
SEKTOROVÝ NÁRODNÝ PROGRAM DOHĽADU NAD TRHOM 2011 – KOZMETICKÉ VÝROBKY 

Členský štát: Slovenská republika 
Orgán dohľadu: ÚVZ SR a RUVZ V SR           
Plánované na: 2011 
Osoby zodpovedné za Sektorový NMSP: Ing. Helena Kohútová,   
e- mailová adresa: helena.kohutova@uvzsr.sk,  

 

Číslo 
predpisu 

EÚ 
Sektor 

Opis výrobku, alebo 
kategórie – cielené 

sledovania 

Typ 
monitorova

nia 

Monitorovacia       
motivácia Monitorovacia aktivita Priorita 

Obdobie,   
dátum    

začiatku 
Rozvoj Výstupy alebo ďalšie 

iniciatívy 
Všeobecnosti          

o vedúcom projektu 

76/768/EHS  kozmetické 
výrobky 

Konzervačné látky v 
čistiacich výrobkoch 
a výrobkoch na 
starostlivosť o pokožku

proaktívna 
 

- analýza rizika 
- legislatíva ( vedecké 
a technické správy) 

odber/analýza vzoriek        
- konzervačné látky 
- mikrobiológia 
- označovanie                       

 február – 
jún 2011 

iniciatíva 
PEMSAC 

informovanie verejnosti kontaktná osoba 
helena.kohutova@uvzsr.sk 
 
 

76/768/EHS kozmetické 
výrobky 

Dekoratívna kozmetika 
pre deti (vrátane make up 
pre bábiky) 

proaktívna 
 

- analýza rizika 
- legislatíva ( vedecké 
a technické správy) 

odber/analýza vzoriek     
- ťažké kovy 
- označovanie 

vysoká január – 
február 
2011 

iniciatíva 
Slovenska 

- informovanie verejnosti kontaktná osoba 
helena.kohutova@uvzsr.sk 
 

76/768/EHS kozmetické 
výrobky 

Výrobky na starostlivosť 
o zuby  

proaktívna 
 

- analýza rizika 
- legislatíva ( vedecké 
a technické správy) 

odber/analýza vzoriek      
- F (fluór)                           
- DEG (dietylénglykol) 
- H2O2 (peroxid vodíka 
- označovanie 

vysoká jún – 
august 
2011 

iniciatíva 
Slovenska 

- informovanie verejnosti helena.kohutova@uvzsr.sk 
 

76/768/EHS kozmetické 
výrobky 

Výrobky na ochranu 
pred slnečným žiarením 
pre deti                                

proaktívna 
 

- analýza rizika 
- legislatíva ( vedecké 
a technické správy) 

Odber/analýza  vzoriek 
- UV filtre 
- mikrobiológia 
- označovanie 

vysoká máj – jún 
2011 

iniciatíva 
Slovenska 

- informovanie verejnosti kontaktná osoba 
helena.kohutova@uvzsr.sk 
 

76/768/EHS  kozmetické 
výrobky 

Výrobky na farbenie a 
vyrovnávanie vlasov 

proaktívna 
 

- analýza rizika 
- legislatíva ( vedecké 
a technické správy) 

odber/analýza vzoriek 
- formaldehyd 
- kyselina tioglykolová 
- farbivá 
- označovanie 
kampaň 
označovanie výrobkov 

novými varovnými 
údajmi 

 júl – 
december 
2011 

iniciatíva 
Slovenska 

-informovanie verejnosti 
-zvýšenie vzdelanosti 
spotrebiteľov 

kontaktná osoba 
helena.kohutova@uvzsr.sk 
 

76/768/EHS Kozmetické 
výrobky 

Výrobky na starostlivosť 
o nechty 

proaktívna 
 

- analýza rizika 
- legislatíva ( vedecké 
a technické správy) 

odber/analýza vzoriek 
- akrylamid 
- toluene 
- označovanie 

 október – 
december 
2011 

iniciatíva 
Slovenska 

- informovanie verejnosti kontaktná osoba 
helena.kohutova@uvzsr.sk 
 

76/768/EHS kozmetické 
výrobky 

Vonná kozmetika proaktívna 
 

- analýza rizika 
- legislatíva ( vedecké 
a technické správy) 

odber/analýza vzoriek 
- potenciálne alergény 
- označovanie 

 október – 
december 
2011 

Iniciatíva 
PEMSAC 

- vývoj ukazovateľov kontaktná osoba 
helena.kohutova@uvzsr.sk 
 



2005/29/ES kozmetické 
výrobky 

Výrobky deklarujúce 
prítomnosť koenzýmu 
Q10 

proaktívna 
 

pravdivosť tvrdení odber/analýza vzoriek 
- obsah koenzýmu Q10 
- označovanie 

 Január 
2011 

iniciatíva 
Slovenska 

- informovanie verejnosti kontaktná osoba 
helena.kohutova@uvzsr.sk 
 

76/768/EHS Kozmetické 
výrobky 

Výrobky na depiláciu proaktívna 
 

- analýza rizika 
- legislatíva ( vedecké 
a technické správy) 

odber/analýza vzoriek 
- kyselina tioglykolová, 

pH 
- označovanie 

 september 
2011 

iniciatíva 
Slovenska 

- informovanie verejnosti kontaktná osoba 
helena.kohutova@uvzsr.sk 
 

76/768/EHS kozmetické 
výrobky 

Výrobca, dovozca 
kozmetických výrobkov 

proaktívna 
 

- nedostatok 
vedomostí  
 
 

vizuálna kontrola 
- kontrola dokumentácie 
- kontrola dodržiavania 
správnej výrobnej praxe 

 január – 
december 
2011 

iniciatíva 
PEMSAC 
 
 
 

-zlepšenie spolupráce so 
zainteresovanými 
stranami 

- zvýšenie vzdelanosti 
zodpovedných osôb 

kontaktná osoba 
helena.kohutova@uvzsr.sk 
 

76/768/EHS 
2001/95/ES  
2005/29/ES 

kozmetické 
výrobky 

reaktívna  
 

- sťažnosti /RAPEX odber/analýza vzoriek 
dokumentárna kontrola 

 január – 
december 
2011 

 - informovanie verejnosti kontaktná osoba 
janka.kisacova@uvzsr.sk 
 

 



 


