
PREHLÁSENIE O ZHODE 

 

Identifikačné údaje spoločnosti/výrobcu vydávajúceho prehlásenie: 

 

Obchodné meno:  KTK Packaging s.r.o. 

Sídlo:   Farská 25, 949 01  Nitra, SR 

Prevádzka:  Rastislavova 12, 951 41  Lužianky 

IČO:   44903022 

Identifikačné údaje o výrobku: 

Názov výrobku, typ:   PET fľaše s objemom 0,1l až 18,9l 

Krajina pôvodu:  Slovenská republika  

 

Popis a určenie výrobku:  

PET  fľaše z PET preforiem, v gramážach: 15,6g, 17g, 20g, 23g, 26,5g, 27g, 30g, 32g, 35g, 38g, 40g, 

42g, 47g, 78g, 85g, 90g, 93g, 142g, 145g, 645g, 690g. 

Číre a v rôznych farebných prevedeniach, v rôznych typoch závitov, materiál polyetylentereftalát  

(PET) bez aj s pridaním PET regranulátu. Výrobca týmto prehlasuje, že používa len recyklovateľné 

plasty z povoleného procesu a že konečný produkt spĺňa právne predpisy Spoločenstva a 

vnútroštátne Právne predpisy, ktoré sa na ne vzťahujú, hlavne nariadenie (ES) č. 1935/2004, 

smernice 2002/72/ES a nariadenie (EU) č.10/2011 zo dňa 14.01.2011 o materiáloch a predmetoch 

z plastov určených pre styk s potravinami. 

Výrobok PET preforma je polotovar na výrobu PET fliaš rozfukovaním ďalej používaných ako obal, k 

plneniu nápojov a potravín (teda pre priamy styk s potravinami a pokrmami tekutej konzistencie), 

konkrétne pre balenie prírodnej minerálnej vody, balenej pramenitej vody, balenej pitnej vody, 

nealkoholické nápoje sýtené CO2, sirupy, rastlinné jedlé oleje, ocot, mlieko a mliečne produkty, 

alkoholické nápoje - pivo, víno, destiláty. 

Podmienky kontaktu: 

Výrobok bol odskúšaný na dlhodobý kontakt za bežných skladovacích teplôt do 40°C so všetkými 

typmi potravín. 

Výrobok bol odskúšaný pre pomer objem potraviny: plocha výrobku prichádzajúceho do kontaktu s 

potravinou dm2/g(ml), ktorý je uvedený v protokole o skúške č. 17/02346. 

Výrobok neovplyvňuje organoleptické vlastnosti potravín. 



Skladovacie podmienky: 

Optimálna a doporučená teplota pre skladovanie PET preforiem by sa mala pohybovať v rozmedzí 

+5°C až +25°C. Doba pre manipuláciu a skladovanie výrobku, ktorú výrobca preforiem garantuje je 

obmedzená na dobu jedného roku. 

 

Informácie o látkach obmedzených špecifickým migračným limitom (SML): 

Kyselina tereftalová PM/REF č. 24910, CAS č. 100-21-0, SML=7,5mg/kg 

Kyselina isoftalová PM/TEF č. 19150, CAS č. 121-90-5, SML=5mg/kg 

Acetaldehyd PM/REF č. 10060, CAS č. 75-07-0, SML=6mg/kg 

Diethylenglykol PM/REF č. 15760, CAS: č. 11-46-6, SML=30mg/kg 

Oxid antimonitý (vyjadrený ako antomon) PM/REF č. 35760, CAS č. 1309-64-4, SML= 0,02mg/kg 

Primárne aromatické aminy (ako anilín CAS 62-53-3), SML=0,02 mg/kg 

Výrobok spĺňa požiadavky na celkové aj špecifické migrácie uvedených látok do potravinových 

simulantov A destilovaná voda, B - 3% kyselina octová, C - 10% etylalkohol, 50% etanol, D - 95% 

etanol pri 40°C/10 dní. 

Obsah toxických prvkov Pb, Cd, As, Hg, Cr, Se, Ba je na úrovni detekčných limitov metódy. 

