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ŠTUDIJNÝ MATERIÁL NA SKÚŠKY ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI  

na výkon epidemiologicky závaţných činností pri výrobe kozmetických výrobkov(vybrané časti jednotlivých predpisov) 

 

Informácie, výklad k  ustanoveniam jednotlivých predpisov týkajúcich sa kozmetických výrobkov sú dostupné na stránke 

www.uvzsr.sk, BEZPECNOST KOZMETICKYCH VYROBKOV 

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=77&Itemid=83 

 

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení  neskorších predpisov 

(v znení č. 140/2008 Z. z., 461/2008 Z. z., 540/2008 Z. z., 170/2009 Z. z., 67/2010 Z. z., 131/2010 Z. z.(nepriamo), 132/2010 
Z. z., 132/2010 Z. z., 136/2010 Z. z., 172/2011 Z. z., 470/2011 Z. z., 306/2012 Z. z., 74/2013 Z. z., 153/2013 Z. z., 204/2014 
Z. z., 77/2015 Z. z., 403/2015 Z. z., 91/2016 Z. z., 125/2016 Z. z.) 

§ 2 

Základné pojmy 

(1) Na účely tohto zákona 

a) verejné zdravotníctvo je systém zameraný na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia,  

n) karanténne opatrenia sú karanténa, zvýšený zdravotný dozor a lekársky dohľad, ,  

p) epidémia je výskyt najmenej troch prípadov ochorenia, ktoré sú v epidemiologickej súvislosti,  

r) epidemiologicky závaţná činnosť je pracovná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri 

nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia,  

 

§ 3 

Orgány verejného zdravotníctva 

(1) Orgánmi verejného zdravotníctva sú v rozsahu ustanovenom týmto zákonom 

a) MinisterstvozdravotníctvaSlovenskejrepubliky (ďalejlen "ministerstvo"),  

b) ÚradverejnéhozdravotníctvaSlovenskejrepubliky (ďalejlen "úradverejnéhozdravotníctva"),  

c) regionálneúradyverejnéhozdravotníctva,  

d) MinisterstvoobranySlovenskejrepubliky,  

e) MinisterstvovnútraSlovenskejrepubliky,  

f) Ministerstvodopravy, výstavby a regionálnehorozvojaSlovenskejrepubliky,  

g) Slovenskáinformačnáslužba. 

§ 12 

Opatrenia na predchádzanie ochoreniam 

(1) Opatrenia na predchádzanie ochoreniam sú 

a) opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení,  

b) opatrenia na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a na ich 

obmedzenie,  

c) opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na ich obmedzenie,  

d) opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení a iných porúch zdravia v dôsledku ožiarenia ionizujúcim žiarením.  

 

(2) Opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení sú 

a) opatrenia na ochranu Slovenskej republiky pred zavlečením prenosných ochorení,  

b) hlásenie prenosného ochorenia a podozrenia na závažné alebo rýchlo sa šíriace prenosné ochorenie,  

c) odber vzoriek biologického materiálu od ľudí a vzoriek pitnej vody a vzoriek vody z vody určenej na kúpanie, z vody 

prírodného kúpaliska a z vody umelého kúpaliska, vrátane odberu vzoriek potravín a hotových pokrmov, kozmetických 

výrobkov a vzoriek pracovného prostredia a vnútorného prostredia budov na zisťovanie ich zdravotnej bezpečnosti, na 

vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení vrátane zisťovania citlivosti na antimikróbne látky,  

d) osobitné a mimoriadne očkovanie, očkovanie pri úrazoch, poraneniach a nehojacich sa ranách, očkovanie pred cestou do 
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zahraničia, očkovanie osobitných skupín obyvateľstva,  

e) dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov,  

f) izolácia v domácom prostredí alebo v zdravotníckom zariadení, prípadne inom určenom zariadení, zvýšený zdravotný 

dozor, lekársky dohľad, karanténne opatrenia,  

g) opatrenia na zabránenie šíreniu ochorení prenosných zo zvierat na ľudí,  

h) zákaz alebo obmedzenie výkonu povolania u osôb chorých na prenosné ochorenie alebo podozrivých z takého ochorenia,  

i) zákaz alebo obmedzenie používania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná, vrátane zákazu požívania potravín, 

pokrmov a nápojov,  

j) zákaz kúpania vo vode, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu vody vo vode určenej na kúpanie,  

k) zákaz kúpania vo vode, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v prírodnom kúpalisku a na kvalitu vody v umelom 

kúpalisku,  

l) zabezpečenie dostatočného množstva zdravotne bezpečnej pitnej vody,  

m) opatrenia zakazujúce alebo obmedzujúce hromadné podujatia,  

n) zákaz činnosti alebo prevádzky. 

§ 15 

Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a osvedčenia o odbornej spôsobilosti 

 

(2) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, regionálny úrad verejného zdravotníctva zriaďuje komisie na preskúšanie 

odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závaţné činnosti 

 

a) v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení,  

b) v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,  

c) pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,  

d) pri výrobe kozmetických výrobkov. 
 

(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja zriaďuje komisie na 

preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na 

 

a) prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, 
11)

 

b) prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov 

na profesionálne použitie,  

c) nákup, predaj a spracúvanie húb,  

d) prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie 

§ 16 

Odborná spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti 

 

(1) Osobitnou podmienkou na vykonávanie činností uvedených v § 15 je odborná spôsobilosť. Odborná spôsobilosť sa 

preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti. Ak ide o činnosti podľa § 15 ods. 2, odborná spôsobilosť sa preukazuje 

 

a) osvedčením o odbornej spôsobilosti alebo 

b) dokladom o absolvovaní príslušného odborného vzdelania
21)

 alebo dokladom o uznaní dokladu o vzdelaní podľa 

osobitných predpisov.
22)

 

c) odborná spôsobilosť sa môže preukázať aj dokladom z iného členského štátu, ktorý slúži na rovnaký účel alebo je z neho 

zrejmé, že skutočnosť je preukázaná. 

 

(3) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá príslušný orgán verejného zdravotníctva na základe žiadosti o overenie odbornej 

spôsobilosti fyzickej osobe, ktorá spĺňa ďalej ustanovené požiadavky. 

 

(11) Na vykonávanie činností uvedených v § 15 ods. 2 sa požaduje úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie 

odbornej spôsobilosti; to neplatí, ak sa fyzická osoba preukáže dokladom o absolvovaní príslušného odborného 

vzdelania
21)

 alebo dokladom o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitných predpisov.
22)

 

 

(34) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na dobu neurčitú. 

 

 



(35) Príslušný orgán verejného zdravotníctva odoberie osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak 

a) dodatočne zistí, že žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti alebo jej príloha obsahovala nepravdivé údaje,  

b) držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti závažným spôsobom alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené týmto 

zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,  

 

§ 17 

                                                                                   Pitná voda 

(1) Pitná voda je voda v jej pôvodnom stave alebo po úprave určená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce 

účely bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z rozvodnej siete, cisterny alebo ako voda balená do spotrebiteľského 

balenia a voda používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo 

látok určených na ľudskú spotrebu. 

 

(2) Pitná voda je zdravotne bezpečná, ak 

a) neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity ani látky, ktoré v určitých množstvách alebo koncentráciách predstavujú 

riziko ohrozenia zdravia ľudí akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením, a ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami 

nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu, a  

b) spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody.
24)

 

 

§ 43 

Výroba, dovoz a distribúcia kozmetického výrobku 

(1) Zodpovedná osoba
13af)

 je povinná 

a) uviesť na trh1
3ad)

 len kozmetický výrobok, ktorý je bezpečný 
47a)

 pre verejné zdravie a v súlade s osobitným 

predpisom,
47b)

 

b) dodrţiavať pri výrobe kozmetického výrobku správnu výrobnú prax,
47c)

 

c) zabezpečiť posúdenie bezpečnosti kozmetického výrobku a vypracovanie správy o bezpečnosti 
47d) 

pred uvedením 

kozmetického výrobku na trh, 

d) dodrţiavať poţiadavky na odber vzoriek a laboratórnu analýzu vzoriek,
47e)

 

e) dodrţiavať obmedzenia na regulované látky, 
47f)

 

f) označiť kozmetický výrobok v poţadovanom rozsahu 
47g)

 a povinné údaje 
47h)

 uviesť v štátnom jazyku vrátane 

kozmetického výrobku, ktorý nie je v spotrebiteľskom balení, ale balí sa v mieste predaja na ţiadosť kupujúceho 

alebo je vopred balený na okamţitý predaj, 

g) dodrţiavať poţiadavky na tvrdenia o výrobku, 
47i)

 

h) prijať bezodkladne vhodné opatrenia s cieľom dosiahnuť súlad kozmetického výrobku s osobitným predpisom; ak je to 

potrebné, kozmetický výrobok stiahnuť z trhu
14a)

 alebo prevziať späť
14b)

 od spotrebiteľa, ak vie alebo má dôvod sa 

domnievať, že kozmetický výrobok, ktorý uviedla na trh, nie je v súlade s osobitným predpisom,
13ah)

 

i) zabezpečiť, aby sa opatrenia podľa písmena h) týkali všetkých kozmetických výrobkov, ktoré sú sprístupnené na trhu 

Európskej únie, 

j) informovať bezodkladne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, príslušné orgány členských štátov, v ktorých 

bol kozmetický výrobok sprístupnený na trhu, a príslušný orgán členského štátu, v ktorom je informačná zložka o 

kozmetickom výrobku dostupná, o tom, ţe kozmetický výrobok predstavuje riziko pre verejné zdravie, a uviesť 

podrobnosti najmä o nesúlade kozmetického výrobku s osobitným predpisom a prijaté opatrenia, 

k) oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a príslušnému orgánu toho členského štátu, v 

ktorom došlo k závažnému nežiaducemu účinku,
13aj)

 všetky závaţné neţiaduce účinky, o ktorých vie alebo má dôvod sa 

domnievať, že o nich vie, názov kozmetického výrobku a prijaté opatrenia, 

l) poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a príslušných 

orgánov členských štátov, v ktorých bol kozmetický výrobok sprístupnený na trhu, 

1. všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie súladu kozmetického výrobku s poţiadavkami podľa 

písmena a) v jazyku zrozumiteľnom príslušnému orgánu a spolupracovať pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť 

riziká, ktoré kozmetický výrobok predstavuje pre verejné zdravie, 

2. zoznam distribútorov, ktorým boli kozmetické výrobky dodané, pričom táto povinnosť platí počas troch rokov od 

dátumu, keď bola výrobná šarža kozmetického výrobku sprístupnená distribútorovi, 

3. zoznam všetkých kozmetických výrobkov, ktoré uviedla na trh s obsahom látky, o bezpečnosti ktorej existuje pochybnosť, 

ako aj obsah danej látky v každom kozmetickom výrobku, 

m) zabezpečiť, aby informačná zloţka 
13ae)

 o kozmetickom výrobku bola dostupná príslušnému regionálnemu úradu 

verejného zdravotníctva v elektronickej forme alebo písomnej forme, v zrozumiteľnom jazyku, v poţadovanom 



rozsahu, na adrese uvedenej v označení kozmetického výrobku; informačná zloţka o výrobku sa uchováva počas 

desiatich rokov od dátumu, keď bola uvedená na trh posledná šarţa daného kozmetického výrobku, 

n) oznámiť Komisii informácie o kozmetickom výrobku v rozsahu a za podmienok podľa osobitného predpisu 
47j)

 pred uvedením kozmetického výrobku na trh, 

o) sprístupniť verejnosti, bez toho, aby bola dotknutá ochrana, najmä obchodného tajomstva a práv duševného vlastníctva 

1. názov a kvantitatívny obsah nebezpečných látok podľa osobitného predpisu
47k)

 v kozmetickom výrobku, 

2. názov a kód zloženia vonných a aromatických kompozícií a údaje o dodávateľovi, 

3. údaje o nežiaducich a závažných nežiaducich účinkoch spôsobených kozmetickým výrobkom, 

p) dodržiavať zákaz testovať na zvieratách
47l)

 konečný kozmetický výrobok alebo jeho prototyp, zložky alebo kombinácie 

zložiek. 

