Informácia
o výsledkoch kontroly dodržiavania povinností pri uvádzaní detergentov a povrchovo
aktívnych látok pre detergenty na trh, ustanovených v zákone č. 67/2010 Z. z.
o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 648/2004 o detergentoch
V mesiacoch máj až júl 2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len
„SOI“) kontrolu dodržiavania povinností pri uvádzaní detergentov a povrchovo aktívnych
látok pre detergenty na trh, ustanovených v zákone č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia
chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „chemický zákon“) a v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004
o detergentoch (ďalej len „nariadenie“).
Detergent je látka alebo zmes obsahujúca mydlo a/alebo ostatné povrchovo aktívne látky
určené na pracie a čistiace procesy. Detergenty sa vyskytujú v rôznych formách (tekuté,
práškové, vo forme pasty, tyčinky, v kusoch, výlisku, tvarované atď...) a používajú sa
v domácnosti alebo na inštitucionálne alebo priemyselné účely. Spotrebiteľ sa s nimi stretáva
každodenne a preto je potrebné, aby sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali len bezpečné
a riadne označené detergentné výrobky.
Povrchovo aktívna látka (ďalej len „PAL“) znamená akúkoľvek organickú látku
a/alebo zmes použitú v detergentoch, ktorá má povrchovo-aktívne vlastnosti a ktorá
pozostáva z jednej alebo viacerých hydrofylických a jednej alebo viacerých hydrofobických
skupín, ktoré sú schopné znižovať povrchové napätie vody a formovať rozširovanie alebo
adsorpciu monomolekulárnych vrstiev na rozhraní voda – vzduch a vytvárať emulzie a/alebo
mikroemulzie a/alebo micely a adsorpciu na rozhraní voda – tuhá látka.
Podmienky uvádzania detergentov a PAL na trh sú ustanovené v chemickom zákone
a nariadení.
Je to práve nariadenie, ktoré ako norma komunitárneho práva stanovuje spoločné kritéria na
uvádzanie detergentov na trh na území spoločenstva. Okrem toho, že nariadenie ustanovuje
pravidlá určené na dosiahnutie voľného pohybu detergentov a povrchovo aktívnych látok pre
detergenty na vnútornom trhu, zároveň zabezpečuje vysoký stupeň ochrany životného
prostredia a zdravia širokej verejnosti.
Narastajúci počet alergických ochorení u ľudí viedlo k potrebe zavedenia prísnejších kritérií
na označovanie detergentov. Aj z tohto dôvodu nariadenie obsahuje povinnosť poskytnúť
v označení informáciu o prítomnosti alergizujúcich zložiek vonných látok, konzervačných
látok a optických zosvetlovačov s uvedením ich chemických názvov. Tieto informácie sú
určené širokej verejnosti (teda spotrebiteľom) a ich uvedenie životne dôležité pre ľudí,
u ktorých prítomnosť určitých chemických látok môže vyvolať alergickú reakciu.
Podnikatelia sprístupňujúci detergenty a PAL na trh sú povinní vypracovať kartu údajov
zloženia (ďalej len „KÚZ“), ktorá obsahuje kompletný zoznam zložiek detergentov. Skrátenú
formu KÚZ musí podnikateľ uverejniť na webovej stránke, čím sa zabezpečí dostatočná
informovanosť spotrebiteľov, citlivých na určité druhy chemických látok. Informácie

zverejňované na webovej stránke podnikateľského subjektu sú nápomocné aj pre zdravotný
personál v prípade nutnosti zistiť spojenie medzi vznikom alergickej reakcie a použitím
konkrétneho detergentu.
Nezanedbateľným je fakt, že čistiace a pracie prostriedky predstavujú veľké nebezpečenstvo
pre vodné organizmy v prípade, ak obsahujú také povrchovo aktívne látky, ktoré nie sú
dostatočne rozložiteľné.
Nariadenie preto ustanovuje aj požiadavky na úroveň úplnej aeróbnej biologickej
odbúrateľnosti (rozklad až na CO2, H2O a minerálne soli) pre všetky PAL nachádzajúce sa
v detergentoch.
Dodržiavanie povinností podnikateľských subjektov pri uvádzaní detergentov a PAL pre
detergenty na trh bolo predmetom celoslovenskej kontrolnej akcie, v rámci ktorej sa
inšpektori SOI zamerali na:









výrobky, určené na čistenie textílií,
výrobky, určené na čistenie spevnených povrchov,
univerzálne a špeciálne pracie prostriedky,
prostriedky na namáčanie, pláchanie alebo bielenie odevov (domácej bielizne
a bytových textílií),
zmäkčovadlá na pranie (avivážne prostriedky),
prostriedky na umývanie riadu,
prostriedky na čistenie rôznych povrchov v domácnosti a prostriedky na čistenie
ďalších povrchov (napr. materiálov, výrobkov, strojov, mechanických zariadení,
dopravných prostriedkov a príslušenstva, nástrojov, aparátov, atď...),
prípravky na čistenie a pranie určené pre všetky ostatné procesy prania a čistenia.

