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ABSTRAKT 
Príspevok sa zaoberá analýzou činnosti a funkčnosti systémov na zaistenie bezpečnosti produktov, ktorá je v súčasnom 
globálnom svete jednou z najzávažnejších otázok týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa. Vplyvom silnej konkurencie sa 
výrobcovia snažia odlíšiť svoju produkciu pri minimalizácii nákladov a maximalizácii výnosov využívaním nových 
technológii a ďalších inovácii. V mnohých prípadoch sa to deje na úkor kvality a  bezpečnosti produktov a dochádza tak 
k ohrozeniu zdravia spotrebiteľov. Požiadavka vysokej úrovne bezpečnosti produktov a zároveň zabezpečenie voľného 
pohybu tovaru v rámci Európskej únie vyžadovala nevyhnutne zaviesť systémy, ktorých úloha spočíva vo včasnom odhalení 
nevyhovujúcich produktov v snahe o dosiahnutie bezpečnosti pre spotrebiteľov. 
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ABSTRACT 
This paper is focused on analysis of operations and functioning of systems used to ensure safety of products, which is, in 
today's global world, one of the most important issues related to consumer protection.  Due to fierce competition, 
manufacturers strive to differentiate their production while minimizing costs and maximizing revenue by using new 
technologies and other innovations. In many cases, this is achieved at the expense of product quality and safety, creating 
health risk for consumer. The required high safety of products coupled with the free movement of goods within European 
Union created a necessity to introduce systems allowing early detection of unsuitable products in order to ensure consumer 
safety. 
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ÚVOD 
 

Ochrana spotrebiteľov je vo vyspelých krajinách neoddeliteľnou súčasťou trhovej ekonomiky. Významná úloha 
štátu spočíva vo vytvorení funkčného systému ochrany so zainteresovanými orgánmi. V rámci Európskej únie (ďalej len EÚ) 
sa uplatňuje koncepcia ochrany, ktorá je zameraná na dostupnosť a bezpečnosť a chráni pred vážnymi rizikami a hrozbami 
poškodenia zdravia. EÚ teda podporuje vysokú úroveň bezpečnosti spotrebiteľa. Veľká pozornosť sa venuje hlavne tomu, 
aby výrobky predávané v rámci EÚ určené pre spotrebiteľov boli bezpečné, a tým chránili zdravie spotrebiteľov a zároveň 
bolo zaistené  riadne fungovanie vnútorného trhu. Prijatím rôznych legislatívnych predpisov na úrovni EÚ sú zabezpečené 
prísne opatrenia pre výrobky. Informácie o bezpečných, resp. nebezpečných výrobkoch poskytujú rôzne systémy ochrany, 
štátne alebo neziskové organizácie. 

Systémom, ktoré zabezpečujú ochranu a bezpečnosť výrobkov sa venuje čoraz viac pozornosti. Dôraz sa kladie na 
ich komplexnosť, systematickosť a spoľahlivosť. Treba si však uvedomiť, že ich úloha spočíva v  zamedzení výskytu zdraviu 
škodlivých tovarov a informovaní o ich výskyte. Za bezpečnosť produktov zodpovedajú výrobcovia, ako aj  všetky osoby, 
ktoré sa v rámci procesu obehu od výrobcu až k spotrebiteľovi dostávajú do kontaktu s produktom, a to dodržiavaním platnej  
legislatívy.  

V rámci EÚ existuje v súčasnosti viacero systémov zabezpečujúcich ochranu bezpečnosti produktov, a preto je   
cieľom príspevku analyzovať ich činnosti a funkčnosť. Pochopiteľne je najväčšia pozornosť venovaná tým druhom 
výrobkov, ktoré môžu bezprostredne zapríčiniť ohrozenie zdravia a ľudského života.  Ide predovšetkým o potraviny, keďže 
bezpečnosť potravín je základom pre ochranu ľudského zdravia, ktoré je stredobodom pozornosti každého človeka. Právo na 
bezpečné potraviny nie je iba ekonomickým, morálnym a politickým imperatívom, ale taktiež právnym záväzkom všetkých 
krajín. Skutočnosť, že v poslednej dobe vzrastá riziko ochorení spôsobených kontaminovanými potravinami a dochádza 
veľmi často k porušovaniu tohto základného práva, bola dôvodom orientácie príspevku práve na bezpečnosť potravín. 