(2) Zodpovedná osoba nesmie uviesť na trh kozmetický výrobok, 

a) ktorý nie je v súlade s osobitným predpisom 
13ah)

 a predstavuje riziko pre verejné zdravie, 

b) ak nebola posúdená jeho bezpečnosť a vypracovaná správa o bezpečnosti,
47d)

 

c) ktorý nie je označený v poţadovanom rozsahu,
47g)

 a ak povinné údaje
47h)

 nie sú uvedené v štátnom jazyku, 

d) ktorý je ponúkaný alebo prezentovaný klamlivým spôsobom podľa osobitného predpisu;
47m)

prezentácia kozmetického 

výrobku a najmä jeho tvar, vôňa, farba, vzhľad, balenie, označenie, objem alebo veľkosť nesmie vzbudiť u spotrebiteľa, 

najmä u dieťaťa dojem, že ide o potravinu, a tým ohroziť jeho zdravie, 

e) ktorý obsahuje zloţky alebo kombinácie zloţiek testované na zvieratách, ak bola príslušná alternatívna 

metóda
47n)

 schválená a prijatá na úrovni Európskej únie s ohľadom na vývoj validácie v rámci Organizácie pre hospodársku 

spoluprácu a rozvoj, 

f) ktorého konečné zloţenie alebo prototyp bolo testované na zvieratách, ak bola príslušná alternatívna 

metóda
47n)

 validovaná a prijatá na úrovni Európskej únie s príslušným ohľadom na vývoj validácie v rámci Organizácie pre 

hospodársku spoluprácu a rozvoj. 

(3) Výrobca
47o)

 môţe poţiadať úrad verejného zdravotníctva o povolenie výnimky 

a) zo zákazu testovať zložky alebo kombináciu zložiek kozmetického výrobku na zvieratách a výnimky zo zákazu testovať 

konečný kozmetický výrobok alebo jeho prototyp na zvieratách,
13ac)

 

b) zo zákazu uvádzať na trh kozmetický výrobok, ak jeho zložky, kombinácia zložiek, konečné zloženie alebo prototyp boli 

na účel splnenia požiadaviek bezpečnosti kozmetického výrobku testované na zvieratách.
13ac)

 

(4) Distribútor je povinný  

a) overiť, pred tým ako sprístupní kozmetický výrobok na trh, 
13ad)

 či je na kozmetickom výrobku uvedená 

zodpovedná osoba, číslo výrobnej šarţe, zoznam zloţiek a povinné údaje 
47h)

 v štátnom jazyku a či neuplynula lehota 

jeho minimálnej trvanlivosti, ak sa táto uplatňuje, 

b) nesprístupniť kozmetický výrobok na trh dovtedy, kým nebude v súlade s osobitným predpisom, ak vie alebo má 

dôvod sa domnievať, že kozmetický výrobok nie je v súlade s osobitným predpisom,
13ah)

 

c) prijať vhodné opatrenia s cieľom dosiahnuť súlad kozmetického výrobku s osobitným predpisom, ak je to 

potrebné, kozmetický výrobok stiahnuť z trhu alebo prevziať späť od spotrebiteľa, ak vie alebo má dôvod sa 

domnievať, že kozmetický výrobok, ktorý sprístupnil na trh, nie je v súlade s osobitným predpisom,
13ah)

 

d) bezodkladne informovať zodpovednú osobu, príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a príslušné orgány 

členských štátov, v ktorých bol kozmetický výrobok sprístupnený na trhu, o tom, ţe kozmetický výrobok predstavuje 

riziko pre verejné zdravie, uviesť podrobnosti najmä o nesúlade kozmetického výrobku s osobitným predpisom
14a)

 a prijaté 

opatrenia, 

e) oznámiť všetky závaţné neţiaduce účinky,
13aj)

 o ktorých vie alebo má dôvod sa domnievať, že o nich vie, názov 

kozmetického výrobku a prijaté opatrenia príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a príslušnému orgánu 

tých členských štátov, v ktorých došlo k závažnému nežiaducemu účinku, 

f) skladovať, prepravovať a predávať kozmetický výrobok v takých podmienkach, aby neohrozil súlad kozmetického 

výroku s osobitným predpisom, 
13ah)

 

g) poskytnúť na základe odôvodnenej ţiadosti regionálneho úradu verejného zdravotníctva a príslušných orgánov 

členských štátov, v ktorých bol kozmetický výrobok sprístupnený na trhu, 

1. všetky informácie a dokumentáciu na preukázanie súladu kozmetického výrobku s požiadavkami podľa písmena a) v 

jazyku zrozumiteľnom príslušnému orgánu a spolupracovať pri každom prijatom opatrení s cieľom vyhnúť sa rizikám, ktoré 

predstavuje kozmetický výrobok, ktorý sprístupnil na trh, 

2. identifikovať distribútora alebo zodpovednú osobu, ktorá mu kozmetický výrobok dodala, alebo distribútorov, 

ktorým dodal kozmetický výrobok; táto povinnosť platí počas troch rokov od dátumu, keď bola výrobná šarţa 

kozmetického výrobku sprístupnená distribútorovi, 



h) elektronicky oznámiť Komisii a zodpovednej osobe informácie o kozmetickom výrobku podľa osobitného 

predpisu,
47j)

 

i) označiť kozmetický výrobok, ktorý nie je v spotrebiteľskom balení, ale balí sa v mieste predaja na ţiadosť 

kupujúceho alebo je vopred balený na okamţitý predaj, v poţadovanom rozsahu 
47g)

 a povinné údaje 
47h)

 uviesť v 

štátnom jazyku. 

(5) Distribútor nesmie sprístupniť na trh kozmetický výrobok, 

a) ktorý nie je označený v poţadovanom rozsahu, a ak povinné údaje nie sú uvedené v štátnom jazyku, 

b) ktorý je po dátume minimálnej trvanlivosti, 

c) ktorý je ponúkaný alebo prezentovaný klamlivým spôsobom podľa osobitného predpisu;
47m)

prezentácia kozmetického 

výrobku a najmä jeho tvar, vôňa, farba, vzhľad, balenie, označenie, objem alebo veľkosť nesmie vzbudiť u spotrebiteľa, 

najmä u dieťaťa dojem, že ide o potravinu, a tým ohroziť jeho zdravie, 

d) ak vie alebo má dôvod sa domnievať, ţe pri skladovaní alebo preprave kozmetického výrobku nastali také 

podmienky, ktoré mohli ohroziť jeho bezpečnosť.
47a)

 

 Poznámky pod čiarou 

  

 
11) § 7 ods. 5 zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení  niektorých zákonov 

(chemický zákon). 

 
21) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

 
22) § 11 až 19 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov. 

 
24) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality 

vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2010 Z. z. 

 
13) Čl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (Ú. v. EÚ L 342, 

22. 12. 2009) v platnom znení. 

 
13a) § 3 ods. 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 
13aa)  Čl. 18 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení. 

 
13ab) Čl. 18 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení. 

 
13ac) Čl. 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení. 

 
13ad) Čl. 2 ods. 1 písm. h) nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení. 

 
13ae) Čl. 11 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení. 

 
13af) Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení. 

 
13ag) Čl. 35 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení. 

 
13ah) Čl. 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení. 

 
13ai) § 2 písm. e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. 

 
13aj) Čl. 2 ods. 1 písm. p) nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení. 

 
13ak) Čl. 2 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení. 

 
47a) Čl. 3 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení. 

 
47b) Čl. 5 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení. 

 
47c) Čl. 8 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení. 

 
47d) Čl. 10 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení. 

 
47e) Čl. 12 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení. 

 
47f) Čl. 14 až 17, príloha č. II až VI nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení. 

 
47g) Čl. 19 ods. 1 až 4 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení. 

 
47h) Čl. 19 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení. 

 
47i) Čl. 20 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení. 

 
47j) Čl. 13 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení. 

 

47k) Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, 

doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12.  2008) v platnom 
znení. 

 

47l) Čl. 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení. 
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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č.1223/2009 

o kozmetických výrobkoch 

 
Článok 2 

Vymedzenie pojmov 

1.Na účely tohto nariadenia sa používajú tieto vymedzenia pojmov:  

 a) „kozmetický výrobok“ je kaţdá látka alebo zmes, ktorá je určená na kontakt s rôznymi vonkajšími časťami 

ľudského tela (pokoţka, vlasové systémy, nechty, pery a vonkajšie pohlavné orgány) alebo so zubami a sliznicou 

ústnej dutiny na účely výlučne, alebo najmä ich čistenia, parfumovania, zmeny ich vzhľadu, ich ochrany, udrţiavania 

v dobrom stave alebo úpravy telesného pachu; 

 b) „látka“ je chemický prvok a jeho zlúčeniny v prírodnom stave alebo získané akýmkoľvek výrobným postupom 

vrátane všetkých prísad potrebných na udržanie ich stability a všetkých nečistôt pochádzajúcich z použitého postupu, ktorá 

však nezahŕňa žiadne rozpúšťadlá, ktoré možno oddeliť bez ovplyvnenia stability látky alebo zmeny jej zloženia;  

 c) „zmes“ je zmes alebo roztok zložený z dvoch alebo viacerých látok; 

 d) „výrobca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába kozmetický výrobok, alebo ktorá si dala takýto výrobok 

navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza tento kozmetický výrobok na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou; 

 e) „distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, 

ktorá sprístupňuje kozmetický výrobok na trhu; 

 f) „konečný uţívateľ“ je spotrebiteľ alebo profesionál pouţívajúci kozmetický výrobok; 

 g) „sprístupnenie na trhu“ je kaţdá dodávka kozmetického výrobku určeného na distribúciu, spotrebu alebo 

pouţívanie na trh Spoločenstva v priebehu obchodnej činnosti, či uţ odplatná alebo bezodplatná; 

 h) „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie kozmetického výrobku na trhu Spoločenstva;  

 i) „dovozca“ je kaţdá fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Spoločenstve, ktorá uvádza kozmetický 

výrobok z tretej krajiny na trhu Spoločenstva; 

 j) „harmonizovaná norma“ je norma prijatá jedným z európskych normalizačných orgánov uvedených 

v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní 

informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti na 

základe žiadosti Komisie(1)  

 v súlade s článkom 6 uvedenej smernice; 

 k) nanomateriálje nerozpustný alebo bioperzistentný materiál vyrobený na špecifický účel s jedným alebo viacerými 

vonkajšími rozmermi alebo vnútornou štruktúrou veľkosti od 1 do 100 nm. 

 l) „konzervačné látky“ sú látky, ktoré sa používajú výlučne, alebo najmä na zabránenie rastu mikroorganizmov 

v kozmetickom výrobku; 

 m) „farbivá“ sú látky, ktoré sa používajú výlučne, alebo najmä na zafarbenie kozmetického výrobku, celého tela 

alebo jeho častí, absorpciou alebo reflexiou viditeľného svetla; okrem toho, za farbivá je treba považovať aj prekurzory 

oxidatívnych vlasových farbív; 

 n) „UV filtre“ sú látky, ktoré sa používajú výlučne, alebo najmä na ochranu pokožky pred UV žiarením absorpciou, 

reflexiou alebo odpudzovaním UV žiarenia; 

 o) „neţiaduci účinok“ je nepriaznivá reakcia pre zdravie ľudí, ktorá môže byť spôsobená bežným alebo racionálne 

predvídateľným použitím konkrétneho kozmetického výrobku; 

 p) „závaţný neţiaduci účinok“ je nežiaduci účinok, ktorý vedie k prechodným alebo trvalým funkčným poruchám, 

postihnutiu, hospitalizácii, vrodeným anomáliám alebo k bezprostrednému ohrozeniu života, prípadne k smrti; 

 q) „stiahnutie z trhu“je kaţdé opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť sprístupneniu výrobku v dodávateľskom 

reťazci na trhu; 

 r) „spätné prevzatie výrobku“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je dosiahnuť vrátenie výrobku, ktorý už bol 

sprístupnený konečnému užívateľovi; 

 s) „rámcové zloţenie“ je zloţenie uvádzajúce kategóriu alebo funkciu zloţiek a ich maximálnu koncentráciu 

v kozmetickom výrobku alebo uvádzajúce dané kvantitatívne a kvalitatívne údaje v prípade, ak sa zloţenie na 

kozmetický výrobok nevzťahuje alebo sa vzťahuje len čiastočne. Komisia poskytne údaje pre stanovenie rámcového 

zloženia a jeho pravidelnú úpravu vzhľadom na technický a vedecký pokrok. 