Cieľ kontroly
Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie povinností, ustanovených v chemickom zákone
a nariadení pri uvádzaní detergentov na slovenský trh. Jedná sa najmä o tieto povinnosti:
 uvádzať na trh len také detergenty a/alebo PAL pre detergenty, ktorých úroveň úplnej
biologickej odbúrateľnosti spĺňa požiadavky nariadenia, uvádzať na trh PAL alebo
detergenty s nižšou úrovňou biologickej odbúrateľnosti len v tom prípade, ak má
podnikateľ na daný detergent/PAL Komisiou udelenú výnimku,
 vyhotoviť KÚZ, zaslať ju Národnému toxikologickému informačnému centru (ďalej
len „NTIC“) a jej skrátenú formu sprístupniť pre širokú verejnosť na internetovej
stránke,
 vyhotoviť kartu bezpečnostných údajov (ďalej len „KBÚ“) v prípade, ak detergent je
klasifikovaný ako nebezpečná chemická zmes a zaslať ju NTIC,
 uvádzať na trh len také detergenty/ PAL, ktorých obsah fosfátov a iných zlúčením
fosforu je v súlade s nariadením a neuvádzať detergenty so zakázanými
nebezpečnými chemickými látkami/zmesami,
 označovať a baliť detergenty v súlade s požiadavkami chemického zákona
a nariadenia o detergentoch.

Výsledky kontroly
Všetky kontrolované subjekty boli držiteľmi oprávnenia na podnikanie v súlade
s požiadavkami na predmetnú podnikateľskú činnosť.
Počas kontrolnej akcie inšpektori SOI vykonali 46 kontrol u 33 kontrolovaných osôb,
z toho u:




7 výrobcov a
23 distribútorov uvádzajúcich na trh detergent a/alebo PAL pre detergent, ale aj
3 predávajúcich, u ktorých boli vykonané kontroly so zameraním na zistenie
informácií o výrobkoch, ich výrobcoch resp. distribútoroch).

Celkovo bolo prekontrolovaných 135 druhov detergentných výrobkov.
Z kontrolovaných 135 druhov výrobkov u 36 druhov boli zistené nedostatky, čo
predstavuje 26,7 %.
Až 93 druhov z celkového počtu kontrolovaných druhov výrobkov bolo klasifikovaných
ako nebezpečná chemická zmes (68,9%).

I.

Úroveň biologickej odbúrateľnosti detergentov

Výrobcovia môžu uvádzať na trh len také detergenty a/alebo PAL pre detergenty, ktorých
úroveň úplnej aeróbnej biologickej odbúrateľnosti (mineralizácie), meranej podľa jedného
z piatich testov Prílohy III.A nariadenia, je aspoň 60 % za 28 dní.
V náležite zdôvodnených prípadoch (zo strany laboratória, ktoré testy vykonávalo) sa dajú
použiť aj testovacie metódy podľa Prílohy III. B nariadenia, kde hodnota biologickej
odbúrateľnosti v tomto prípade musí byť najmenej 70 % za 28 dní.
Pri prvých kontrolách viacerých druhov detegentných výrobkov podnikatelia
nepredložili výsledky testov biologickej odbúrateľnosti. Vo väčšine prípadov sa jednalo
o distribútorov, ktorým výrobcovia detergentov z krajín EU tieto testy nesprístupnili.
Kontrolovaní podnikatelia sa dobrovoľne zaviazali testy alebo vyhlásenia dodať
v dohodnutom termíne, stanovenom inšpektormi v každom konkrétnom prípade.
Okrem 2 druhov výrobkov (1,5% z celkového počtu 135 kontrolovaných druhov) boli
počas trvania kontrolnej akcie predložené výsledky testov alebo vyhlásenia od výrobcov
detergentov, v ktorých bolo uvedené, že príslušné detergenty a/alebo PAL pre detergenty
spĺňajú požiadavku nariadenia na úroveň biologickej odbúrateľnosti. Vo vyhláseniach
podnikatelia spolu s výsledkami uviedli testovacie metódy a laboratória, ktoré testy na
biologickú odbúrateľnosť vykonali.
Počas kontroly neboli zistené detergenty a/alebo PAL pre detergenty s nízkou hodnotou
biologickej odbúrateľnosti, u ktorých by bolo zo strany kontrolovaného subjektu potrebné
predložiť doklad o udelení výnimky.