 
 

1 SYSTÉMY OCHRANY BEZPEČNOSTI PRODUKTOV V EURÓPSKEJ ÚNII 
 
„Podľa preambule smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, je 

dôležité prijať opatrenia zamerané na zdokonalenie fungovania vnútorného trhu, ktorý tvorí územie bez vnútorných hraníc, 
kde je zabezpečený voľný pohyb tovaru. V prípade absencie ustanovení spoločenstva by sa horizontálne právne predpisy 
členských štátov o bezpečnosti výrobkov ukladajúce hospodárskym subjektom predovšetkým všeobecnú povinnosť 
obchodovať len s bezpečnými výrobkami mohli odlišovať v úrovni ochrany, ktorá sa poskytuje spotrebiteľom“ [1]. Takéto 
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rozdiely a absencia horizontálnych právnych predpisov v niektorých členských štátoch by mohli spôsobiť vytváranie 
obchodných prekážok a porušovanie hospodárskej súťaže v rámci vnútorného trhu. S cieľom zaistiť účinné uplatňovanie 
povinností stanovených výrobcom a distribútorom by mali členské štáty zriadiť alebo menovať orgány, ktoré budú 
zodpovedné za dozor nad bezpečnosťou výrobkov a budú oprávnené uskutočňovať vhodné opatrenia. K tým patrí nielen 
oprávnenie ukladať účinné, primerané a odradzujúce sankcie, ale hlavne oprávnenie nariadiť alebo zorganizovať okamžité a 
účinné stiahnutie nebezpečných výrobkov uvedených na trh, prípadne nariadiť, skoordinovať alebo zorganizovať spätné 
prevzatie nebezpečných výrobkov od spotrebiteľov. Taktiež by bolo potrebné zaistiť koordináciu činností týchto orgánov, čo 
sa v súčasnosti v rámci EÚ uskutočňuje prostredníctvom systémov ochrany bezpečnosti výrobkov. 

Európska únia venuje systémom ochrany bezpečnosti produktov veľkú pozornosť. Žiadny regulačný systém však 
nemôže spotrebiteľom garantovať nulové riziko. 

Súčasťou politiky ochrany bezpečnosti výrobkov Európskej únie sú bezpečnostné systémy pre výmenu informácii 
na úrovni EÚ. Tieto úzko súvisia aj s programom spotrebiteľskej politiky na roky 2002-2006 („Efektívne uplatňovanie 
pravidiel na ochranu spotrebiteľa“) a cieľom aktuálnej spotrebiteľskej politiky EÚ na roky 2007-2013. Mnohé systémy sa 
začali vyvíjať už od roku 1974. 

Najpoužívanejší je informačný bezpečnostný systém RAPEX (Rýchly informačný systém Spoločenstva, 
Community Rapid Infomation System), systém RASFF (Systém včasného varovania pre potraviny a krmivá, Rapid Alert 
Systém for Food and Feed),  Informačný systém pre chemické látky REACH a  informačný systém pre kozmetiku.  

V rámci bezpečnosti liečiv a zdravotníckych pomôcok existujú v súčasnosti dva systémy – EudraVigilance, teda 
európska databanka nežiaducich účinkov, ktorú prevádzkuje Európska lieková agentúra (EMEA) a EudraPharm – čo je 
databáza, ktorá je zdrojom informácii o všetkých liečivách určených na humánne, ako aj veterinárne použitie, ktoré sú 
v Európskom hospodárskom priestore registrované [2]. Tieto systémy slúžia na to, aby všetky lieky predávané v lekárňach 
boli úplne bezpečné a nespôsobili užívateľom žiadnu ujmu na zdraví. Oba systémy zaznamenávajú veľký úspech, ale je 
nevyhnutné ich neustále zdokonaľovanie a ďalší rozvoj. 