2.V zmysle odseku 1 písm. a) nemožno za kozmetický výrobok považovať látku alebo zmes, ktorá sa má prehltnúť, 

vdýchnuť, vpichnúť alebo implantovať do ľudského tela. 

3. Vzhľadom na rôzne definície nanomateriálov podľa rôznych orgánov a na neustály technický a vedecký vývoj v oblasti 

nanotechnológií Komisia prispôsobuje a upravuje definíciu podľa odseku 1 písm. k) tak, aby sa zabezpečil jej súlad 

s technickým a vedeckým pokrokom a definíciami následne prijatými na medzinárodnej úrovni. Toto opatrenie zamerané na 

zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 32 

ods. 3. 

  

 



 

Článok 3 

Bezpečnosť 

Kozmetický výrobok sprístupnený na trh musí byť bezpečný pre zdravie ľudí, ak je použitý za bežných alebo racionálne 

predvídateľných podmienok, pričom sa berie do úvahy najmä: 

 a) prezentácia vrátane súladu so smernicou 87/357/EHS; 

 b) označenie; 

 c) návody na použitie a likvidáciu; 

 d) všetky iné indikácie alebo informácie poskytnuté zodpovednou osobou určenou v článku 4. 

 

Poskytovanie upozornení neoslobodzuje osoby vymedzené v článku 2 a 4 od dodržiavania požiadaviek ustanovených 

v tomto nariadení. 

 

Článok 4 

Zodpovedná osoba 

1. Na trh môţu byť uvedené iba výrobky, ku ktorým je určená právnická alebo fyzická osoba v Spoločenstve ako 

„zodpovedná osoba“. 
2. Pre každý kozmetický výrobok uvedený na trh zabezpečí zodpovedná osoba dodržiavanie príslušných povinností 

stanovených v tomto nariadení. 

3.V prípade kozmetického výrobku vyrobeného v Spoločenstve, ktorý sa následne nevyvezie a opäť nedovezie do 

Spoločenstva, sa zodpovednou osobou stáva výrobca.  

Výrobca môţe písomným splnomocnením za zodpovednú osobu ustanoviť osobu usadenú v Spoločenstve, ktorá svoje 

ustanovenie prijme písomne.  

4. Ak je v prípade kozmetického výrobku vyrobeného v Spoločenstve, ktorý sa následne nevyvezie a opäť nedovezie do 

Spoločenstva, výrobca usadený mimo Spoločenstva, potom tento výrobca písomným splnomocnením ustanoví zodpovednú 

osobu, ktorá je usadená v Spoločenstve, ktorá svoje ustanovenie prijme písomne. 

5.V prípade dovezeného výrobku je zodpovednou osobou za konkrétny kozmetický výrobok, ktorý uvedie na trh, 

kaţdý dovozca takéhoto výrobku. 
Dovozca môže písomným splnomocnením za zodpovednú osobu ustanoviť osobu usadenú v Spoločenstve, ktorá svoje 

ustanovenie prijme písomne. 

6.Distribútor je zodpovednou osobou vtedy, ak kozmetický výrobok uvedie na trh pod svojím menom alebo 

ochrannou známkou alebo výrobok, ktorý uţ je uvedený na trh, zmení spôsobom, ktorý by mohol ovplyvniť jeho 

súlad s platnými poţiadavkami. 

Preklad informácií o kozmetickom výrobku, ktorý je uţ uvedený na trh, sa nepovaţuje za takú úpravu tohto výrobku, 

ktorá by mohla ovplyvniť jeho súlad s platnými poţiadavkami tohto nariadenia.  

 

Článok 5 

Povinnosti zodpovedných osôb 

1. Zodpovedná osoba zabezpečí dodržiavanie článkov 3, 8,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, článku 19 ods. 1, 2 a 5, a tiež 

článkov 20, 21, 23 a 24. 

2.Zodpovedné osoby, ktoré sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že kozmetický výrobok, ktorý uviedli na trh, 

nespĺňa požiadavky tohto nariadenia, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu 

uvedeného výrobku, alebo ho v prípade potreby stiahnuť z trhu alebo prevziať späť.  

Okrem toho v prípade, že kozmetický výrobok predstavuje riziko pre zdravie ľudí, zodpovedné osoby o tom bezodkladne 

informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, do ktorých bol výrobok sprístupnený a členského štátu, v ktorom 

je informačná zložka o výrobku okamžite dostupná, pričom uvedú podrobné údaje, najmä dôvody, na základe ktorých 

výrobok nevyhovuje daným predpisom, a prijaté nápravné opatrenia.  

3.Na žiadosť týchto orgánov s nimi zodpovedné osoby spolupracujú pri každom opatrení s cieľom vyhnúť sa rizikám, ktoré 

predstavujú kozmetické výrobky, ktoré sprístupnili na trhu. Na základe zdôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho 

orgánu mu zodpovedné osoby poskytnú najmä všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody 

špecifických aspektov výrobku v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. 

 

 

 

 

Článok 6 

Povinnosti distribútorov 

1. Pri dodávaní kozmetických výrobkov na trh konajú distribútori s náležitou starostlivosťou vo vzťahu k platným 

požiadavkám. 

2. Pred sprístupnením kozmetického výrobku na trh distribútori overia, či:  



 - sú na obaloch uvedené údaje podľa článku 19 ods. 1 písm. a),e) a g) a v článku 19 ods. 3 a 4; 

 - sú splnené jazykové požiadavky podľa článku 19 ods. 5; 

 - neuplynula lehota minimálnej trvanlivosti podľa článku 19ods. 1 v prípade, ak sa uplatňuje. 

3.Ak sa distribútori domnievajú, alebo ak majú dôvod domnievať sa, že:  

 — kozmetický výrobok nespĺňa požiadavky ustanovené v tomto nariadení, nesprístupnia tento výrobok na trh až dovtedy, 

kým nebude vyhovovať príslušným požiadavkám;  

— kozmetický výrobok, ktorý sprístupnili na trh, nespĺňa požiadavky tohto nariadenia, prijmú nevyhnutné nápravné 

opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu uvedeného výrobku, alebo ho v prípade potreby stiahnuť z trhu alebo prevziať späť. 

Okrem toho v prípade, že kozmetický výrobok predstavuje riziko pre zdravie ľudí, distribútori o tom bezodkladne informujú 

zodpovednú osobu a príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých bol výrobok sprístupnený, pričom uvedú 

podrobné údaje, najmä dôvody, na základe ktorých výrobok nevyhovuje daným predpisom, a prijaté nápravné opatrenia. 

4. Distribútori zabezpečia, aby v čase, keď nesú za výrobok zodpovednosť, podmienky jeho uskladnenia alebo prepravy 

neohrozovali zhodu výrobku s požiadavkami ustanovenými v tomto nariadení. 

5. Distribútori na žiadosť príslušných orgánov s nimi spolupracujú pri každom opatrení s cieľom vyhnúť sa rizikám, ktoré 

predstavuje výrobok, ktorý sprístupnili na trh. Na základe zdôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu 

distribútori poskytnú všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody s požiadavkami ustanovenými 

v odseku 2,v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu.  

Usmernenie k povinnostiam distribútorov: 

 

Článok 8 

Správna výrobná prax 
Výroba kozmetických výrobkov musí byť v súlade so správnou výrobnou praxou na účely naplnenia cieľov článku 1.2.  

Za dodržiavanie správnej výrobnej praxe sa pokladá výroba v súlade s príslušnými harmonizovanými normami, na ktoré 

Sa odvolávajú odkazy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. 

 

 

Článok 10 

Posudzovanie bezpečnosti1. 

Na preukázanie zhody kozmetického výrobku s článkom 3zodpovedná osoba pred uvedením kozmetického výrobku na 

trhzabezpečí, aby bola na základe príslušných informácií posúdenájeho bezpečnosť a vypracovaná správa o bezpečnosti 

kozmetického výrobku v súlade s prílohou I.  

Správa o bezpečnosti kozmetického výrobku musí podľa prílohy 1 nariadenia 1223/2009/ES obsahovať minimálne 

tieto údaje: 

ČASŤ A – Informácia o bezpečnosti kozmetického výrobku 

1. Kvantitatívne a kvalitatívne zloţenie kozmetického výrobku 

Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie kozmetického výrobku vrátane chemického pôvodu látok (chemický názov, názov 

podľa INCI, číslo CAS, číslo EINECS/ELINCS, ak je to možné) a ich predpokladanej funkcie. V prípade vôní a aromatických 

zložiek názov a kódové číslo zložky a totožnosť dodávateľa. 

2. Fyzikálne/chemické vlastnosti a stabilita kozmetického výrobku 

Fyzikálne a chemické vlastnosti látok alebo zmesí, ako aj samotného kozmetického výrobku. 

Stabilita kozmetického výrobku pri racionálne predvídateľných podmienkach skladovania. 

3. Mikrobiologická kvalita 
Mikrobiologické vlastnosti látky alebo zmesi a kozmetického výrobku. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať 

kozmetickým výrobkom určeným do okolia očí, na sliznice vo všeobecnosti, poškodenú pokožku, pre deti do 3 rokov, starých 

ľudí a osoby s oslabenými imunitnými reakciami. 

Výsledky testu účinnosti konzervácie. 

4. Nečistoty, stopové mnoţstvá, informácie o obalovom materiáli 
Čistota látok a zmesí. 

V prípade stopových množstiev zakázaných látok dôkaz o ich technologickej nevyhnutnosti. 

Príslušné charakteristické vlastnosti obalového materiálu, najmä so zreteľom na jeho čistotu a stabilitu. 

5. Beţné a racionálne predvídateľné pouţitie 
Bežné a racionálne predvídateľné použitie výrobku. V zdôvodnení sa odôvodnia najmä upozornenia a iné vysvetlivky 

uvedené na obale výrobku. 

6. Expozícia účinkom kozmetickému výrobku 
Údaje týkajúce sa expozície kozmetickému výrobku s ohľadom na zistenia uvedené v oddiele 5 týkajúce sa:  

- miesta (miest) aplikácie; 

- plochy aplikácie; 

- množstvá aplikovaného produktu; 

- dĺžky a frekvencie užívania; 

- bežného a racionálne predvídateľného spôsobu(-ov) expozície; 



- cielenej skupiny(skupín) užívateľov.  

V súvislosti s možnou expozíciou výrobku sa vezmú do úvahy aj špecifické skupiny obyvateľstva.  

Vo výpočte expozície sa zohľadnia aj možné toxikologické účinky (napr. výpočet expozície si môže vyžadovať prepočet na 

jednotku plochy pokožky alebo na jednotku telesnej hmotnosti). Zváži sa aj možnosť sekundárnej expozície inými spôsobmi 

ako priamou aplikáciou (t. j. neúmyselné vdýchnutie spreja, neúmyselné prehltnutie výrobku na pery, atď.). 

Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať akýmkoľvek možným následkom vystavenia účinkom výrobku v súvislosti s 

veľkosťou jeho častíc. 

7. Expozícia látok 
Údaje týkajúce sa expozície látok, ktoré sú obsahom kozmetického výrobku pre príslušné toxikologické účinky a s ohľadom 

na informácie uvedené v oddiele 6. 

8. Toxikologický profil látok 

Bez toho, aby bol dotknutý článok 18, toxikologický profil látky obsiahnutej v kozmetickom výrobku pre všetky príslušné 

toxikologické účinky. Zvláštny dôraz je potrebné klásť na hodnotenie lokálnej toxicity (podráždenie pokožky a očí), 

scitlivenie pokožky a v prípade UV absorpcie na posúdenie foto-indukovanej toxicity. 

Do úvahy sa berú všetky podstatné toxikologické spôsoby absorpcie a tiež sa vypočítajú systémové účinky a marža 

bezpečnosti na základe hladiny nezistených nežiaducich účinkov (NOAEL). Vynechanie niektorého z týchto postupov sa 

adekvátne zdôvodní. 

Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať akýmkoľvek možným vplyvom na toxikologický profil s ohľadom na: 

- veľkosť častíc vrátane nanomateriálov; 

- nečistoty v použitých zložkách a surovine; ako aj  

- vzájomné pôsobenie zložiek. 

Každé krížové porovnávanie (read-across) sa podloží adekvátnymi dôkazmi a zdôvodní. 