Karta údajov zloženia - KÚZ

II.

Výrobcovia sú povinní vyhotoviť KÚZ pre všetky detergenty, ktoré uvádzajú na trh. Zároveň
sú povinní poskytovať KÚZ Národnému toxikologickému informačnému centru. KÚZ musí
obsahovať všetky zložky detergentu označené bežným chemickým názvom, CAS číslom
a koncentráciou v zostupnom poradí podľa čl. 9 a prílohy VII. C nariadenia.
Skrátenú formu KÚZ musí výrobca a dovozca sprístupniť aj na webovej stránke.
Z celkového počtu prekontrolovaných 135 druhov detergentných výrobkov boli zistené
nedostatky týkajúce sa KÚZ u 23 druhov (17%), pričom:
-

podnikatelia nepredložili/nemali vypracované KÚZ na 2 druhy výrobkov (1,5%),
u 3 druhov výrobkov (2,2%) boli KÚZ po obsahovej stránke v nesúlade
s nariadením.

Veľmi často sa opakujúcim nedostatkom - vyskytol sa u 21 druhov detergentov (15,5%) bolo nesplnenie povinnosti sprístupnenia skrátenej formy KÚZ na webovej stránke.
Nedostatky sa prejavili aj v opomenutí splnenia si povinnosti zaslať KÚZ Národnému
toxikologickému informačnému centru. Tento nedostatok bol zistený u 2 druhov
detergentov (1,5%). Chýbajúce KÚZ boli podnikateľmi zaslané NTIC až po ich
vypracovaní.

III.

Karta bezpečnostných údajov - KBÚ

Podnikateľ, uvádzajúci detergentný výrobok na trh, je povinný vyhotoviť KBÚ, ak je
detergent klasifikovaný ako nebezpečná chemická zmes, alebo obsahuje aspoň 1 %
nebezpečnej chemickej látky. Ďalej má povinnosť poskytnúť KBÚ Národnému
toxikologickému informačnému centru a každému odberateľovi nebezpečnej chemickej látky
alebo nebezpečnej chemickej zmesi (okrem spotrebiteľa) najneskôr s prvou dodávkou, aby
príjemca mohol prijať účinné opatrenia týkajúce sa ochrany života, zdravia ľudí a životného
prostredia.
Pokiaľ ide o obsahovú stránku, KBÚ musí byť v súlade s požiadavkami, ustanovenými v § 6
chemického zákona a v Nariadení (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii
a obmedzovaní chemikálií (ďalej len „REACH“) v znení Nariadenia (ES) Komisie (EÚ)
2015/830.
Pri kontrolách bolo inšpektorom predložených 117 KBÚ, avšak z celkového počtu
kontrolovaných 135 druhov detergentov iba 93 druhov bolo klasifikovaných ako
nebezpečný chemický prípravok (68,9%), ku ktorým musí mať podnikateľ vypracovanú
KBÚ. Ďalších 24 KBÚ, predložených kontrolovanými osobami bolo vypracovaných
k detergentom, ktoré neboli klasifikované ako nebezpečné. Inšpektori však prekontrolovali
všetkých 117 predložených KBÚ.
Kontrolou 93 KBÚ vypracovaných k detergentom, klasifikovaným ako nebezpečný chemický
prípravok, boli zistené nedostatky u 11 KBÚ (11,8%), pričom k 2 druhom detergentov
(2,1%) klasifikovaných ako nebezpečné podnikatelia nemali vypracované KBÚ a k 3