 
 

1.1 Systém RAPEX 
 

Systém RAPEX (Systém Spoločenstva na rýchlu výmenu informácií) je určený na rýchlu výmenu informácií medzi 
členskými štátmi Európskej únie, štátmi Európskeho hospodárskeho priestoru – Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom – a 
Európskou komisiou o opatreniach a krokoch prijatých v súvislosti s výrobkami, ktoré predstavujú vážne riziko pre zdravie a 
bezpečnosť spotrebiteľov. Pomáha predchádzať výskytu a obmedzeniu distribúcie nebezpečných výrobkov na trhu Európskej 
únie s cieľom chrániť zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa. Je zároveň prostriedkom na monitorovanie účinnosti a 
konzistentnosti činností v oblasti dohľadu nad trhom a presadzovania práva v členských štátoch [3].  

 
Systém RAPEX zaznamenáva povinne všetky hlásenia o nebezpečných spotrebných výrobkoch, ktoré predstavujú 

závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov a nevzťahuje sa na: 
• potraviny a krmoviny ( tie sú predmetom systému RASFF), 
• lieky, zdravotnícke pomôcky, zdravotnícke zariadenia a prístroje.  
 
Podľa článku 12, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorá je 

legislatívnym základom pre fungovanie systému platí, že: „Keď členský štát prijme, alebo sa rozhodne prijať, odporučiť 
alebo dohodnúť s výrobcami a distribútormi, buď na povinnej alebo dobrovoľnej báze, na opatreniach alebo postupoch na 
zabránenie, obmedzenie alebo uloženie konkrétnych podmienok v rámci svojho územia na možné obchodovanie, alebo 
používanie výrobkov zapríčiňujúcich závažné ohrozenie, musí o tom prostredníctvom RAPEX-u okamžite informovať 
Komisiu. Taktiež musí bezodkladne informovať Komisiu o zmene alebo odvolaní akéhokoľvek takéhoto opatrenia alebo 
postupu.“ [1]. 

Podrobnosti o systéme RAPEX a povinnostiach upravuje Rozhodnutie Komisie zo 16. decembra 2009 č. 
2010/15/EU, ktorým sa stanovujú usmernenia pre riadenie systému Spoločenstva na rýchlu výmenu informácií (RAPEX) 
vytvoreného podľa článku 12 a pre riadenie oznamovacieho postupu vytvoreného podľa článku 11 smernice 2001/95/ES 
(smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov). 

Povinnosti Slovenskej republiky v súvislosti so systémom RAPEX sú upravené v zákone č. 250/2007 Z. z. o 
ochrane spotrebiteľa a v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.  

Bezpečnosť niektorých výrobkov upravujú sektorové smernice tzv. Nového prístupu:  
• smernica 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek (zákon 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek),  
• smernica 2006/95/ES k elektrickým zariadeniam, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia (nariadenie vlády 

SR č. 308/2004 Z. z. v aktuálnom znení),  
• smernica 2006/42/ES k strojovým zariadeniam (nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z., novelizované v roku 2011),  
• smernica 89/686/EHS k osobným ochranným prostriedkom (nariadenie vlády SR č. 35/2008 Z.z. v aktuálnom zne-

ní) [4]. 
 
Bezpečnosť kozmetických výrobkov sa riadi podľa smernice 76/768/EHS ku kozmetickým výrobkom (nariadenie 

vlády SR č. 658/2005 Z. z., revidované v roku 2011 v aktuálnom znení). 
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V systéme RAPEX sa oznamujú taktiež opatrenia prijaté voči ďalším výrobkov nepotravinového charakteru ako 
motorové vozidlá, domáce potreby, výrobky na voľný čas, oblečenie, bižutéria, počítače, kancelárske potreby a iné produkty 
určené pre spotrebiteľa. 