Zdroj informácií sa jasne vyznačí. 

9. Neţiaduce účinky a závaţné neţiaduce účinky 
Všetky dostupné údaje o nežiaducich účinkoch a závažných nežiaducich účinkoch kozmetického výrobku alebo v prípade 

potreby iných kozmetických výrobkov. Tieto údaje zahŕňajú štatistické údaje. 

10. Informácie o kozmetickom výrobku 

Ďalšie dôležité informácie, napr. z existujúcich štúdií uskutočnených na ľudských dobrovoľníkoch alebo riadne potvrdených 

a zdôvodnených záverov z posúdení rizík, ktoré sa vykonali v ďalších dôležitých oblastiach. 

ČASŤ B – Posudzovanie bezpečnosti kozmetického výrobku 
1. Závery posudzovania 

Vyhlásenie o bezpečnosti kozmetického výrobku v zmysle článku 3. 

2. Označenie upozornení a návodov na pouţitie 

Vyhlásenie o potrebe označenia akéhokoľvek upozornenia a návodov na použitie v zmysle článku 19 ods. 1 písm. d). 

3. Zdôvodnenie 

Vysvetlenie vedeckého zdôvodnenia, ktoré viedlo k záverečnému posudku stanovenému v oddiele 1 a k vyhláseniu 

stanovenému v oddiele 2. Toto vysvetlenie sa zakladá na opisoch stanovených v časti A. V prípade potreby sa posúdia a 

vysvetlia hranice bezpečnosti.  

Okrem iného sa vykoná osobitné posúdenie kozmetických výrobkov určených pre deti, ktoré majú menej ako tri roky a 

kozmetických výrobkov určených výlučne pre vonkajšiu intímnu hygienu. 

Posúdia sa aj možné prípady vzájomného pôsobenia zložiek obsiahnutých v kozmetickom výrobku. 

Zohľadnenie alebo nezohľadnenie rôznych toxikologických profilov je potrebné adekvátne zdôvodniť. 

Vplyvy stability kozmetického výrobku na jeho bezpečnosť je potrebné adekvátne zvážiť.4.  

Údaje o posudzovateľovi a schválenie časti B 
Meno a adresa posudzovateľa bezpečnosti výrobku. 

Doklad o odbornej spôsobilosti posudzovateľa bezpečnosti výrobku. 

Dátum a podpis posudzovateľa bezpečnosti výrobku. 

Dokumenty týkajúce sa hodnotenia bezpečnosti: 

 

 

 

 

Článok 11 

Informačná zloţka o výrobku. 

1.Pri uvedení kozmetického výrobku na trh zodpovednáosoba uchová informačnú zložku o výrobku.  

Informačná zložkao výrobku sa uchováva počas desiatich rokov od dátumu, keďbola uvedená na trh posledná šarža 

kozmetického výrobku. 

2.Informačná zloţka o výrobku obsahuje nasledovné informácie a údaje, ktoré sa v prípade potreby aktualizujú:  

a)popis kozmetického výrobku, ktorý umožní jednoznačnépriradenie informačnej zložky o výrobku k danému 

kozmetickému výrobku 



b)správu o bezpečnosti kozmetického výrobku v zmysle článku 10 ods. 1; 

c)popis výrobného postupu a vyhlásenie o dodržaní správnejvýrobnej praxe uvedenej článku 8;  

d)v prípade opodstatnenom charakterom alebo účinkom kozmetického výrobku, dôkaz o účinku deklarovanom pre 

danýkozmetický výrobok; 

e)údaje o akýchkoľvek testoch na zvieratách vykonaných výrobcom, jeho zástupcami alebo dodávateľmi, týkajúcich 

savývoja alebo posúdenia bezpečnosti kozmetického výrobkualebo jeho zložiek vrátane akéhokoľvek testovania na 

zvieratách vykonaného s cieľom splniť legislatívne alebo regulačnépožiadavky tretích krajín. 

3. Zodpovedná osoba zabezpečí, aby bola informačná zložkao výrobku ľahko dostupná pre príslušný orgán členského štátu,v 

ktorom je zložka uložená, v elektronickom alebo inom formáte, na adrese uvedenej v označení výrobku.  

 

Informácie, ktoré sú obsahom informačnej zložky o výrobku,musia byť dostupné v jazyku ľahko zrozumiteľnom pre 

príslušnéorgány tohto členského štátu.  

4. Požiadavky ustanovené v odsekoch 1 až 3 tohto článku sauplatňujú aj na kozmetické výrobky oznamované podľa smernice 

76/768/EHS. 

 

 

Článok 19 

Označovanie 

1. Bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia tohto článku, kozmetické výrobky sa sprístupňujú na trh len vtedy, ak majú na 

vnútornom a vonkajšom obale nezmazateľným, ľahko čitateľným a viditeľným písmom uvedené tieto údaje:  

 a) meno alebo obchodné meno a adresa zodpovednej osoby. Tieto údaje sa môžu skrátiť tak, aby skratka 

umožňovala identifikovať takúto osobu a jej adresu. Ak je uvedených niekoľko adries, zvýrazní sa tá, na ktorej zodpovedná 

osoba uchováva informačnú zložku o výrobku. V prípade dovážaných kozmetických výrobkov sa uvádza krajina ich pôvodu;  

 b) nominálny obsah v čase balenia daný hmotnosťou alebo objemom, okrem balení, ktoré obsahujú menej ako päť 

gramov alebo päť mililitrov, bezplatných vzoriek a balení na jedno použitie; v prípade spotrebiteľských balení, ktoré sa bežne 

predávajú ako skupina viacerých položiek, pri ktorých informácie o hmotnosti alebo objeme nie sú podstatné, sa obsah 

nemusí uviesť za predpokladu, že je na obale uvedený počet položiek. Tieto údaje sa nemusia uviesť, ak je počet položiek 

ľahko viditeľný zvonka, alebo ak sa výrobok bežne predáva iba jednotlivo; 

 c) dátum, do ktorého kozmetický výrobok, skladovaný za vhodných podmienok, naďalej spĺňa svoju pôvodnú 

funkciu, a najmä naďalej spĺňa ustanovenia v článku 3 (ďalej len: „dátum minimálnej trvanlivosti“). 

Dátumu alebo informácii o tom, kde sa na obale uvádza, musí predchádzať symbol stanovený v bode 3 prílohy VII alebo 

slová „najlepšie spotrebovať do“. 

Dátum minimálnej trvanlivosti sa zreteľne vyznačí a pozostáva buď z mesiaca a roka, alebo z dňa, mesiaca a roka v tomto 

poradí. Ak je potrebné, táto informácia sa doplní o podmienky, ktoré musia byť splnené na zabezpečenie uvedenej 

trvanlivosti. 

Údaj o dátume minimálnej trvanlivosti nie je povinný v prípade kozmetických výrobkov s minimálnou trvanlivosťou 

viac ako 30 mesiacov. Pre takéto výrobky sa uvedie údaj o dobe, počas ktorej je výrobok po otvorení bezpečný a môže sa 

používať bez poškodenia zdravia spotrebiteľa. Táto informácia sa, okrem prípadov, ak trvanlivosť po otvorení nie je 

podstatná, uvedie symbolom stanoveným v bode 2 prílohy VII, za ktorým nasleduje časový údaj (v mesiacoch 

a/alebo v rokoch); 

d) príslušné upozornenia, ktoré treba dodržať pri používaní, a minimálne tie upozornenia, ktoré sú uvedené v prílohách III 

až VI, a akékoľvek špecifické bezpečnostné informácie o kozmetických výrobkoch určených na profesionálne použitie; 

e) číslo výrobnej šarţe alebo odkaz umoţňujúci identifikáciu kozmetického výrobku. Ak to nie je z praktických dôvodov 

možné, pretože kozmetické výrobky sú príliš malé, postačí ak sa táto informácia uvedie len na vonkajšom obale; 

f) funkcia kozmetického výrobku, ak nie je zrejmá z jeho prezentácie; 

g) zoznam zloţiek. Táto informácia môže byť uvedená iba na vonkajšom obale. Tomuto zoznamu má predchádzať 

nadpis„zložky“. 

Na účely tohto článku je „zložka“ každá látka alebo zmes, ktorá sa používa zámerne v kozmetickom výrobku počas 

výrobného procesu. Tieto položky sa však nepovažujú za zložky: 

 i) nečistoty v použitých surovinách, 

 ii) technické pomocné látky prítomné v zmesi ale neprítomné v konečnom výrobku. 

Vonné a aromatické zloţky a ich suroviny sa označia názvami „parfum“ alebo „aroma“. Okrem názvu parfum alebo 

aroma sa látky, ktorých prítomnosť musí byť v súlade s prílohou III stĺpcom „iné“ vyznačená, sa navyše uvedú v zozname 

zložiek. 

Zoznam zložiek sa zostaví v zostupnom poradí podľa hmotnosti zložiek v čase ich pridania do kozmetického výrobku. 

Zložky, ktorých koncentrácie sú nižšie ako 1 %, sa môžu uviesť v akomkoľvek poradí po tých zložkách, ktorých koncentrácie 

sú vyššie ako 1 %. 

Všetky zloţky prítomné vo forme nanomateriálu sa jasne uvedú v zozname zloţiek. Za názvy týchto zloţiek sa musí 

uviesť slovo „nano“ v zátvorkách. 



Farbivá iné ako tie, ktoré sú určené na farbenie vlasov, sa môžu uviesť v akomkoľvek poradí po ostatných kozmetických 

zložkách. U výrobkov dekoratívnej kozmetiky, ktoré sú na trhu uvádzané vo viacerých odtieňoch, sa môžu uviesť všetky 

farbivá, okrem tých, ktoré sú určené na farbenie vlasov, použité v škále za predpokladu, že sa pridajú slová „môže 

obsahovať“ alebo symbol: „+/-“. V prípade, ak je to vhodné, použije sa nomenklatúra CI (indexové číslo farby). 

2. Ak nie je z praktických dôvodov moţné uviesť informácie uvedené v odseku 1 písm. d) a g) tak, ako je stanovené, 

uplatňuje sa toto:  

 — informácie sa uvedú na vloženom alebo pripevnenom letáku, obale, páske, štítku alebo kartičke; 

 — ak je to nepraktické, tieto informácie sa uvedú skráteným tvarom alebo symbolom uvedeným v bode 1 prílohy VII, ktorý 

sa vyznačí na vnútornom alebo vonkajšom obale, pokiaľ ide o informácie uvedené v odseku 1 písm. d), a na vonkajšom 

obale, pokiaľ ide o informácie uvedené v odseku 1 písm. g). 

3.V prípade mydla, guličiek do kúpeľa a iných malých výrobkov, kde nie je moţné z praktických dôvodov, uvádzať 

informácie uvedené v odseku 1 písm. g) na obale, štítku, páske alebo kartičke alebo na priloţenom letáku, sa tieto 

informácie uvedú na ozname nachádzajúcom sa v bezprostrednej blízkosti miesta, kde je kozmetický výrobok 

vystavený na predaj.  

 

4. V prípade kozmetických výrobkov, ktoré nie sú v spotrebiteľskom balení, ale balia sa v mieste predaja na žiadosť 

kupujúceho alebo sa balia na okamžitý predaj, prijmú členské štáty podrobné pravidlá na uvedenie jednotlivých informácií 

v odseku 1.5.  

Jazyk, v ktorom sa uvádzajú informácie v ods. 1 písm. b), c), d) a f) a ods. 2, 3 a 4, sa určí podľa právnych predpisov 

členských štátov, v ktorých je výrobok sprístupnený konečnému užívateľovi.6.  

Informácie uvedené v ods. 1 písm. g) musia vychádzať z jednotných názvov zložiek tak, ako je to stanovené v zozname 

uvedenom v článku 33. V prípade, že pre danú zložku neexistuje jednotný názov, použije sa názov zo všeobecne prijatého 

názvoslovia. 

 

 



 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a 

kontrole prenosných ochorení 

(v znení č. 273/2010 Z. z., 544/2011 Z. z.) 

§ 17 

Epidemiologické vyšetrovanie  

a opatrenia v ohnisku nákazy 

 

(1) Epidemiologické vyšetrovanie sa musí vykonávať u kaţdej osoby a na všetkých miestach, kde moţno 

v súvislosti s prenosným ochorením alebo s podozrením na prenosné ochorenie zistiť dôleţité okolnosti 

na vymedzenie ohniska nákazy, posúdenie príčin a spôsobov šírenia prenosného ochorenia a na 

vykonanie potrebných opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia. 

