ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava

Odborné u s m e r n e n i e
ku kontrole liehovín v zariadeniach spoločného stravovania
----------------------------------------------------------------------------------------------------

V nadväznosti na Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č.:
OLP/7356/2012 zo dňa 9. 10. 2012 orgány štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva
podľa § 21 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov v súlade s §
23 ods. 2 vykonávajú úradnú kontrolu liehovín s obsahom alkoholu najmenej 20%
objemových a viac vo všetkých v prevádzkach
 spoločného stravovania (verejného typu ako sú napr. reštaurácie, bary, krčmy,
pohostinstvá apod.)
 stánkov s rýchlym občerstvením
 cukrární a
 iných podobných zariadení spoločného stravovania
n a s l e d o v n e:
I. Liehoviny, ktoré možno považovať za bezpečné:
1) Liehoviny vyrobené v Českej republike do 31. 12. 2011 možno umiestňovať na trh bez
sprievodného dokladu o pôvode
Pozn.:
 uvedené sa vzťahuje aj na otvorené liehoviny; dokladom pre overenie „dátumu
výroby“ v tomto prípade je napr. dodací list, pokladničný doklad o zakúpení; tiež
môže byť dôkazom o dátume výroby aj výrobná šarža na etikete/obale liehoviny,
pokiaľ je možné jednoznačne vyčítať dátum výroby;

II. Liehoviny, u ktorých prevádzkovateľ potravinárskeho podniku
bezpečnosť označením a sprievodnými dokladmi

preukáže

2) Liehoviny vyrobené po 31. 12. 2011 musia mať doložený doklad o pôvode potvrdený
prevádzkovateľom potravinárskeho podniku Českej republiky spolu s výsledkami
akreditovaného laboratórneho vyšetrenia podľa Přílohy k nařízení vlády č. 317/2012
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Sb., 1a,2. Prohlášení provozovatele potravinářskeho podniku a lihovině, která byla
vyrobena na území České republiky (viď príloha) a zároveň liehoviny musia byť
označené zelenou nálepkou podľa vzoru v prílohe Opatrenia nasledovne:
o tovar vyrobený od 1. 1. 2012 do 27. 9. 2012 musí byť na každej fľaši
označený zelenou nálepkou, ktorá obsahuje: číslo šarže, dátum výroby
a identifikačným číslom protokolu akreditovaného laboratória, ktoré vykonalo
laboratórne vyšetrenie
Pozn.:
 povinnosť zelenej nálepky sa vzťahuje na tovar z r. výroby 2012 (vyrobený
výrobcami ČR a následne dovezený do SR), ktorý bol počas trvania 1.
Opatrenia pozastavený v predaji; identifikácia údajov je možná
prostredníctvom dodávateľov, od ktorých bol tovar zakúpený

o tovar vyrobený po 27. 9. 2012 musí byť sprevádzaný dokladom vydaným
prevádzkovateľom potravinárskeho podniku Českej republiky spolu
s výsledkami akreditovaného laboratórneho vyšetrenia podľa „Přílohy
k nařízení vlády č. 317/2012 Sb., 1a, 2. Prohlášení provozovatele
potravinářskeho podniku a lihovině, která byla vyrobena na území České
republiky“ a zároveň musí byť na každej fľaši označený číslom šarže,
dátumom výroby a identifikačným číslom protokolu akreditovaného
laboratória
Pozn.:
 uvedené platí pre všetky liehoviny, ktoré boli v ČR vyrobené na základe
prijatých nových legislatívnych pravidiel o ich kontrole a kontrole surovín
na výrobu liehovín;
 tieto liehoviny sa už neoznačujú „zelenou páskou“, ale musia byť doložené
kópiou formuláru podľa citovaných príloh 2, 1a;
 naviac sa v tomto prípade ukladá povinnosť označenia čísla šarže, dátumu
výroby a identifikačného čísla protokolu akreditovaného laboratória –
všetky tieto 3 údaje musia byť vyznačené na etikete, resp. obale liehoviny;
 problematickým sa javí údaj „identifikačné číslo protokolu akreditovaného
laboratória“ vzhľadom na to, že môže ísť o niekoľko „identifikačných
čísel“ v súvislosti s vyšetrovaním danej výrobnej dávky podľa jej veľkosti;
v tomto prípade by sa mohlo vychádzať z údajov poskytnutých oficiálnym
dovozcom a ich zverejňovaním na webových stránkach kontrolných úradov
(ŠVPS SR, ÚVZ SR atď.)

