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Výsledok  kontroly 

 
 
 

Kontaktná osoba 

Čistiace kozmetické výrobky proaktívna hodnotenie rizika analýzy: konzervačné látky, mikrobiológia 
označovanie 
monitoring – biocídne tvrdenia 

 2012 PEMSAC 
iniciatíva 

informácia                                
helena.kohutova@uvzsr.sk 

Dekoratívna kozmetika proaktívna hodnotenie rizika analýzy: ťažké kovy - Pb, Cr, nitrózamíny, 
označovanie 

vysoká 2012 SK 
iniciatíva 

informácia  helena.kohutova@uvzsr.sk 

Vonná kozmetika proaktívna hodnotenie rizika analýzy: alergény, označovanie  2012 SK 
iniciatíva 

informácia helena.kohutova@uvzsr.sk 

Detské výrobky na ochranu pred slnečným 
žiarením 

proaktívna hodnotenie rizika analýzy: UV filtre, mikrobiológia, označovanie vysoká 2012 PEMSAC 
iniciatíva 

informácia  :                              
helena.kohutova@uvzsr.sk 

Výrobky proti starnutiu 
anti-aging výrobky 

proaktívna hodnotenie tvrdení analýzy: koenzým Q10, vitamíny, označovanie 
monitoring – anti-aging tvrdenia 

 2012 SK 
iniciatíva 

informácia helena.kohutova@uvzsr.sk 

Výrobky na hygienu ústnej dutiny proaktívna hodnotenie rizika 
legislatívne zmeny 

analýzy: fluór, DEG, peroxide vodíka, 
označovanie 
kampaň:  “výrobky na bielenie zubov”    

 2012 SK 
iniciatíva 

informácia , vzdelávanie  helena.kohutova@uvzsr.sk 

Výrobky na farbenie, onduláciu, vyrovnávanie 
vlasov a depiláciu 

proaktívna hodnotenie rizika 
legislatívne zmeny 

analýzy: farbivá na vlasy, formaldehyd, TGA, 
pH, označovanie  
kampaň:  “farby na vlasy - nové označovanie” 

vysoká 2012 SK 
iniciatíva 

informácia , vzdelávanie helena.kohutova@uvzsr.sk 

rôzne kozmetické výrobky reaktívna hodnotenie rizika Podnety - aťažnosti  2012 SK 
iniciatíva 

informácia helena.kohutova@uvzsr.sk 

rôzne kozmetické výrobky reaktívna hodnotenie rizika RAPEX notifikácie  2012 EK 
iniciatíva 

informácia                               
janka.kisacova@uvzsr.sk 

rôzne kozmetické výrobky proaktívna vzdelávanie GMP  2012 PEMSAC 
iniciatíva 

informácia , spolupráca, 
vzdelávanie 

helena.kohutova@uvzsr.sk 

rôzne kozmetické výrobky proaktívna vzdelávanie 
legislatívne zmeny 

PIR – kontrola dokumentácie o výrobku 
kampaň:  “nový notifikačný postup” 

vysoká 2012 PEMSAC 
iniciatíva 

informácia , spolupráca, 
vzdelávanie 

helena.kohutova@uvzsr.sk 

rôzne kozmetické výrobky proaktívna legislatívne zmeny monitoring - nanomateriály  2012 PEMSAC 
iniciatíva 

informácia janka.kisacova@uvzsr.sk 

 