 

(2) K opatreniam v ohnisku nákazy na základe rozhodnutia regionálneho úradu patrí najmä očkovanie osôb, 

ktoré sú v priamom kontakte s chorou osobou, karanténne opatrenia alebo izolácia; ak sa osoba očkuje na 

základe rozhodnutia regionálneho úradu, doklad o tomto rozhodnutí sa založí do jej zdravotnej 

dokumentácie
14)

 a lekár zaznamená do nej údaje podľa § 13 ods. 3. 

§ 18 

Karanténne opatrenia 

 

(1) Osobe podozrivej z nákazy možno nariadiť zvýšený zdravotný dozor, lekársky dohľad alebo karanténu; 

tieto opatrenia zahŕňajú súbor organizačných opatrení, ktoré obmedzujú kontakt osoby podozrivej z 

nákazy s okolím a určujú sledovanie a vyšetrovanie jej zdravotného stavu. 

 

(2) Pri zvýšenom zdravotnom dozore sa osobe podozrivej z nákazy nariadi 

 

a) vyšetrovanie a sledovanie jej zdravotného stavu,  

b) dočasný zákaz výkonu epidemiologicky závažných činností,  

c) zákaz činností, pri vykonávaní ktorých by sa mohlo prenosné ochorenie šíriť,  

d) úprava pracovných podmienok na pracovisku. 

 

(3) Pri lekárskom dohľade sa nariadi pravidelná kontrola zdravotného stavu osoby podozrivej z nákazy; 

termíny a druh vyšetrení určuje regionálny úrad a lekár.
13)

 

 

(4) Pri karanténe sa osobe podozrivej z nákazy nariadi izolácia, jej vyšetrovanie a pozorovanie v rámci 

lekárskeho dohľadu v zdravotníckom zariadení, v domácom prostredí alebo v inom jej prirodzenom sociálnom 

prostredí 

§ 21 

Dezinfekcia a regulácia ţivočíšnych škodcov 

 

(1) Pri vzniku a šírení prenosných ochorení sa v ohnisku nákazy vykonáva dezinfekcia a regulácia 

ţivočíšnych škodcov - dezinsekcia a deratizácia. 

 

. 

§ 22 

Epidemiologicky závaţná činnosť 

 

(1) Epidemiologicky závaţnú činnosť môţe vykonávať len osoba odborne spôsobilá a osoba zdravotne 

spôsobilá. 

 

(2) Zdravotnú spôsobilosť preukazuje osoba potvrdením o zdravotnej spôsobilosti, ktoré jej na základe 

lekárskej prehliadky vydá lekár.
13)

 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahuje meno a priezvisko osoby, 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-273
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-544


dátum narodenia, trvalé bydlisko, dátum vydania a povinnosti osoby. Lekár súčasne osobu poučí o jej právach a 

povinnostiach a o tom, že ho pri ochorení musí vyhľadať. 

 

(3) Pri každom lekárskom ošetrení je osoba, ktorá vykonáva epidemiologicky závaţnú činnosť, povinná 

upozorniť lekára na druh vykonávanej epidemiologicky závaţnej činnosti. Tieto skutočnosti zaznačí lekár 

do jej zdravotnej dokumentácie. 

 

(4) Odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa charakteru epidemiologicky závaţných činností diplomom, 

vysvedčením vzdelávacích inštitúcií, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6, alebo osvedčením o odbornej 

spôsobilosti vykonávať epidemiologicky závaţnú činnosť. 

 

(5) Ak bude osoba krátkodobo vykonávať epidemiologicky závažnú činnosť na zotavovacích podujatiach pre 

deti alebo v iných sezónnych aktivitách, vyznačí lekár do potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti jeho platnosť 

najdlhšie na tri mesiace od jeho vydania; táto osoba odbornú spôsobilosť nepreukazuje. 

 

(6) Ak epidemiologicky závažnú činnosť vykonáva žiak v rámci prípravy na povolanie, preukazuje len 

zdravotnú spôsobilosť podľa odseku 2. 

Príloha č. 6 

k vyhláške č. 585/2008 Z. z 

 

ZOZNAM 

VZDELÁVACÍCH INŠTITÚCIÍ, KTORÝCH DIPLOM ALEBO VYSVEDČENIE 

PREUKAZUJE ODBORNÚ SPÔSOBILOS NA VYKONÁVANIE 

EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŢNÝCH ČINNOSTÍ 

 

 

1. lekárska fakulta,  

2. farmaceutická fakulta,  

3. fakulta verejného zdravotníctva, fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce,  

4. prírodovedecká fakulta v odbore biológia a chémia,  

5. veterinárna fakulta,  

6. fakulta chemickej a potravinárskej technológie,  

7. stavebná fakulta v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby,  

8. fakulta so zameraním na prácu v potravinárstve,  

9. stredná zdravotnícka škola,  

10. stredná hotelová škola,  

11. stredná škola alebo odborné učilište zamerané na prácu v potravinárstve a na prácu vo farmaceutickej 

výrobe,  

12. stredná priemyselná škola stavebná v študijnom odbore vodohospodárske stavby,  

13. stredné odborné učilište vodohospodárske,  

14. stredná škola alebo odborné učilište v odboroch starostlivosti o ľudské telo,  

15. vzdelávacie zariadenie uskutočňujúce rekvalifikačný akreditovaný kurz v odbore kuchár, čašník a v 

odboroch starostlivosti o ľudské telo, ktorému akreditáciu vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky,  

16. stredná veterinárna škola. 

 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



STN EN ISO 22716 – KOZMETIKA, SPRÁVNA VÝROBNÁ PRAX, POKYNY NA 

SPRÁVNU VÝROBNÚ PRAX 

 
Krátka charakteristika 

 

Povinnosti personálu – všeobecne 

Všetci zamestnanci musia 

- poznať svoju pozíciu v organizačnej štruktúre, 

- poznať svoje zodpovednosti a činnosti, 

- mať prístup k dokumentom a riadiť sa dokumentmi, ktoré súvisia s ich oblasťou 

zodpovednosti, 

- byť zdravotne spôsobilí 

- povinne hlásiť odchýlky alebo iné nezhody, ktoré sa vyskytnú v rámci ich zodpovedností, 

- mať primerané vzdelanie a skúsenosti pre výkon určených zodpovedností a činností. 

 

Školenia 

Všetci musia byť pravidelne preškolení zo zásad SVP v rozsahu primeranom pracovnej náplni a noví zamestnanci aj pre 

výkon pridelených úloh. Všetky školenia musia byť riadne evidované a vyhodnotené 

 

3.3 Osobná hygiena a zdravie 

-        V súlade s požiadavkami prevádzkarne musí sa vypracovať a zaviesť hygienickýrežim. Tieto požiadavky musia byť 

zrozumiteľné a musia ich dodržiavať všetci, čo sapodieľajú na výrobe kontrole a skladovaní výrobkov. 

- Zamestnanci musia byť poučení ako používať umyvárne. 

- Každá osoba, ktorá vstúpi do výrobných, kontrolných a skladovacích priestorov musímať vhodné oblečenie a 

ochranné prostriedky, aby nedošlo ku kontaminácií kozmetických výrobkov. 

- Jedenie, pitie, žuvanie, fajčenie alebo skladovanie jedla, nápojov alebo tabakovýchvýrobkov alebo osobných liečiv 

vo výrobných, kontrolných a skladovacích priestoroch nie je dovolené. 

- Akékoľvek nehygienické postupy vo výrobných, kontrolných a skladovacíchpriestoroch alebo iných priestoroch, kde 

môže prísť ku kontaminácii výrobku, jezakázané. 

- Každá osoba, ktorá je očividne chorá alebo má otvorené poranenia na odokrytých 

častiach tela, musí byť vylúčená z priameho kontaktu s výrobkom do času úpravy zdravotného stavu alebo pokiaľ lekár 

neurčí, že nebude ohrozená kvalita kozmetických výrobkov. 

 

Všeobecné poţiadavky na objekt (prevádzku), budovy a zariadenie 

Objekt, budovy a zariadenia musia byť umiestnené, navrhnuté, postavené a využívané tak, aby sa 

-  zabezpečila ochranu výrobku, 

-  zabezpečilo účinné čistenie, ak je potrebné sanitácia a údržba, 

-  minimalizovalo kríženie výrobkov, surovín a obalových materiálov. 

Priestory výrobné, skladovacie, na kontrolu kvality, umyvárne, toalety, musia byť v 

oddelených alebo vymedzených priestoroch, zabezpečené tak, aby neprichádzalo ku kríženiu a následnej kontaminácii  

 

Podlahy, steny, stropy a okná musia byť z ľahko čistiteľných materiálov a udržiavané v čistom a prevádzky schopnom 

stave. Okná, ak sa otvárajú, musia byť primerane zabezpečené sieťami proti hmyzu. 

Zariadenie musí byť čisté pravidelne udržiavané a vyrobené z vhodného ľahko 

čistiteľné/dezinfikovateľného materiálu, nádoby na výrobu musia byť chránené pre prachom a vlhkosťou.  

Laboratórne prístroje a výrobné meracie prístroje sa musia pravidelne kalibrovať. 

Osvetlenie musí byť primerané a zabezpečené tak, aby pri poškodení úlomky 

nekontaminovali výrobky. 

Vetranie musí byť dostatočné a zabezpečené tak, aby neprichádzalo ku kontaminácii alebo v prieniku škodcov. 

Potrubie, kanalizácia, odpad musia byť udržiavané v čistote a nainštalované tak, aby voda a kondenzovaná para 

nekontaminovala výrobky a povrchy zariadení. Potrubie by malo byť zakryté a v prípade odkrytého vedenia sa nesmie 

dotýkať stien. 

Umyvárne a toalety a šatne musia byť oddelené od výrobných priestorov, ale ľahko dostupné.  

Čistenie a sanitácia všetky priestory a zariadenie musia byť udržiavané v čistom stave, použité čistiace/dezinfekčné 

prostriedky musia byť účinné. Musia byť vypracované primerané sanitačné programy a programy na kontrolu škodcov. 

 

Všeobecné poţiadavky na vstupné suroviny, obalové materiály a vodu 

Nakupované suroviny a obalové materiály musia odpovedať stanoveným akceptačným 

kritériám dôležitým pre kvalitu konečného výrobku. Musia byť dostatočne označené a 



skladované vo vhodných priestoroch, nie priamo na podlahe, musí sa pravidelne kontrolovať ich kvalita, sledovať a 

dodržiavať podmienky skladovania a ich výdaj zabezpečiť tak, že sa najprv použije staršia dodávka. Suroviny a obaly, ktoré 

nespĺňajú akceptačné kritériá musia byť dostatočne označené a skladované oddelene od ostatných surovín, aby neprišlo 

k zámene s vyhovujúcimi. Voda používaná na výroku kozmetických výrobkov musí spĺňať požiadavku na kvalitu pitnej 

vody. Jej kvalita musí byť monitorovaná. 

 

Všeobecné poţiadavky na výrobný proces a konečné výrobky 

V každej fáze výrobného procesu a procesu balenia sa musia vykonávať také opatrenia, aby konečný výrobok spĺňal 

požadované vlastnosti. Výrobné postupy pre každú fázu musia byť vypracované v písomnej forme a dostupné personálu. Pri 

výrobe sa musia používať iba vhodné a čisté zariadenie, identifikovateľné suroviny (známy výrobca, výrobná dávka a 

špecifikácia) v požadovanom množstve a kvalite. Nefinalizovaný výrobok musí byť dostatočne chránený pred 

kontamináciou, označený požadovanými údajmi (názov, výrobná dávka a v prípade potreby podmienky uchovávania), aby 

neprišlo k zámene alebo kontaminácii. 

 

Kontrola kvality 

Kontrola kvality výrobkov pozostáva v odbere vzoriek surovín, obalových materiálov, vody a výrobku v ľubovoľnom štádiu 

výroby a následnej analýze vo vlastnom alebo zmluvnom laboratóriu. Kontrola slúži na to, aby suroviny, obalové materiály, 

voda a konečné výrobky boli expedované iba vtedy, ak spĺňajú akceptačné kritériá. Ak sa zistí, že surovina, obalový materiál 

alebo celá šarža konečného alebo nefinalizovaného výrobku, alebo jej časť nespĺňa definované akceptačné kritériá, musí 

personál zodpovedný za kvalitu rozhodnúť ako s nimi naložiť (vrátiť dodávateľovi, prepracovať alebo zlikvidovať). Takéto 

výrobky sa musia dostatočne označiť, skladovať osobitne od ostatných. 