Prevádzka systému je zabezpečená Európskou komisiou. Členské štáty vstupujú do systému aktívne a to 
prostredníctvom kontaktných miest. Slovenská republika získala status aktívneho účastníka systému RAPEX vstupom do 
Európskej únie dňa 1. mája 2004. Notifikačným orgánom systému pre rýchlu výmenu informácii, teda národným kontaktným 
miesto je Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR). Povinnosti vyplývajúce z tejto funkcie zabezpečuje odbor ochrany 
spotrebiteľa a vnútorného trhu. 
 MH SR spolupracuje s orgánmi trhového dozoru, v kompetencii ktorých je dohľad nad výrobkami nepotravinového 
charakteru – Slovenskou obchodnou inšpekciou v oblasti väčšiny nepotravinárskych výrobkov, Úradom verejného 
zdravotníctva SR v oblasti kozmetických výrobkov,  Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácií SR - štátnym dopravným 
úradom v oblasti motorových vozidiel. Hlásenia do systému RAPEX sa spracúvajú v súlade s nariadením vlády SR 
č.404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a rozhodnutím Komisie č. 2010/15/EU. 

Povinnosť oznamovať výskyt nebezpečných výrobkov do systému RAPEX prináleží výrobcom, dovozcom, 
dodávateľom a predávajúcim. Oznamovacia povinnosť sa vykonáva prostredníctvom príslušných orgánov dozoru v prípade, 
ak niektorý zo subjektov  prijal opatrenia na zamedzenie uvedenia výrobkov na trh, ich stiahnutie z trhu alebo iné opatrenia 
obmedzujúce voľný pohyb tovaru a platí, že tieto výrobky predstavujú závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa. 
Formu hlásenia, ktorou sa podávajú informácie  o nebezpečnom výrobku uvádza tab. 1. 

 
 

                    Tab. 1- Forma hlásenia o nebezpečnom výrobku pre výrobcu, dovozcu, dodávateľa alebo predávajúceho zasielané 
orgánom dozoru 

 
1. oddiel: Údaje o orgáne dozoru, ktorý prijíma hlásenie 

 
Orgán/meno kontaktnej osoby/adresa/telefón fax/e-mail/webová stránka  
Názvy inštitúcií, ktorým bola zaslaná kópia hlásenia a ich úloha v distribučnom reťazci  

 
2. oddiel: Údaje o výrobcovi/dovozcovi/dodávateľovi/predávajúcom 

 
Údaje o inštitúcii, ktorá vypĺňa oznámenie  
Meno a funkcia kontaktnej osoby /adresa/telefón /fax/e-mail/webová stránka  

 
3. oddiel: Údaje o nebezpečnom výrobku 

 
Kategória, názov výrobku, obchodná alebo iná značka, colný kód, typ, číslo modelu, čiarový kód, znakový kód 
a iné údaje, potrebné na jednoznačnú identifikáciu výrobku, krajina pôvodu 

 

Popis výrobku (rozmery, materiál, farba a iné) a jeho obalu  

 
4. oddiel: Opis rizika pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa 

 
Výsledky skúšok a analýz vo vzťahu k citácii príslušných ustanovení právnych predpisov, ktorých porušenie sa 
zistilo, záver s určením závažnosti rizika 

 

Záznamy o nehodách, ku ktorým pri používaní výrobku došlo  
 

5.oddiel: Údaje o prijatých opatreniach 
 

Typ/rozsah/dátum vstupu do platnosti, trvanie  

Zoznam inštitúcií , ktorým boli výrobky dodané, alebo majú byť dodané  
          Zdroj: Nariadenie vlády SR č. 404/2007 Z.z. (Poznámka: k pripájajú fotografia výrobku, kópia protokolu alebo správy  

o skúške/analýze  a iné príslušné dokumenty, ktoré umožnia jednoznačne identifikovať výrobok a riziká, ktoré 
predstavuje) 