 

Zoznam použitých predpisov a dokumentov: 

- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1935/2004/EC o materiáloch a predmetoch určených pre 
styk s potravinami a o zrušení 
smerníc 80/590/EHS a 90/109/EHS 
- nariadenie komisie(EÚ) cís.10/2011 zo 14.januára 2011o plastových materiáloch a predmetoch 
určených na styk s potravinami 
- nariadenie komisie(EÚ) cís.2016/1416 z 24.augusta 2016, ktorým sa mení a opravuje nariadenie 
(EU) c. 10/20111 o materiáloch a 
predmetoch z plastu určených na styk s potravinami 
- Výnos MS SR a MZ SR číslo 1799/2003-100 , § 16 piaty oddiel Požiadavky pre materiály a výrobky z 
plastov a Príloha c.5 k piatej 
hlave II. časti Potravinového kódexu SR v znení neskorších zmien a doplnkov 
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 1935/2004/EC o materiáloch a predmetoch určených 
pre styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EEC a 89/109/EEC. 
- Potravinový kódex Slovenskej republiky, konkrétne požiadavky piatej hlavy druhej časti 
Potravinového kódexu Slovenskej republiky Materiály a predmety určené na styk s potravinami resp. 
Prílohy č. 5 k piatej hlave druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky - Zoznam 
monomerov, východzích látok a prídavných látok, ktoré sa môžu používať na výrobu materiálov a 
predmetov z plastov a ich obmedzení a špecifikácií a tým aj požiadavky smernice EU (2002/72/EC 
týkajúcich sa plastových materiálov a predmetov určených pre styk s potravinami s doplnkami 
2004/19/EC, 2005/79/EC, 2007/19/EC a 2008/39/EC) 



- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 38/2001 Zb. o hygienických požiadavkách na výrobky určené 
pre styk s potravinami a pokrmami v znení vyhlášok 186/2003 Zb., 207/2006 Zb., 551/20069 Zb., 
271/2008 Zb., 386/2008 Zb., 127/2009 Zb. 
- Smernice Komisie 2002/72/EC týkajúcich sa plastových materiálov a výrobkov, ktoré sú určené ku 
kontaktu s potravinami v znení 2004/1/EC, 2004/19/EC, 2005/79/EC, 2007/19/EC, 2008/39/EC. 
- Zákon Čr.č. 258/2000 Zb., v znení neskorších predpisov 
- Smernice Rady 82/711/EHS zo dňa 18.10.1982, ktorou sa stanoví základné pravidlá nezbytné pre 
skúšanie migračných zložiek z materiálov a predmetov z plastov určených pre styk s potravinami a ich 
doplnkov 93/8/EHS a 97/48/EX a zo Smernicou Rady 85/572/EES zo dňa 19.12.1985, ktorou sa 
stanoví zoznam simulantov pre použitie pri skúšaní zložiek materiálov a predmetov z plastov 
určených pre styk s potravinami. 
- Nariadenie Komisie (EC) 2023/2006 O správnej praxi pre materiály predmety určené pre styk s 
potravinami v platnom znení 
- Skúšobný protokol: 17/02346 

PREHLÁSENIE 

Výrobok PET preformy v čírom aj v rôznom farebnom prevedení, s rôznymi typmi závitov rôznych 

gramáží, uvádzané na trh spoločnosťou KTK Packaging s.r.o., Farská 25, 949 01  Nitra, SR, Prevádzka:  

Rastislavova 12, 951 41  Lužianky, SR, určené pre styk s potravinami, spĺňa požiadavky nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady 1935/2004/EC o materiáloch a predmetoch určených pre styk s 

potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 90/109/EHS, nariadenie komisie(EÚ) cís.10/2011 zo 

14.januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, nariadenie 

komisie(EÚ) cís.2016/1416 z 24.augusta 2016, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EU) c. 

10/20111 o materiáloch a predmetoch z plastu určených na styk s potravinami, Výnos MS SR a MZ SR 

číslo 1799/2003-100 , § 16 piaty oddiel Požiadavky pre materiály a výrobky z plastov a Príloha c.5 

k piatej hlave II. časti Potravinového kódexu SR v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým sa 

vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúci všeobecné požiadavky na zdravotnú nezávadnosť, 

hygienu, požiadavky na zloženie a kvalitu potravín, zložiek ako i technologické postupy používané pri 

ich výrobe a požiadavky na balenie jednotlivých potravín, ich skupín alebo všetkých potravín, rozsah a 

spôsob ich označenia, skladovania, prepravy, manipulácie s nimi vrátanie zásad odberu vzoriek a ich 

testovania. 

Nitra, 09.01.2019 

Platnosť do 09.01.2020 

 