Všetky sťažnosti oznámené prevádzkarni, sa musia zaznamenať, primerane preskúmať, 

vyšetriť a ak je potrebné, vykonať nápravné opatrenia. 

 

Dokumentácia 

 

Každá organizácia musí zriadiť, navrhnúť, zaviesť a udržiavať vlastný systém dokumentácie, primeraný svojej organizačnej 

štruktúre a druhu výrobkov. Na prípravu a vedenie dokumentácie môže byť použitý elektronický systém 

Zoznam požadovanej dokumentácie: 

-  Organizačná štruktúra 

-  Pracovné náplne personálu 

-  Odborná a zdravotná spôsobilosť a školenia 

-  Výrobné postupy 

- Kontrola kvality surovín obalových materiálov, vody a výrobkov-  

- Sanitačný program, DDD program 

-  Riešenie sťažností 

-  Subdodávky 

-  Dokumentácia o výrobku 

 

Všeobecné pojmy 

(1) Správna výrobná prax je súhrn opatrení na spôsob výroby z hľadiska jej optimalizácie a minimalizácie 

zdravotných rizík. 

 

(1) Sanitácia je činnosť, ktorou sa vytvárajú a zabezpečujú bezchybné hygienické podmienky prostredia. 

Vecný a časový harmonogram pre kaţdý úsek, zariadenie, linku s určením zodpovednej osoby musí obsahovať najmä 

a. predmet sanitácie, 

b. prostriedok sanitácie, 

c. čas pôsobenia a koncentráciu pouţitého prostriedku, 

d. spôsob aplikácie, 

e. spôsob odstránenia zvyškov pouţitých sanitačných prostriedkov (počet oplachov, teplota, tlak, para, voda, 

vzduch, resp. kombinácia), pričom hodnoty v prípadoch uvedených pod písmenami c) až e) sú limitované 

minimálnou prípustnou koncentráciou účinnej látky vo výrobku. 

f. zariadenie a spôsob realizácie sanitačného postupu (ručne, mechanicky, čistenie systémom CIP, čistenie po 

demontáži COP, centrálnym čistiacim systémom CCS a pod.). 

 

 

 

 

(2) Kontaminácia je nežiadúce znečistenie surovín, prostredia, zariadení a výrobkov. 



(3) Dekontaminácia je odstránenie nežiaduceho znečistenia surovín, prostredia, zariadení a výrobkov. 

(4) Čistenie je odstraňovanie nečistôt a iných nežiadúcich látok zo surovín, prostredia, zariadení a výrobkov, pričom 

a) suché čistenie je čistenie vykonávané mechanicky alebo aeromechanicky, 

b) mokré čistenie je čistenie vykonávané hydromechanicky. 

(5) Dezinfekcia je ničenie choroboplodných mikroorganizmov. 

(6) Dezinsekcia je ničenie článkonoţcov (hmyz, roztoče) prenášajúcich choroboplodné zárodky; vykonáva sa mechanicky, 

termicky a najmä chemicky. 

(7) Deratizácia je ničenie epidemiologicky závaţných hlodavcov, ako sú potkany a myši, ako aj iné živočíchy, 

prenášajúce choroboplodné zárodky. 

(8) Sterilizácia je zničenie alebo odstránenie všetkých druhov mikroorganizmov na predmetoch a materiáloch za 

pouţitia vysokých teplôt horúcim vzduchom, vodnou parou pod tlakom alebo filtráciou vzduchu, alebo kvapalín. 

(9) Hygienický reţim je súhrn hygienických opatrení vykonávaných v procesoch výroby, manipulácie a obehu 

výrobkov. 

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s 

expozíciou chemickým faktorom pri práci 
(v znení č. 300/2007 Z. z., 471/2011 Z. z., 82/2015 Z. z.) 

§ 2 

Základné pojmy 

Na účely tohto nariadenia 

a) chemický faktor je chemický prvok alebo zlúčenina, ktoré môžu byť súčasťou zmesi, vyskytujú sa v prírodnom stave 

alebo sú vyrobené, použité alebo uvoľnené pri akejkoľvek činnosti vrátane vzniknutého odpadu bez ohľadu na to, či sú alebo 

nie sú vyrobené zámerne alebo či sú alebo nie sú uvedené na trh, 

b) nebezpečný chemický faktor je 

1. chemický faktor, ktorý spĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná chemická látka alebo ako nebezpečná chemická zmes 

podľa osobitného predpisu3) bez ohľadu na to, či je alebo nie je tento faktor klasifikovaný podľa tohto predpisu,3) 

2. chemický faktor, ktorý nespĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná chemická látka alebo nebezpečná chemická zmes 

podľa osobitného predpisu,3) ale ktorý môže pre svoje fyzikálno-chemické, chemické alebo toxikologické vlastnosti a spôsob 

použitia alebo výskytu na pracovisku predstavovať riziko pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov, vrátane chemického 

faktora, pre ktorý sa ustanovuje najvyššie prípustný expozičný limit (§ 3 ods. 1), 

c) činnosť súvisiaca s chemickými faktormi je práca, pri ktorej sa pouţívajú alebo sa majú pouţívať chemické faktory 

pri akomkoľvek postupe, vrátane výroby, manipulácie, skladovania, prepravy, zneškodňovania, úpravy, obchodovania a 

iného zaobchádzania alebo ktoré vznikajú pri takejto činnosti, 

d) najvyššie prípustný expozičný limit je najvyššie prípustná hodnota časovo váženého priemeru koncentrácie chemického 

faktora vo vzduchu dýchacej zóny zamestnanca vo vzťahu k určenému referenčnému času, 

e) biologická medzná hodnota je limitná hodnota koncentrácie príslušného chemického faktora, jeho metabolitu alebo 

indikátora účinku v príslušnom biologickom materiáli, 

f) zdravotný dohľad je individuálne hodnotenie zdravotného stavu zamestnanca vo vzťahu k jeho expozícii špecifickému 

chemickému faktoru pri práci, 

g) nebezpečnosť je prirodzená vnútorná vlastnosť chemického faktora, ktorá môže spôsobiť poškodenie zdravia,  

h) riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia v prípade použitia chemických faktorov alebo v prípade expozície 

zamestnancov chemickým faktorom pri práci. 

§ 4 

Posudzovanie rizika 

(1) Zamestnávateľ je povinný zisťovať prítomnosť nebezpečných chemických faktorov na pracovisku, a ak sú 

prítomné, 

a) posúdiť akékoľvek riziko vyplývajúce z týchto faktorov, 

b) vyţiadať si dodatočné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia potrebné na posúdenie akéhokoľvek rizika 

uvedené v karte bezpečnostných údajov a jej rozšírenej forme od dodávateľov alebo z iných dostupných zdrojov; tieto 

informácie musia obsahovať špecifické posúdenie týkajúce sa rizika pre užívateľov podľa osobitného predpisu.4) 

(2) Posúdenie rizika podľa odseku 1 zahŕňa 

a) identifikáciu nebezpečných vlastností chemických faktorov s uvedením fyzikálnych, fyzikálno-chemických, 

toxikologických a ďalších významných vlastností chemických faktorov z hľadiska bezpečnosti a zdravia poskytovanú 

dodávateľom podľa osobitného predpisu,4) 

b) úroveň, druh a trvanie expozície chemickým faktorom, 



c) podmienky práce súvisiace s chemickými faktormi vrátane ich množstva, 

d) najvyššie prípustné expozičné limity alebo biologické medzné hodnoty (§ 3) a ich dodržanie, 

e) závery z vykonaného zdravotného dohľadu, ak sú dostupné, 

f) charakterizáciu rizika pre zamestnancov s prihliadnutím na osobitné skupiny zamestnancov5) vrátane uvedenia pracovných 

činností, ktoré predstavujú zvýšené riziko pre zamestnancov,6) 

g) plán riadenia rizika s uvedením účinnosti vykonaných alebo zamýšľaných preventívnych a ochranných opatrení podľa § 5 

a 6. 

(3) Na základe posúdenia rizika je zamestnávateľ povinný vypracovať posudok o riziku. Podľa miery rizika posudok o 

riziku môže obsahovať zdôvodnenie zamestnávateľa, že charakter a rozsah rizika týkajúceho sa chemických faktorov si 

nevyžadujú ďalšie podrobnejšie posúdenie. Posúdenie rizika sa musí aktualizovať pri každej zmene, ktorá môže ovplyvniť 

riziko, alebo ak závery zdravotného dohľadu preukážu, že je to potrebné. 

(4) Do posudzovania rizika sa musia zahrnúť aj činnosti, najmä údržba a opravy, pri ktorých napriek vykonaniu technických 

opatrení možno predvídať významnú expozíciu alebo ktoré môžu mať za následok škodlivé účinky na zdravie alebo vplyv na 

bezpečnosť. 

(5) Pri činnostiach súvisiacich s expozíciou viacerým nebezpečným chemickým faktorom sa riziko musí posúdiť na 

základe rizika, ktoré predstavuje kombinácia všetkých týchto faktorov. 

(6) Ak výsledky posúdenia rizika podľa odseku 1 preukážu riziko, zamestnávateľ je povinný vykonať opatrenia podľa § 6 a 7 

a zabezpečiť zdravotný dohľad podľa § 12, ak v odseku 7 nie je ustanovené inak. 

(7) Plnenie povinností podľa odseku 6 sa nevyžaduje, ak výsledky posúdenia rizika podľa odseku 1 preukážu, že vzhľadom na 

množstvo nebezpečných chemických faktorov na pracovisku je len malé riziko vyplývajúce z týchto faktorov, pričom 

dodržiavanie všeobecných zásad prevencie rizika (§ 5) je dostatočné na zníženie tohto rizika. 

(8) Ak ide o novú činnosť súvisiacu s nebezpečnými chemickými faktormi, práca sa môže začať až po posúdení rizika 

vyplývajúceho z tejto činnosti. Ustanovenia odsekov 6 a 7 platia rovnako. 

§ 5 

Všeobecné zásady prevencie rizika 

Zamestnávateľ je povinný pri činnosti súvisiacej s nebezpečnými chemickými faktormi okrem všeobecných zásad 

prevencie ustanovených osobitným predpisom7) vylúčiť riziko alebo ho zníţiť na najniţšiu moţnú mieru 

a) vhodným usporiadaním pracoviska, 

b) používaním vhodných pracovných prostriedkov8) pri práci s nebezpečnými chemickými faktormi a postupmi údržby a 

opráv, ktoré zabezpečia ochranu zdravia zamestnancov na pracovisku, 

c) znížením počtu zamestnancov, ktorí sú alebo môžu byť exponovaní nebezpečným chemickým faktorom na najnižšiu 

možnú mieru, 

d) obmedzením dĺžky a intenzity expozície zamestnancov nebezpečným chemickým faktorom na najnižšiu možnú mieru,  

e) primeranými hygienickými opatreniami,9) 

f) znížením množstva nebezpečných chemických faktorov na pracovisku na množstvo nevyhnutne potrebné pre daný druh 

práce, 

g) vhodnými pracovnými postupmi, v ktorých sú zahrnuté opatrenia na bezpečnú manipuláciu, skladovanie a prepravu 

nebezpečných chemických faktorov a odpadu obsahujúceho takéto chemické faktory na pracovisku, ktoré sú popísané najmä 

v karte bezpečnostných údajov a jej rozšírenej forme. 