 
 
 Systém RAPEX – CHINA vznikol v roku 2004 ako reakcia na problém dovozu nebezpečných výrobkov hlavne 
z Číny, no fungovať začal až v septembri 2006. Je to online-systém, ktorý zabezpečuje výmenu informácii medzi EÚ 
a Čínou. EÚ informuje čínske orgány o výskyte nebezpečných výrobkov z Číny na trhu EÚ, ktoré boli buď stiahnuté, alebo 
zakázané členskými štátmi. Európsku komisiu o tom informuje členský štát prostredníctvom systému RAPEX.  
 Čínsky administratívny orgán AQSIQ po získaní informácie začne vyšetrovanie, a ak je to potrebné príjme 
opatrenia na zákaz exportu daných výrobkov na trh EÚ. AQSIQ potom informuje Európsku komisiu o výsledkoch 
vyšetrovania a následne prijatých opatreniach. Očakávania z existujúceho systému sa však zatiaľ nenaplnili. 
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1.2 Systém RASFF 
 
 Systém RASFF (Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá – Rapid Alert System for Food and Feed) bol 
vytvorený ako účinný nástroj pre orgány úradnej kontroly potravín a krmív, pre vzájomnú výmenu informácií o rizikových 
produktoch na trhu a prijímanie opatrení s cieľom dosiahnuť čo možno najvyššiu úroveň bezpečnosti potravín a krmív, a tým 
ochranu zdravia a spotrebiteľa. Systém vznikol v roku 1979 a je spravovaný Európskou komisiou.  
 Prostredníctvom systému RASFF je umožnená rýchla a efektívna výmena informácii medzi členskými štátmi 
a Komisiou v prípadoch, keď sa zistia riziká ohrozujúce zdravie ľudí v rámci celého potravinového reťazca. Všetky členské 
štáty EÚ, Nórsko, Lichtenštajnsko a Island sú v 24 hodinovej pohotovosti, aby zabezpečili rýchle hlásenia, ich prijatie 
a reakciu v čo možno najkratšom čase.  
 Systém RASFF  predstavuje sieť, ktorú tvorí Európska komisia – DG SANTE – Generálne riaditeľstvo zdravia 
a bezpečnosti potravín, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), kontaktné miesta a kontrolné autority členských 
štátov EÚ a taktiež štáty Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA).  

V roku 2011 vstúpilo do platnosti Nariadenie komisie (EÚ) č. 16/2011 z 10. januára 2011, ktorým sa stanovujú 
vykonávacie opatrenia pre systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá, ktoré spolu s Nariadením (ES) č. 178/2002 
Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového 
práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (nariadenie 
č. 178/2002) a zákonom NR SR č. 152/1995 o potravinách v znení neskorších predpisov, tvorí legislatívny základ pre činnosť 
systému RASFF v SR. 

 
Sieť RASFF v SR tvorí: 

• kontaktné miesto - Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 
• krajské veterinárne a potravinové správy (od roku 2011 zrušené), 
• regionálne veterinárne a potravinové správy, 
• hraničné inšpekčné stanice (letisko Bratislava, Vyšné Nemecké, Čierna nad Tisou), 
• Úrad verejného zdravotníctva SR, 
• regionálne úrady verejného zdravotníctva, 
• Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, 
• v krízových situáciách sa do siete zapájajú aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo 

zdravotníctva SR. 
 
V prípadoch ohrozenia zdravia umožňuje systém RASFF rýchlu a efektívnu výmenu informácii medzi Európskou 

komisiou, kontrolnými orgánmi pre potraviny a krmivá v členských štátoch a príslušnými organizáciami. Týmto spôsobom 
môžu krajiny rýchlo a koordinovane predchádzať rizikám spojeným s bezpečnosťou potravín a krmív ešte skôr, ako by mohli 
poškodiť spotrebiteľov. 