III. Liehoviny, u ktorých prevádzkovateľ nie je schopný preukázať bezpečnosť
a otvorené liehoviny
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3) Ak tovar nebude označený podľa bodu 2 možno ho považovať za tovar neznámeho
pôvodu, ktorý môže byť pre zdravie nebezpečný podľa zákona č. 152/1995 Z. z. ;
 označenie a zdokladovanie tovaru musí prevádzkovateľ potravinárskeho podniku
preukázať najneskoršie do 30.11.2012;
 zároveň platí, že predávať (ponúkať) spotrebiteľovi možno len liehoviny označené
a zdokumentované,
 v prípade „zelených nálepiek“ bolo dohodnuté so ŠVPS SR a colnou správou, že
všetok tovar ponúkaný (vystavovaný) priamo na predaji musí byť označený zelenou
nálepkou (pokiaľ ide o liehoviny vyrobené od 1.1.2012 do 27.9.2012); pre tovar na
skladoch v kartónoch je možné jeho označenie vykonať do 30. 11. 2012
 ak orgán úradnej kontroly zistí tovar na sklade po dátume 30. 11. 2012
neoznačený alebo nezdokumentovaný podľa bodov 2 a 3, nariadi jeho stiahnutie
a bude ho považovať za potravinu neznámeho pôvodu v zmysle zákona č. 152/1995
Z. z.

VRÁTENIE LIEHOVÍN
o prevádzkovateľ potravinárskeho podniku (dovozca) v lehote do 30.11.2012
môže tovar vrátiť do krajiny pôvodu ak sa tak sám rozhodne na základe
zmluvných vzťahov s dodávateľom alebo môže tovar odstrániť bezpečným
spôsobom
o v prípade, že ide o vrátenie tovaru do krajiny pôvodu prevádzkovateľ
potravinárskeho podniku v lehote stanovenej orgánom úradnej kontroly
predloží doklad o vrátení liehovín, ktorý musí obsahovať najmenej tieto údaje:
presný názvu výrobku, množstvo výrobku, výrobnú šarži, obchodné meno,
názov a adresa prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ktorému bol tovar
vrátený; doklad musí byť potvrdený podpisom prevádzkovateľom
potravinárskeho podniku Českej republiky a dátumom prevzatia tovaru
ODSTRÁNENIE LIEHOVÍN
o ak ide o odstránenie tovaru prevádzkovateľ potravinárskeho podniku
postupuje podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v lehote stanovenej orgánom úradnej kontroly predloží
doklad o bezpečnom odstránení liehoviny
o
 podľa zákona o odpadoch(223/2001 Z. z.) a vyhlášky MŽP č. 284/2001,
ktorá ustanovuje Katalóg odpadov nie je alkohol zaradený samostatne nemá pridelené samostatné katalógové číslo, ale možno ho zaradiť do k. č.
02 0704- odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojov, okrem
kávy, čaju a kakaa - materiály nevhodné na spotrebu a spracovanie, čo je
O /ostatný odpad/
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 odstránenie väčšieho množstva liehoviny je možné do čističky odpadových
vôd (ČOV), po predchádzajúcom prekonzultovaní so zodpovedným
prevádzkovateľom (príp. miestne príslušným úradom životného
prostredia); problematickým by mohli byť dedinské ČOV (riziko narušenia
činnosti mikroorganizmov); možnosť likvidácie liehovín aj do žúmp, ktoré
majú zmluvy s ČOV, napr. pálenice;
 požiadavku na likvidáciu oznámiť orgánom colnej správy, ktoré budú
postupovať podľa svojej legislatívy
o

ak ide o malé množstvo tovaru (nie viac ako 5 litrov z každého druhu
liehoviny) tovar sa odstráni za účasti orgánu kontroly, napr. vyliatím do
kanalizácie, vyliatím a zakopaním do zeme, o čom sa spíše záznam, resp.
zápisnica z kontroly; v zázname musí byť uvedené: presný názov a adresa
prevádzky (vrátane IČO), presný názvu výrobku, množstvo výrobku
v litroch/ks, výrobná šarža, veľkosť spotrebiteľského balenia vrátane %
obsahu alkoholu, obchodné meno, názov alebo adresa výrobcu liehoviny,
spôsob odstránenia liehoviny, dátum kedy bola liehovina odstránená a mená
a podpisy zúčastnených na odstránení liehoviny

IV. Ďalšie súvisiace údaje
4) Označovanie výrobnej dávky liehoviny:
o výrobná dávka podľa údaju z dokladu o pôvode potvrdeného
prevádzkovateľom potravinárskeho podniku Českej republiky spolu
s výsledkami akreditovaného laboratórneho vyšetrenia
o výrobná dávka je údaj vyznačený na etikete, obale liehoviny; je najčastejšie
kombináciou údajov o dátume výroby liehoviny, napr:
 LDDMMRR (Ldeň/mesiac/rok): L250412 (L25apríla2012)
 L122051334P (L12 % zn. kalendárny rok; 205 zn. deň v roku; 1334 zn.
hodina, minúta výroby; P zn. výrobný závod „Prostějov“
 L 24.8.2011 znamená dátum plnenia (24 – deň; 8 – mesiac august; 2011
– rok
 údaje o zašifrovaných výrobných dávkach poskytujú: výrobcovia
alebo dovozcovia

5) pri predaji liehovín v prevádzke ZSS môže mať prevádzkovateľ otvorené najviac 2
fľaše liehoviny konkrétneho obchodného druhu (uvedené platí podľa § 51ods.
7zákona č.530/2011 Z. z. ).

Príloha: Zápisnica z kontroly vysledovateľnosti liehovín
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