druhom detregentov neboli KBÚ zaslané NTIC. Chýbajúce KBÚ boli podnikateľmi zaslané
NTIC až po ich vypracovaní.
Z prekontrolovaných 93 KBÚ, vypracovaných k detergentom, klasifikovaným ako
nebezpečný chemický prípravok boli zistené nedostatky z obsahovej stránky v 8
prípadoch, čo predstavuje 8,6 %.
Príkladom zistených obsahových nedostatkov je absencia e-mailovej adresy osoby
zodpovednej za KBÚ či nesprávne znenie H- a P-viet.
Správnosť výslednej klasifikácie zmesi bola prvou vecou, na ktorú sa kontrola SOI zamerala.
Nesprávna klasifikácia bola zistená u 1 druhu detergentu (1%), keď výsledná klasifikácia
bola vykonaná podľa neaktuálnej legislatívy (R- a S-vety).
Splnenie povinnosti podnikateľa poskytnúť KBÚ príjemcovi najneskôr s prvou dodávkou
chemickej látky/zmesi bolo preverované vo veľkoskladoch aj v maloobchodných predajniach.
Inšpektori zistili, že vo veľkoskladoch vo väčšine prípadov boli KBÚ k dispozícii, kým
v maloobchodných predajniach v podstatne menšej miere.

IV.

Obsah fosfátov a iných zlúčením fosforu; zakázané chemické
látky/zmesi

Povinnosťou podnikateľa je uvádzať na trh len také spotrebiteľské detergenty, ktorých
celkový obsah fosforu je menší ako 0,5 g v odporúčanom množstve detergentu, ktorý sa má
použiť na hlavný cyklus prania pre štandardnú náplň práčky.
Ďalej, podnikateľský subjekt môže uvádzať na trh len také spotrebiteľské detergenty, ktorých
celkový obsah fosforu je menší ako 0,3 g v štandardnej dávke určenej na použitie pre
automatické umývačky riadu.
Podnikateľ nesmie uvádzať na trh detergenty/PAL so zakázanými nebezpečnými chemickými
látkami/zmesami uvedenými v Prílohe XVII nariadenia REACH.
Počas kontroly bolo zistené, že z kontrolovaných 135 druhov detregentov obsahovali fosfáty
len 2 druhy, pričom inšpektormi neboli zistené detergenty a/alebo PAL pre detergenty
s vyššou hodnotou na obsah fosfátov a iných zlúčením fosforu ako ustanovuje nariadenie.
Inšpektormi nebola zistená ani prítomnosť zakázaných nebezpečných chemických
látok/zmesí v kontrolovaných druhoch detergnetov.

V.

Označovanie a balenie

Označovanie detergentov musí byť vykonané v súlade s § 8 chemického zákona a s článkom
11 nariadenia.
Označovanie a balenie detergentov, klasifikovaných ako nebezpečné zmesi, musí súčasne
spĺňať požiadavky § 4 chemického zákona a tiež Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (CLP).
Všetky informácie v označovaní detergentov musia byť v štátnom jazyku.

V označení detergentov je potrebné uvádzať informáciu o prítomnosti optických
zosvetľovačov, vonných látok, názvy prítomných alergizujúcich zložiek vonných látok
a konzervačných látok, ako aj adresu webovej stránky, kde sa nachádza skrátená forma KÚZ
príslušného detergentu.
V prípade pracích prostriedkov, predávaných širokej verejnosti, bolo v označení na obale
detergentu prekontrolované uvedenie dávkovania a počtu štandardných náplní práčky, ktoré
môžu byť opraté s obsahom balenia pri použití stredne tvrdej vody. Inšpektori sa zamerali aj
na označenie dávok na meracej nádobe, ak táto bola priložená k výrobku.
Pokiaľ ide o označovanie, z celkového počtu prekontrolovaných 135 druhov výrobkov bolo
zistených 9 druhov (6,7 %), ktorých označenie nebolo v súlade s požiadavkami chemického
zákona a nariadenia.
Nedostatok v balení kontrolovaných detergentov zistený nebol.
Ku kontrole označovania detergentov, klasifikovaných ako nebezpečné zmesi, pristúpili
inšpektori až vtedy, keď bola k dispozícii správne vypracovaná KBÚ so správnou výslednou
klasifikáciou.
Pri kontrole označovania detegentov boli zistené nasledovné nedostatky :
 chýbajúce identifikačné údaje o podnikateľovi (obchodné meno, sídlo a tel. číslo
podnikateľa zodpovedného za uvedenie výrobku na trh),
 chýbajúca informácia o web stránke, kde sa nachádza skrátená forma KÚZ,
 chýbajúca informácia o zložkách detergentu,
 nesprávne uvedené označenie nebezpečenstva (nesprávne slovné znenie H- a P- viet
a grafické označenie výstražného upozornenia),
 chýbajúce označenie výstražným piktogramom a signálnym slovom,
 informácie (zloženie výrobku, uvedenie výstražného slova POZOR) v označení na
etikete neboli v štátnom jazyku.

