
      

 

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Trnavská cesta 52 

P.O.BOX 45 

826 45 Bratislava 

 

 
                     Bratislava, 31.10.2017 

 
Úrad verejného zdravotníctva SR prijal Vaše oznámenie o zložení a označovaní výživového doplnku   

Čerstvá včelia materská kašička, gélová tekutina (§ 5 ods. 4 písm. an) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.)).  

Vaše oznámenie o zložení a označovaní výživového doplnku (§ 52 ods. 1 písm. q) zákona č. 355/2007 Z. z.) 

bude v systéme zaevidované s dátumom podania oznámenia.  

 

Výživové doplnky sú potraviny na doplnenie prirodzenej stravy. Sú koncentrovanými zdrojmi živín. Nie sú 

liekmi, neslúžia na liečbu a preto je v ich prípade zavádzajúce a klamlivé a zároveň preto zakázané uvádzať 

akékoľvek informácie o prevencii, liečbe a hojení.  Výživové doplnky nesmú obsahovať zložky v množstvách 

ako sú v liekoch, nesmú obsahovať omamné, psychotropné látky a akékoľvek iné zložky, ktoré nie sú bezpečné, 

resp. v množstvách, ktoré nie sú dokázateľne bezpečné. Pokiaľ obsahujú tzv. nové zložky, tieto musia byť 

v súlade s nariadením (EC) 258/97.  

Každý, kto umiestňuje výživový doplnok na trh je zodpovedný za jeho zdravotnú bezpečnosť  a súlad 

s príslušnou legislatívou EU a SR.  

Zaevidovanie výživového doplnku bude v registri výživových doplnkov vykonané až po uhradení 

správneho poplatku vo výške 50,00 €. 

ZAPLATENIE  SPRÁVNEHO  POPLATKU 

Platobný predpis na zaplatenie správneho poplatku, ktorý tvorí prílohu tohto e-mailu, je jedinečný a slúži iba na 

úhradu úkonu označeného na platobnom predpise, platobné údaje NIE je možné použiť na opakovaný 

úkon.  

Úhradu platobného predpisu môžete vykonať niekoľkými spôsobmi:  

 na KIOSKu použitím QR kódu uvedenom v ľavom hornom rohu na platobnom predpise (KIOSK na 

bezhotovostnú úhradu je umiestnený aj na prízemí budovy ÚVZ SR, oproti podateľni),  

 prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise vrátane ostatných platobných inštrukcií 

(variabilný, konštantný a špecifický symbol).  

V prípade úhrady zo zahraničného účtu, je potrebné E2E referenciu z platobného predpisu uviesť do 

Poznámky. 

 zaplatením poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu, 

 zaplatením v pokladni ÚVZ SR (hotovostne, bezhotovostne).  

 

Doklad o úhrade nie je potrebné zasielať na ÚVZ SR, táto informácia sa automaticky zobrazí v centrálnom 

systéme.  

Striktne dodržujte dátum splatnosti uvedený na platobnom predpise. Pri úhrade po dátume splatnosti uvedenom 

na platobnom predpise, pri chybne zadanom čísle účtu alebo variabilnom symbole Vám bude poplatok 

automaticky vrátený späť.   

Register zaevidovaných oznámení o zložení a označovaní výživových doplnkov sa aktualizuje v mesačných 

intervaloch, vždy k piatemu dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca.  

 

Na e-mailovú adresu: oznamenie_vd@uvzsr.sk je možné zasielať iba oznámenia o zložení a označovaní 

výživového doplnku vo formáte *. pdf. 

 

V prípade informácií k výživovým doplnkom otázky zasielať na e-mail: hv@uvzsr.sk.   

Všetky dostupné informácie sa nachádzajú na web stránke: www.uvzsr.sk, v časti Výživové doplnky.  

 

Ďakujeme za pochopenie,  

 

 

                                                                                             Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v. r. 

hlavný hygienik Slovenskej republiky 

 

Príloha: platobný predpis č. M10-311017-0486 na úhradu správneho poplatku vo výške 50,00 €. 
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