sídlom v Poprade ku 43 
výrobkom.  
 
2. Úradné kontroly bez odberu vzoriek – kontrola požiadaviek na uvádzanie plastových    
     výrobkov na trh 

 
Úradné kontroly bez odberu vzoriek boli vykonávané v priebehu celého roka 2019 v súlade 
s usmernením pre výkon úradných kontrol a kontrolnými listami pre rôzne typy materiálov 
a predmetov určených na styk s potravinami (obrázok č. 4). 
Celkovo bolo vykonaných 184 kontrol v 108 prevádzkach. Je možné konštatovať, že 
vyhlásenia o zhode a podporná dokumentácia boli predložené 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) čo bolo predmetom 
nápravných opatrení.  
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Obrázok 4: Typy kontrolovaných výrobkov v rámci úradných kontrol vykonaných  

v roku 2019 
 
 
a) Miesta kontrol 
Z vyplnených záznamov o úradnej kontrole bez odberu vzoriek vyplýva, že rozsah úradných 
kontrol bol rovnomerne rozdelený medzi rôznych výrobcov, predajcov a používateľov 
materiálov a predmetov určených na styk s potravinami (tabuľka č. 4, obrázok č. 5).   

 
Tabuľka č. 4: Miesto kontrol  
 

Miesto kontrol Celkový počet 
kontrol 

maloobchod 30 
veľkoobchod, veľkosklad 14 
distribútor 5 
potravinársky priemysel 6 
výrobcovia FCM 16 
zariadenia spoločného stravovania 34 
iný 3 
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Obrázok č. 5: Miesto úradných kontrol bez odberov výrobkov vykonaných v roku 2019 

 
 

b) Kontrola dokumentácie 
Vyhlásenie o zhode bolo predložené ku 97 výrobkom. 
Aj podporná dokumentácia bola predložená ku 92 výrobkom. 

  Zistené nezhody boli v obsahovej stránke vyhlásení o zhode pre plastové materiály   
  a predmety, ktoré boli podnetom pre nápravné opatrenia.  
 

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 2019 bol odobratý 1 bambusový hrnček, 1 sklenený pohár a 1 sklenený 
hrnček, ktoré boli predávané ako darčekové predmety na podporu predaja potravín. Výrobky 
vyhoveli v sledovaných ukazovateľoch (formaldehyd – bambusový hrnček, Cd, Pb – sklenený 
pohár a hrnček) platnej legislatíve. 
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4.    Výkon auditov SVP u výrobcov materiálov a predmetov určených na styk s   
       potravinami  
 
V priebehu roka 2019 boli vykonané 4 audity u výrobcov materiálov a predmetov určených 
na styk s potravinami 

Vyhodnotenie auditov : 

- 2 prevádzky boli posúdené ako bezpečné 

- v 1 prevádzke bolo nájdených 5 nezhôd, pri neskoršej kontrole boli nezhody odstránené    
a prevádzka bola posúdená ako bezpečná 

- v 1 prevádzke bolo nájdených 9 nezhôd pri neskoršej kontrole boli nezhody odstránené 
a prevádzka bola posúdená ako bezpečná. 

5.    Prehľad udelených sankcií 
 
V priebehu roka 2019 boli udelené sankcie vo výške 6300 eur za nevykonanie uložených 
nápravných opatrení a nepovolenie uvedenia výrobne do prevádzky.  

V roku 2020 bude udelená sankcia vo výške 1000 eur za nevykonanie nápravných opatrení 
zistených v roku 2019. 

6.  Aktualizácia databázy výrobcov, veľkoskladov a distribútorov  
 
Aktualizácia databázy výrobcov, veľkoskladov a distribútorov bola vykonaná na príslušných 
RÚVZ v SR počas roku 2019. 
 
 

 

Správu vypracoval : 

Ing. Milada Syčová 
vedúca Národného referenčného laboratória pre materiály prichádzajúce 
do kontaktu s potravinami 