Uložené opatrenia
Inšpektori SOI uložili pri kontrole viacero opatrení, a to v nadväznosti na rozsah a závažnosť
kontrolných zistení.
V prípade zistení menej závažných nedostatkov bolo podnikateľom sprístupňujúcim
detergenty na slovenský trh umožnené prijať dobrovoľné opatrenia na ich odstránenie.
Inšpektori tak postupovali v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti
s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93.
Dobrovoľné opatrenia boli prijaté 4 kontrolovanými osobami.
Tieto opatrenia sa týkali 10 druhov detergentov v počte 925 kusov, v celkovej hodnote
399,73 €.*
Záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov boli vydané vtedy, ak výrobky kvôli
zisteným nedostatkom (napr. nesprávna klasifikácia a následne nesprávne označenie,

nedostatky v KBÚ, KÚZ...) mohli spôsobiť ohrozenie zdravia, života ľudí alebo životného
prostredia, alebo ak podnikateľ dohodnuté dobrovoľné opatrenia nesplnil včas.
Počas trvania kontrolnej akcie boli v zmysle §-u 6 ods. 1 písm. c) zákona č.128/2002 Z. z.
o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydané 4 záväzné pokyny, týkajúce sa
4 druhov detergentných výrobkov v celkovej hodnote 41 €. Záväzné pokyny boli inšpektormi
vydané do vykonania nápravy – teda do odstránenia zisteného nedostatku* zodpovedným
podnikateľským subjektom.
*Počas trvania celoslovenskej kontrolnej akcie nebolo možné presne zistiť celkový počet
výrobkov, pri ktorých bol zistený nedostatok a to ani v prípade tých druhov výrobkov, na ktoré
bolo vydané opatrenie. Niektoré kontrolované osoby sťažovali inšpektorom výkon kontroly,
nemali potrebnú dokumentáciu, resp. odmietali ju inšpektorom predložiť alebo ju nepredložili
v stanovenom termíne.
Preto ani v správe uvedený počet vydaných opatrení nie je konečný, keďže vo viacerých
prípadoch prebiehajú následné kontroly a došetrenia aj po ukončení kontrolnej akcie.
Čo sa týka podnikateľov, ktorí nesplnili vydané opatrenia na odstránenie zisteného
nedostatku, prípadne sa opakovane dopustili správneho deliktu v oblasti uvedenia detergentov
na trh či sťažovali inšpektorom výkon kontroly, príslušné inšpektoráty SOI začnú v prípade
preukázaných porušení zákona správne konania, ktorých výsledkom bude uloženie sankcie za
správne delikty, uvedené v § 33 ods. 1 a ods. 2, § 34 ods. 2 písm. a) až e) a § 35 písm. l) až q)
chemického zákona.

Záver
Cieľom kontroly bolo preveriť, či zodpovedné podnikateľské subjekty dodržiavajú
požiadavky chemického zákona a nariadenia pri uvádzaní detergentov a povrchovo aktívnych
látok na trh.
Kontroly boli vykonané u 33 podnikateľov uvádzajúcich detergenty na trh. Bolo
prekontrolovaných 135 druhov detergentov, z toho u 36 druhov boli zistené nedostatky, čo
predstavuje 27,6 %. Z celkového počtu prekontrolovaných 135 druhov detergentov 93
druhov (68,9%) obsahovalo chemické zmesi klasifikované ako nebezpečné.
Najčastejším problémom počas kontroly bola neochota zahraničných výrobcov sprístupniť
svojim odberateľom na území SR laboratórne protokoly úplnej biologickej anaeróbnej
odbúrateľnosti detergentov (ÚBAO), vykonané akreditovanými subjektami, ktoré by
kontrolované osoby následne predložili inšpektorom na preukázanie súladu s nariadením.
Predmetné testy boli ochotní predložiť len kontrolnému orgánu (teda nie svojím obchodným
partnerom), čo bolo časovo náročné. Preto viaceré kontroly nemohli byť ukončené vo
vymedzenom termíne kontrolnej akcie.
Len u 2 druhov výrobkov boli predložené výsledky testov alebo vyhlásenia od výrobcov
detergentov z krajín EU, ktoré spĺňali požiadavku nariadenia na úroveň biologickej
odbúrateľnosti.