§ 8 

Špecifické ochranné a preventívne opatrenia pri skladovaní veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí  

(1) Miestnosť, v ktorej sa skladujú toxické látky a zmesi alebo veľmi toxické látky a zmesi,3) musí byť uzamknutá, 

zabezpečená proti vlámaniu a nesmú sa v nej skladovať 

a) humánne lieky, veterinárne lieky a liečivá,15) 

b) omamné látky, psychotropné látky a prípravky,16) 

c) potraviny,17) 

d) krmivá,18) 

e) výbušniny19) a 

f) horľavé látky.19) 

(2) Veľmi toxické látky a zmesi možno skladovať v jednej miestnosti s inými látkami a zmesami, ktoré nie sú toxické, okrem 

látok uvedených v odseku 1 písm. a) až f), len za predpokladu, že sú uložené v uzamknutej schránke určenej výhradne na 

skladovanie veľmi toxických látok a zmesí. S toxickými látkami a zmesami sa môžu veľmi toxické látky a zmesi skladovať v 

jednej miestnosti, prípadne v jednej schránke, ak sú uložené oddelene a je vylúčené ich vzájomné škodlivé pôsobenie alebo 

zámena, ak taký spôsob skladovania schválil príslušný úrad verejného zdravotníctva.21) 



(3) Toxické látky a zmesi možno skladovať v jednej miestnosti, prípadne v jednej schránke s látkami alebo zmesami, ktoré nie 

sú toxické, okrem látok uvedených v odseku 1 písm. a) až f), ak sú uložené oddelene a je vylúčené ich vzájomné škodlivé 

pôsobenie alebo zámena. 

(4) Toxické látky a zmesi a veľmi toxické látky a zmesi umiestnené v cisternách, v obdobných veľkokapacitných 

kontajneroch alebo v obaloch možno skladovať v uzavretých priestoroch zabezpečených proti nepriaznivým klimatickým 

podmienkam, proti škodlivému pôsobeniu týchto látok a zmesí na okolie a proti vniknutiu nepovolaných osôb do týchto 

priestorov. 

(5) Veľmi toxické látky a zmesi moţno vydávať zo skladu len na ţiadanku podpísanú zamestnancom, ktorý riadi 

práce s veľmi toxickými látkami a zmesami. Nepoužité veľmi toxické látky a zmesi sa musia po ukončení pracovnej zmeny 

vrátiť do skladu. Množstvo veľmi toxických látok a zmesí sa musí evidovať spôsobom, ktorý zaručí spoľahlivú evidenciu 

záznamov o každom príjme a výdaji týchto látok a zmesí. 

§ 11 

Prevádzkový poriadok 

Zamestnávateľ vypracuje prevádzkový poriadok pre pracovné činnosti s nebezpečnými chemickými faktormi podľa 

§ 2 písm. b), ktorý podlieha schvaľovaniu podľa osobitného predpisu25a) a ktorý obsahuje 

a) posudok o riziku (§ 4 ods. 3), 

b) údaje o umiestnení zariadenia alebo pracoviska, na ktorom sa vyskytujú nebezpečné chemické faktory, 

c) bezpečné pracovné a technologické postupy a pracovné prostriedky pre jednotlivé pracovné činnosti vrátane postupov 

údržby, bezpečnej manipulácie, skladovania a prepravy v rámci pracoviska a zneškodňovania odpadov s obsahom 

nebezpečných chemických faktorov, 

d) ochranné a preventívne opatrenia na vylúčenie alebo zníţenie rizika vrátane technických kontrolných systémov na 

zabránenie úniku nebezpečných chemických faktorov, ich vznieteniu alebo výbuchu (§ 5 a 6), 

e) havarijný plán (§ 7 ods. 1), 

f) pokyny a vybavenie pre prvú pomoc, 

g) spôsob a frekvenciu školení zamestnancov. 

 

 

❖Zákon NR SR č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa  a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

(v znení č. 397/2008 Z. z., 318/2009 Z. z., 575/2009 Z. z., 508/2010 Z. z., 301/2012 Z. z., 132/2013 Z. z., 437/2013 Z. 

z., 102/2014 Z. z., 102/2014 Z. z., 106/2014 Z. z., 151/2014 Z. z., 199/2014 Z. z., 373/2014 Z. z., 273/2015 Z. z., 391/2015 Z. 

z.) 

§ 1  

Predmet a rozsah úpravy 

(1) Tento zákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov, 

pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa, postavenie právnických osôb založených alebo zriadených 

na ochranu spotrebiteľa (ďalej len „združenie“) a označovanie výrobkov cenami. 

(2) Tento zákon sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ak k plneniu dochádza na území Slovenskej 

republiky alebo ak plnenie súvisí s podnikaním na území Slovenskej republiky. 

§ 2 

Vymedzenie niektorých pojmov 

Na účely tohto zákona sa rozumie 

a) spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy1) nekoná v rámci predmetu svojej 

podnikateľskej činnosti,2) zamestnania alebo povolania,2a) 

b) predávajúcim osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej 

činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet, 

c) výrobcom 

1. osoba, ktorá výrobok vyrobí, vyťaží, obnoví, upraví alebo inak získa a má sídlo alebo miesto podnikania na území 

členského štátu Európskej únie, členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Turecka (ďalej len „členský 

štát“), alebo ten, kto sa za výrobcu vydáva označením výrobku svojím menom, ochrannou známkou alebo iným rozlišovacím 

znakom, alebo osoba z dodávateľského reťazca, ktorej činnosť môže ovplyvniť bezpečnostné vlastnosti výrobku,  

2. osoba, ktorá má sídlo alebo miesto podnikania na území členského štátu a je splnomocnencom3) výrobcu, ktorý nemá sídlo 

alebo miesto podnikania na území členského štátu, 

3. dovozca, ak výrobcu nemožno určiť podľa bodu 1 alebo 2, 

d) dovozcom podnikateľ, ktorý doviezol do členského štátu výrobok zo štátu, ktorý nie je členským štátom, 
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e) dodávateľom podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodal predávajúcemu výrobok 

a ktorého činnosť neovplyvňuje vlastnosti výrobku, 

f) výrobkom nová, použitá alebo upravená hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na 

stupeň jej spracovania, a ktorá je určená na ponuku spotrebiteľovi alebo pri ktorej možno predpokladať, že ju spotrebiteľ 

použije, ak sa táto vec dodáva za odplatu alebo bezodplatne; výrobkom je aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo 

príslušenstvom inej hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, elektrina, plyn, voda alebo teplo určené pre spotrebiteľa,  

g) bezpečným výrobkom výrobok, ktorý za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok používania, inštalácie 

alebo údržby nepredstavuje po dobu určenú výrobcom alebo po dobu obvyklej použiteľnosti nebezpečenstvo pre spotrebiteľa 

alebo jeho používanie predstavuje pre spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia len minimálne 

nebezpečenstvo alebo svojimi vlastnosťami zodpovedá požiadavkám podľa osobitného predpisu,4) 

h) nebezpečným výrobkom je výrobok, ktorý nespĺňa požiadavky uvedené v písmene g); za nebezpečný výrobok nemožno 

považovať výrobok iba preto, že bol do obehu uvedený bezpečnejší výrobok, 

i) sluţbou akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne vrátane činností 

upravených osobitnými predpismi,5) nad ktorými vykonávajú dozor profesijné komory alebo iné orgány verejnej správy, ako 

sú uvedené v § 19; tým nie je dotknutá povinnosť mlčanlivosti podľa osobitných predpisov5) vrátane zákonom prenesenej 

právomoci profesijných komôr, 

j) bezpečnou sluţbou sluţba, ktorá za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok poskytovania nepredstavuje 

nebezpečenstvo alebo jej poskytovanie predstavuje pre spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia len 

minimálne nebezpečenstvo, 

k) bežnou kvalitou taká kvalita, ktorá zabezpečuje zachovanie všetkých podstatných vlastností výrobku, ktoré podmieňujú 

jeho bezprostredné používanie a spĺňajú predpokladané očakávania spotrebiteľa, 

l) reklamáciou uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo sluţby, 

m) vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením 

kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej 

odôvodnené zamietnutie, 

n) odborným posúdením písomné vyjadrenie znalca6) alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo 

akreditovanou osobou,7) alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv7a) (ďalej len 

„určená osoba“), 

o) nebezpečnou napodobeninou výrobok, ktorý má formu, vôňu, farbu, vzhľad, obal, označenie, objem alebo rozmery, 

ktoré môžu spôsobiť jeho zámenu spotrebiteľom, najmä dieťaťom s potravinou, čo môže byť nebezpečné pre jeho 

zdravie, 

p) obchodnou praktikou konanie, opomenutie konania, spôsob správania alebo vyjadrovania, obchodná komunikácia 

vrátane reklamy a marketingu predávajúceho, priamo spojené s propagáciou, ponukou, predajom a dodaním výrobku 

spotrebiteľovi, 

q) agresívnou obchodnou praktikou konanie, ktoré obťažovaním, nátlakom vrátane použitia fyzickej sily alebo 

neprimeraným vplyvom podstatne zhoršuje alebo je spôsobilé významne zhoršiť slobodu výberu alebo správanie 

priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k výrobku a tým zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o 

obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, 

r) podstatným narušením ekonomického správania spotrebiteľa využitie obchodnej praktiky na značné obmedzenie 

schopnosti spotrebiteľa urobiť rozhodnutie, ktoré by pri dostatku informácií inak neurobil, 

s) kódexom správania dohoda alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať 

tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám alebo obchodným odvetviam, ak 

tieto nie sú ustanovené zákonom alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu verejnej správy, 

t) tvorcom kódexu správania subjekt vrátane predávajúceho alebo skupiny predávajúcich, ktorý je zodpovedný za vytvorenie 

a zmenu kódexu správania alebo za kontrolu jeho dodržiavania tými, ktorí sa zaviazali ho dodržiavať,  

u) odbornou starostlivosťou úroveň osobitnej schopnosti a starostlivosti, ktorú možno rozumne očakávať od predávajúceho 

pri konaní vo vzťahu k spotrebiteľovi, zodpovedajúca čestnej obchodnej praxi alebo všeobecnej zásade dobrej viery 

uplatňovanej v jeho oblasti činnosti, 

v) výzvou na kúpu obchodná komunikácia, ktorá obsahuje opis základných znakov výrobku a jeho cenu spôsobom 

zodpovedajúcim charakteru použitej obchodnej komunikácie, umožňujúcou spotrebiteľovi uskutočniť kúpu, 

w) neprimeraným vplyvom využívanie silnejšieho postavenia vo vzťahu k spotrebiteľovi, aby sa vyvinul nátlak aj bez 

použitia alebo hrozby použitia fyzickej sily spôsobom, ktorý významne obmedzuje schopnosť spotrebiteľa urobiť 

kvalifikované rozhodnutie, 



z) rozhodnutím o obchodnej transakcii rozhodnutie spotrebiteľa o tom, či, ako a za akých podmienok výrobok kúpi, zaplatí 

zaň vcelku alebo po častiach, ponechá si ho alebo s ním bude ďalej nakladať, alebo si uplatní práva zo záväzkového vzťahu vo 

vzťahu k výrobku bez ohľadu na to, či sa spotrebiteľ rozhodne konať alebo zdržať sa konania, 

za) predajnou cenou konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní za jednotku výrobku alebo za 

určené množstvo výrobku, 

zb) jednotkovou cenou konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných daní za kilogram, liter, meter, meter 

štvorcový, meter kubický výrobku alebo inú jednotku množstva, ktorá sa často a bežne používa pri predaji výrobku,  

zc) výrobkom predávaným na množstvo výrobok, ktorý nie je balený a meria sa alebo váži v prítomnosti spotrebiteľa,  

zd) produktom výrobok alebo služba vrátane nehnuteľnosti, práva alebo záväzku. 

 

§ 3       

Práva spotrebiteľa 

 

(1) Kaţdý spotrebiteľ má právo na výrobky a sluţby v beţnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, 

vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a 

sťaţností orgánom dozoru, dohľadu a kontroly8) (ďalej len „orgán dozoru“) a obci pri porušení zákonom priznaných 

práv spotrebiteľa. 

(2) Právo spotrebiteľa na informácie sa zabezpečuje povinnosťou orgánu verejnej moci zverejniť právoplatné 

rozhodnutia vo veciach týkajúcich sa ustanovení tohto zákona, ako aj ďalších osobitných predpisov upravujúcich 

práva spotrebiteľov. Ak spotrebiteľ uplatní právo na sprístupnenie právoplatného rozhodnutia nahliadnutím do rozhodnutia 

v sídle orgánu verejnej moci, ktorý rozhodnutie vydal, má právo robiť si z rozhodnutia výpisy a odpisy. Spotrebiteľ má aj 

právo požiadať orgán verejnej moci o vyhotovenie kópie rozhodnutia. Skutočné náklady spojené s vyhotovením kópie znáša 

spotrebiteľ. 

