
   
 

 
 
                    

Laboratóriá RÚVZ Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave patria spolu s 
laboratóriami RÚVZ Poprad a RÚVZ Žilina do siete oficiálnych laboratórií na kontrolu 
kozmetických výrobkov Európskeho riadiaceho úradu pre kvalitu liekov (EDQM)  

https://www.edqm.eu/en/consumer-health-activities-latest-developments. 
 

V Európe sa posilňuje kontrola kozmetiky prostredníctvom spoločného pracovného 
programu, ktorý zahŕňa celoeurópsku sieť úradných laboratórií na kontrolu kozmetiky, 
koordinovaných EDQM. EDQM koordinuje sieť oficiálnych medicínskych kontrolných 
laboratórií  (v počte 69) a sieť oficiálnych laboratórií na kontrolu kozmetiky  (v počte 41).  
 
V oblasti zdravia spotrebiteľov EDQM koordinuje činnosti dvoch riadiacich výborov - pre 
oblasť kozmetiky a  pre oblasť materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami. 
Činnosť týchto výborov prispieva k ochrane spotrebiteľov aj stanovením 
zdravotných noriem, ktoré zabezpečujú bezpečnosť kozmetiky                   
a materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami na celom kontinente.  
Obidva výbory sú zložené zo zástupcov krajín, ktoré sú zmluvnými 
stranami Dohovoru o vypracovaní Európskeho liekopisu. Títo zástupcovia majú odborné 
znalosti na to, aby prevzali zodpovednosť za implementáciu politík a programov na ochranu 
zdravia spotrebiteľov v ich krajinách. EDQM zabezpečuje úzku spoluprácu s ekvivalentnými 
orgánmi v iných medzinárodných inštitúciách, najmä s Európskou komisiou (EC)                    
a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA). 
 
 

V súčasnosti je platných 4800 certifikátov, 
ktoré EDQM vydalo pre 1000 výrobcov z 
50 krajín. K ďalším aktivitám patrí 
zdieľanie informácií, vzájomné uznávanie 
výsledkov, cezhraničná spolupráca, 

protifalšovateľské aktivity, vydávanie publikácii a sprievodcov podporujúcich ochranu 
verejného zdravia https://www.edqm.eu/en/chp  a tiež vytváranie a rozširovanie databáz 
výsledkov. 
 
 
 



 
 
Výbor pre kozmetiku a zdravie spotrebiteľov (CD-P-COS) vyvíja normy a politiky na 
zlepšenie ochrany zdravia spotrebiteľov v oblasti kozmetiky. Je poverený: 

1. podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi a najmä podporovať technickú 
spoluprácu v oblasti dozoru  trhu prostredníctvom úradných laboratórií pre kontrolu 
kozmetiky a spolupracovať na vzájomnom uznávaní výsledkov testov 

2. identifikovať vznikajúce zdravotné hrozby súvisiace s používaním kozmetických 
výrobkov a definovať priority pre testy vykonávané v sieti oficiálnych laboratórií 
(napr. pravidelná aktualizácia zoznamu analytických testovacích  metód, vykonávanie 
štúdii dohľadu nad trhom a komparatívne skúšky spôsobilosti laboratórií); 

3. v prípade potreby, pripraviť návrhy uznesení na prijatie Výborom ministrov; 
4. reagovať na zdravotné riziká spojené s používaním špecifických zložiek kozmetiky s 

farmakologickými alebo toxickými účinkami, navrhovať vhodné opatrenia a stanoviť 
normy príp. definovať politiky; 

5. vzhľadom na to, že rozsah kontroly zahŕňa aj 
výrobky aplikované intradermálne (na 
estetické a / alebo dekoratívne účely) a ďalšie 
súvisiace hraničné produkty, ktoré nevyhnutne 
nespadajú do definície kozmetického výrobku 
ako je uvedená v nariadení (ES) č. 1223/2009 
o kozmetických výrobkoch, sa Výbor zaoberá 
aj otázkami kvality a bezpečnosti tetovania       
a trvalého mejkapu.  

 
Pri svojej práci Výbor zohľadňuje príslušné aspekty Európskeho dohovoru o ľudských 
právach. Sieť je otvorená aj pre úradné laboratóriá neeurópskych pozorovateľov Európskej 
komisie. 
 
Aktuálne sa Výbor na základe svojej celoeurópskej siete zameriava na 
zabezpečenie účasti národných organizácií v oblasti dozoru trhu s 
kozmetikou, vytvára a rozširuje databázu výsledkov testov kozmetických 
produktov určených na starostlivosť o deti a detskej kozmetiky a pracuje 
na odporúčaniach a návrhoch opatrení na zaistenie bezpečnosti 
tetovania. 
 
Špecifickým cieľom Výboru je propagovať distribúciu publikácie Rady Európy - "Prehľad 
poznatkov, zameraný na zaistenie bezpečnejších tetovaní" a v súvislosti s tetovaním, ak to 
bude považovať za potrebné, navrhnúť ďalšie opatrenia. 
Publikácia je v elektronickej forme voľne dostupná v AJ na  https://www.edqm.eu/en/chp. 
 



 
 

 
ANALÝZY VYKONÁVANÉ V LABORATÓRIÁCH   

RÚVZ BRATISLAVA 
 
 

Overenie pravdivosti tvrdení na obaloch kozmetických výrobkov 
 analýzy na prítomnosť koenzýmu Q10 
 overenie hodnoty pH 
 overenie prítomnosti parabénov a konzervantov 

 
Overenie povolených množstiev regulovaných látok 

 vonné látky 
 konzervačné látky 
 oxidačné farbivá vo farbách na vlasy 
 ÚV filtre  

 
Testovanie neprítomnosti zakázaných látok 

 steroidné hormóny 
 oxidačné farbivá vo farbách na vlasy 
 oxidačné farbivá vo farbách na obočie 

a mihalnice 
 oxidačné farbivá vo farbách na tetovanie 

 
Iné 

 testovanie množstva AHA kyselín v 
peelingoch 

 
Mikrobiologické skúšky 

 overenie neprítomnosti mikrobiologickej 
kontaminácie 
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