Výsledky kontroly poukazujú na skutočnosť, že podnikatelia, uvádzajúci na trh detergenty
nepoznajú dostatočne požiadavky súčasne platnej legislatívy, keďže takmer u každého
štvrtého kontrolovaného detergentu bol zistený nedostatok.
O tomto svedčí najmä skutočnosť, že z celkového počtu 135 KÚZ malo 23 KÚZ (17%)
zistený nedostatok. Podnikatelia si až u 21 druhov detergentov (15,5%) nesplnili
povinnosť sprístupnenia skrátenej formy KÚZ na web stránke.
Len málo distribútorov nemalo vedomosť o požiadavke uvedenej v nariadení, ktorá sa
týka vypracovania KÚZ výrobcom. Svedčí o tom fakt, že len na 2 druhy výrobkov
podnikatelia nemali/nepredložili vypracovanú KÚZ a nezaslali ju NTIC. Pri kontrole boli
zistené aj prípady, keď zahraničný výrobca nemal uverejnenú KÚZ na web stránke.
Kvantitatívny ale aj kvalitatívny nedostatok sa prejavil u 11 druhov detergentov (11,8%),
keď podnikatelia nemali vypracovanú KBÚ a/alebo ju nezaslali NTIC a taktiež boli
zistené nedostatky aj z obsahovej stránky.
U 1 detergentu nebola správne uvedená výsledná klasifikácia nebezpečenstva.
Ďalším nedostatkom bolo chýbajúce/nesprávne označenie výrobku informáciami
o podnikateľovi, o KÚZ, a o nebezpečenstve; toto bolo zistené u 9 druhov detergentov
(6,7%).
Vo viacerých prípadoch distribútori neuviedli na slovenskej etikete všetky informácie od
výrobcu. Jednalo sa teda o chýbajúce označenie výrobku v kodifikovanej podobe štátneho
jazyka. Preto inšpektori SOI odhalili tak závažné nedostatky, ako chýbajúce slovné
označenie nebezpečenstva, chýbajúce slovné označenia špecifického rizika a chýbajúce
slovné označenia na bezpečné použitie výrobku.
Častým nedostatkom boli chýbajúce informácie o zložení výrobku alebo chýbajúca
informácia o web stránke, na ktorej má byť uverejnená skrátená forma KÚZ príslušného
detergentu. Tieto informácie majú byť súčasťou označenia výrobku. Chýbajúce informácie
tohto typu predstavujú nesplnenie požiadavky na zabezpečenie možnosti vhodného výberu
čistiaceho a pracieho prostriedku pre spotrebiteľov, citlivých na prítomnosť určitých
chemických látok.
Práve údaje, uvádzané v označení detergentu sú pre spotrebiteľa jediným zdrojom na
získavanie informácií o nebezpečenstve a spôsobe bezpečného používania.
Vzhľadom na to, že ide o nebezpečné chemické zmesi, uvedené nedostatky sú považované za
závažné. Za porušenia povinností ohľadom označovania detergentov boli uložené záväzné
opatrenia a môžu byť dôvodom pre začatie správneho konania.
Naopak, pozitívum predstavuje skutočnosť, že v ponuke pre spotrebiteľa sa nezistil detergent
a/alebo PAL pre detergent, ktorý by obsahoval fosfáty alebo iné zlúčeniny fosforu
v nesúlade s nariadením a taktiež nebola zistená prítomnosť zakázaných nebezpečných
chemických látok/zmesí.
Porovnaním s výsledkami z kontrolnej akcie z roku 2012 (nedostatky činili 26,3%) voči roku
2019 (26,7%) však nemožno konštatovať žiadne zlepšenie v danej oblasti (obrázok 1).
Obrázok 1.

Grafické porovnanie celkových zistených nedostatkov pri kontrole detergentov v roku 2012
a 2019.
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Obrázok 2.
Z kvalitatívneho hľadiska môžeme skonštatovať zlepšenie v jednotlivých kontrolovaných
kategóriach (obrázok 2).
Grafické porovnanie zistených nedostatkov pri kontrole detergentov v jednotlivých
kategóriach v roku 2012 a 2019 v %.
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Vzhľadom na dosiahnuté výsledky, rozsah ponuky detergentov, narastajúci sortiment v tejto
oblasti a tiež preto, že mnohé z nich obsahujú nebezpečné chemické zmesi, SOI zvýši
kontrolné aktivity v danej oblasti. Cieľom opakovaných kontrol bude okrem iného dôrazné
preverovanie plnenia požiadaviek na úplnú aeróbnu biologickú odbúrateľnosť. Je totiž
nevyhnutné, aby detergenty obsahovali len také PAL, ktoré sú dostatočne rozložiteľné

a nepredstavujú nebezpečenstvo pre živé organizmy vo vodných tokoch a ani pre ľudské
zdravie.