(3) Kaţdý spotrebiteľ má právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách,1) 

(4) Každý spotrebiteľ má právo združovať sa spolu s inými spotrebiteľmi v združeniach a prostredníctvom týchto združení v 

súlade so zákonom chrániť a presadzovať oprávnené záujmy spotrebiteľov, ako aj uplatňovať práva zo zodpovednosti voči 

osobám, ktoré spôsobili škodu na právach spotrebiteľov. 

(5) Proti porušeniu práv a povinností ustanovených zákonom s cieľom ochrany spotrebiteľa môže sa spotrebiteľ proti 

porušiteľovi na súde domáhať ochrany svojho práva. Združenie sa môže na súde proti porušiteľovi domáhať, aby sa porušiteľ 

zdržal protiprávneho konania a aby odstránil protiprávny stav, a to aj vtedy, ak takéto konanie porušiteľa poškodzuje záujmy 

spotrebiteľov, ktoré nie sú len jednoduchým súhrnom záujmov jednotlivých spotrebiteľov poškodených porušením 

spotrebiteľských práv, ale ide o konanie porušiteľa uplatňované voči všetkým spotrebiteľom (ďalej len „kolektívne záujmy 

spotrebiteľov“). Spotrebiteľ, ktorý na súde úspešne uplatní porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej týmto zákonom a 

osobitnými predpismi, má právo na primerané finančné zadosťučinenie od toho, kto za porušenie práva alebo povinnosti 

ustanovenej týmto zákonom a osobitnými predpismi zodpovedá. 

(6) Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia 

sporov.9) Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v 

záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské 

centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho 

riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. 

§ 4 

Povinnosti predávajúceho 

 

(1) Predávajúci je povinný 

a) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si 

správnosť týchto údajov, 

b) predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci predávať výrobky v 

nižšej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely, 

c) predávať výrobky a poskytovať služby za dohodnuté ceny,10) 

d) správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb, 

e) zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní sluţieb, 

f) dodrţiavať pri predaji výrobkov a poskytovaní sluţieb podmienky skladovania výrobkov určené výrobcom alebo 

osobitným predpisom11) tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu, 



g) predviesť spotrebiteľovi výrobok, ak to povaha výrobku umožňuje, 

h) zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie,  

i) poskytnúť potrebnú súčinnosť Európskemu spotrebiteľskému centru pri riešení sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, 

j) uviesť v akejkoľvek obchodnej komunikácii vrátane reklamy a marketingu tovarov a služieb, ktorá od spotrebiteľa 

vyžaduje, aby na získanie tovaru alebo služby kontaktoval predávajúceho telefonicky na čísle služby so zvýšenou tarifou 

alebo krátkou textovou správou (SMS), pravdivý a úplný údaj o jednotkovej cene volania, jednotkovej cene krátkej textovej 

správy (SMS) alebo maximálnej možnej cene volania alebo krátkej textovej správy (SMS), ktorú je povinný spotrebiteľ za 

také volanie alebo krátku textovú správu (SMS) uhradiť; ak vznikne spor o cenu a plnenie za volanie alebo krátke textové 

správy (SMS), ktoré má spotrebiteľ uhradiť, znáša dôkazné bremeno preukázania nároku na plnenie a jeho výšky predávajúci. 

(2) Predávajúci nesmie 

a) ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, 

b) upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3, 

c) používať nekalé obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách.1) 

(3) Predávajúci je povinný vo vzťahu k spotrebiteľovi dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v poskytovaní výrobkov 

a služieb ustanovenú osobitným predpisom.11a) Predávajúci nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má 

vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach. 

Nesmie viazať predaj výrobku alebo poskytnutie sluţby (ďalej len „viazanie predaja“) na predaj iného výrobku alebo 

na poskytnutie inej sluţby. To neplatí, ak spotrebiteľ nespĺňa podmienky na kúpu podľa osobitných predpisov.12) Za 

viazanie predaja sa nepovažuje, ak 

a) predávajúci predáva tieto výrobky alebo poskytuje tieto služby aj samostatne, 

b) viazanie predaja je podmienené technickou nemožnosťou samostatného predaja výrobkov alebo poskytovania služieb. 

(4) Skutočnosti podľa odseku 3 písm. a) a b) je predávajúci povinný preukázať na výzvu orgánu dozoru. 

(5) Ak na riadne užívanie výrobku alebo služby je potrebné užívanie iného výrobku alebo inej služby a tieto výrobky alebo 

služby nadobudol spotrebiteľ spoločne u toho istého predávajúceho a spotrebiteľovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy 

o kúpe jedného z týchto výrobkov alebo služieb podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa tohto zákona, vzniká mu aj právo 

na odstúpenie od zmluvy o kúpe druhého výrobku alebo služby, ktorých riadne užívanie je tým znemožnené.  

(6) Ak sa zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzatvára písomne a obsahuje ustanovenia, s ktorými mal spotrebiteľ 

možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ale nemohol ovplyvniť ich obsah, predávajúci je povinný zmluvné 

podmienky formulovať zrozumiteľne. V pochybnostiach platí výklad priaznivejší pre spotrebiteľa, ibaže súlad týchto 

podmienok so zákonom je predmetom kontroly orgánu dozoru. 

(7) Predávajúci je povinný rezervované výrobky po celý čas rezervácie osobitne označiť s uvedením času, dokedy sú 

rezervované; platí to aj o zaplatených výrobkoch, ktoré sa nachádzajú v prevádzkarni do času ich prevzatia spotrebiteľom 

alebo dodania spotrebiteľovi. 

(8) Predávajúci nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi; ustanovenia § 7 až 9 tým nie sú dotknuté. Konaním v rozpore s 

dobrými mravmi sa na účely tohto zákona rozumie najmä konanie, ktoré je v rozpore so vžitými tradíciami a ktoré vykazuje 

zjavné znaky diskriminácie alebo vybočenia z pravidiel morálky uznávanej pri predaji výrobku a poskytovaní služby, alebo 

môže privodiť ujmu spotrebiteľovi pri nedodržaní dobromyseľnosti, čestnosti, zvyklosti a praxe, využíva najmä omyl, lesť, 

vyhrážku, výraznú nerovnosť zmluvných strán a porušovanie zmluvnej slobody. 

(9) Povinnosť podľa odseku 1 písm. b) a zákaz podľa odseku 2 písm. b) sa primerane vzťahujú aj na výrobcu, dovozcu a 

dodávateľa. 

(10) Ak predávajúci porušuje povinnosť uloženú súdom alebo osobitným predpisom12a) zdržať sa používania neprijateľnej 

zmluvnej podmienky,12b) považuje sa také konanie za osobitne závažné porušenie povinnosti predávajúceho.12c) 

(11) Predávajúci nesmie žiadať alebo prijať od spotrebiteľa úhradu za dodaný výrobok, poskytnutú službu alebo poskytnutý 

elektronický obsah,12ca) ktorý si spotrebiteľ neobjednal. Nečinnosť spotrebiteľa po prijatí nevyžiadanej dodávky podľa prvej 

vety nemá za následok vznik akýchkoľvek nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa. 

 

 

 

 

 

§ 6 

Uvádzanie výrobkov na trh a poskytovanie sluţieb 



(1) Na trh moţno uviesť12d), ponúkať alebo predávať len bezpečné výrobky; to neplatí pre použité výrobky dodané ako 

starožitnosti alebo pre výrobky, ktoré sa majú pred použitím opraviť alebo obnoviť, ak o tom dodávateľ preukázateľne 

informoval osobu, ktorej výrobok dodáva. 

(2) Zakazuje sa uvádzať na trh, vyrábať, dováţať, predávať, ponúkať nebezpečnú napodobeninu. 

(3) Výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, sa nesmú uviesť na trh po uplynutí doby 

spotreby. Predávajúci je povinný takéto výrobky najneskôr v posledný deň doby spotreby stiahnuť z trhu. 

(4) Predávajúci sa zbaví zodpovednosti za porušenie povinnosti podľa odseku 1, ak preukáže, že nemohol v čase predaja 

alebo ponuky vedieť o skutočnosti, že výrobok nie je bezpečný. 

(5) Ak sa predávajúci dozvie akékoľvek skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, ţe predal spotrebiteľovi výrobok, ktorý 

je nebezpečný, je povinný spotrebiteľa bez zbytočného odkladu o tom informovať. Ak nemožno jednotlivých 

spotrebiteľov informovať, je predávajúci povinný informovať účinným spôsobom verejnosť a orgány verejnej správy, ktoré 

vykonávajú dozor, dohľad alebo kontrolu (ďalej len „dozor“) nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona.  

(6) Povinnosti uložené v odsekoch 1, 2, 3 a 5 má rovnako výrobca, predávajúci, dovozca a dodávateľ. 

(7) Spotrebiteľ má právo vrátiť výrobok, ktorý je nebezpečný, výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo 

dodávateľovi. Ak spotrebiteľ uplatní toto právo, výrobca, predávajúci, dovozca alebo dodávateľ je povinný vziať späť takýto 

výrobok a najneskôr v lehote do troch pracovných dní od prevzatia výrobku vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu výrobku vrátane 

účelne vynaložených nákladov, ktoré je spotrebiteľ povinný preukázať. Výrobca alebo dovozca je povinný vziať späť 

výrobok, ktorý je nebezpečný, aj vtedy, ak spotrebiteľ nemá doklad o kúpe výrobku. 

(8) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú primerane na poskytovanie služieb. 

(9) Ak výrobca, predávajúci, dovozca alebo dodávateľ zistili, ţe výrobok, ktorý uviedli na trh, je nebezpečný, sú 

povinní túto skutočnosť bezodkladne oznámiť orgánu dozoru a uviesť informácie o opatreniach, ktoré prijali alebo 

ktoré treba prijať na zabránenie ohrozeniu spotrebiteľa. Orgán dozoru je povinný informáciu o nebezpečnom 

výrobku bez zbytočného odkladu zaslať na zverejnenie verejnoprávnym informačným inštitúciám,13) ktoré sú 

povinné tieto informácie bezodkladne uverejniť ako oznam. 

(10) Podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť výrobku alebo služby a podrobnosti na uvádzanie výrobkov a služieb na trh 

ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“). 

 

§ 17 

 

Predávajúci je povinný predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji 

baliť, ak to vyţaduje povaha výrobku. Pri samoobslužnom predaji je povinný poskytnúť spotrebiteľovi obalový materiál. 

Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci. 

 

§ 18 

 

(1) Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o 

tom, kde moţno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na 

viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. 

(2) Spotrebiteľ môţe uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie 

možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby. Určená osoba môže reklamáciu 

vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi predávajúcemu na vybavenie. 

(3) V prevádzkarni a u určenej osoby podľa odseku 2 musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený 

vybavovať reklamácie. Pri skupinových zájazdoch musí predávajúci zabezpečiť v mieste zájazdu nepretržitú prítomnosť 

poverenej osoby oprávnenej vybavovať reklamácie po celý čas zájazdu. 

(4) Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť 

spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu;22) na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv 

spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch 

najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité 

technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu 

vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; 

vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie 

reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 



(5) Predávajúci je povinný na poţiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, 

pre ktoré nie je moţné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu moţné vybaviť 

ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o 

vybavení reklamácie. 

(6) Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môţe predávajúci vybaviť 

reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od 

spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci 

je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 

dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9. 

(7) Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá 

reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môţe spotrebiteľ zaslať výrobok na 

odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj 

všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaloţené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného 

posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť 

znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 

dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace 

účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 

(8) Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená 

prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie,22a) predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť 

spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však 

spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť 

preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. 

(9) Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia 

reklamácie. 

(10) Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia 

o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo 

dokladu o uplatnení reklamácie. 

(11) Povinnosti uvedené v odsekoch 4 až 9 sa vzťahujú aj na určenú osobu, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu 

prijatú určenou osobou alebo osobou splnomocnenou predávajúcim na prijatie reklamácie vybaviť predávajúci. Plynutie lehôt 

na vybavenie reklamácie tým nie je dotknuté. 

(12) Ustanovenia uvedené v odsekoch 4 až 10 sa použijú na vybavenie reklamácií, ak osobitný predpis22b) neustanovuje 

inak. 

(13) Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.22c) 

 


