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Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameraná na výživové doplnky 

obsahujúce dinitrofenol (DNP) 

 

 

Slovenská republika sa prostredníctvom odboru odhaľovania nebezpečných materiálov 

a environmentálnej kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru zapojila 

do medzinárodnej kontrolnej akcie OPSON VIII, ktorá je zameraná na potravinovú 

bezpečnosť. Akcia OPSON VIII je zameraná aj na výživové doplnky obsahujúce dinitrofenol 

(DNP). DNP je priemyselne vyrábaný „spaľovač tukov“, ktorý nie je bezpečný pre ľudskú 

konzumáciu a vo Veľkej Británii zapríčinil najmenej 13 úmrtí od roku 2015.   

Nakoľko úradná kontrola výživových doplnkov v SR je podľa § 23 ods. 2 písm. c) 

zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov v kompetencii orgánov 

verejného zdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako orgán, ktorý 

podľa § 5 ods. 4 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej 

správy uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, požiadal všetky 

regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) v Slovenskej republike 

o vykonanie mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na predaj výživových doplnkov 

obsahujúcich dinitrofenol (DNP) v Slovenskej republike. 

 

Miesto výkonu mimoriadnej cielenej kontroly: špeciálne predajne výživových 

doplnkov a potravín na osobitné výživové účely (s určením pre športovcov), najmä 

nachádzajúce sa pri fitness centrách a v obchodných centrách.  

 

Zameranie mimoriadnej cielenej kontroly: v každej predajni RÚVZ skontrolovalo 

zloženie deklarované na obale 5 námatkovo vybraných výživových doplnkov, ktoré sú určené 

pre športovcov alebo na chudnutie. Pri kontrole zloženia bolo overené, či na obale v zložení 

výrobku nie je deklarovaný dinitrofenol (DNP). Kontroly boli zamerané najmä na výživové 

doplnky pôvodom z USA, Veľkej Británie, Číny, ktoré sú vo forme prášku alebo kapsúl. 

 

 

Zhrnutie: 

 

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike skontrolovali 

v termíne konania kontroly: od 11. 3. do 15. 3. 2019 spolu 170 prevádzok, v ktorých sa 

ponúkajú na predaj aj výživové doplnky, z toho v 92 prípadoch sa jednalo o predajne 

výživových doplnkov (s určením pre športovcov), ktoré sa nachádzajú pri fitness centrách 
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(graf č. 1). Pri kontrolách skontrolovali zloženie 642 výživových doplnkov rôzneho pôvodu. 

V zložení žiadneho výživového doplnku nebol deklarovaný dinitrofenol (DNP). 
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Najviac prevádzok, v ktorých sa ponúkajú na predaj aj výživové doplnky bolo 

skontrolovaných v Prešovskom kraji - 35 prevádzok, v Nitrianskom kraji – 29 prevádzok a v 

Banskobystrickom kraji - 27 prevádzok. Najviac výživových doplnkov bolo skontrolovaných 

v Prešovskom kraji - 138 výživových doplnkov, v Nitrianskom kraji – 119 výživových 

doplnkov a v Banskobystrickom kraji - 98 výživových doplnkov (graf č. 2). 
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