Ak člen systému RASFF získa akékoľvek informácie o vážnom zdravotnom riziku pochádzajúcom z potravín, je 
povinný okamžite  informovať prostredníctvom systému RASFF Európsku komisiu. Táto potom informuje ostatných členov, 
aby podnikli príslušné opatrenia, ktoré z dôvodu zdravia spotrebiteľa zahrňovať aj stiahnutie výrobku z trhu.  

Komisia prichádzajúce informácie posúdi a posiela ďalej všetkým členom systému RASFF vo forme jedného zo 
štyroch typov oznámení: 

• výstražné oznámenie – posielajú sa v prípade, keď sú na trhu potraviny alebo krmivá, ktoré predstavujú vážne 
riziko a vyžadujú si urýchlené opatrenia, 

• informačné oznámenie – odosielajú sa v rovnakých situáciách, avšak s tým rozdielom, že od ostatných členov sa 
nevyžadujú rýchle opatrenia, pretože daný produkt sa na ich trhu nenachádza, prípadne sa nejedná až o také 
závažné riziko, 

• oznámenie o zamietnutí na hranici – týkajú sa zásielok potravín a krmív, ktoré boli vyšetrené a zamietnuté na 
vonkajších hraniciach EÚ ( a EHP) v prípade, že sa zistilo zdravotné riziko, 

• „News“ (novinky)  – akékoľvek informácie týkajúce sa bezpečnosti potravín a krmív, ktoré neboli označené ako    
výstražné alebo informačné oznámenia, ale mohli by byť zaujímavé pre kontrolné úrady [5]. 
 
V závislosti od typu oznámenia podniknú členovia príslušné kroky a okamžite informujú Komisiu o prijatých 

opatreniach. Výsledkom môže byť stiahnutie výrobku z trhu. Okrem toho sa oznámenia o zamietnutí na hranici odosielajú na 
všetky hraničné prechody, tj. všetkým členským štátom EÚ a taktiež Islandu, Lichtenštajnsku a Nórsku. 

Slovenská republika sa stala právoplatným členom systému RASFF vstupom do Európskej únie. Ministerstvo 
hospodárstva delegovalo úlohu kontaktného miesta, ako je uvedené vyššie, na Štátnu  veterinárnu a potravinovú správu 
Slovenskej republiky. Z obr. 1, ktorý zobrazuje počet hlásení do systému RASFF zo Slovenska vidieť, že sa Slovenská 
republika aktívne zúčastňuje náhodných a plánovaných kontrol a prispieva tak k budovaniu spoľahlivého a komplexného 
systému.  
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Obr. 1 – Počet hlásení do systému RASFF zo Slovenska 

 
V júni 2011 sa vytvorila nová komunikačná platforma systému RASFF. Šesť členských krajín začalo s prípravou 

a školením nového on-line portálu, ktorý sa nazýva iRASFF. Ide o revolučnú zmenu v rámci systému, ktorej cieľom je 
nahradiť e-mailovú komunikáciu. Dovtedy museli členské štáty odosielať dokumenty a notifikácie e-mailom prostredníctvom 
presne stanovenej šablóny na kontaktné miesto Európskej komisii, ktorá následne na to overila informácie a kódovala výber 
týchto údajov v svojej RASFF databáze. Skompilovala všetky súbory, dodala im formu, priložila obrázky a výsledný 
dokument vložila do úložiska, kde bol k dispozícii všetkým členom systému. Spustením iRASFF dochádza k radikálnej 
zmene. Členské krajiny zadávajú oznámenia priamo on-line v iRASFF, v ktorom existujú rôzne úrovne validácie. Akonáhle 
je oznámenie dokončené, predkladá sa národnému kontaktnému bodu, ktorý môže pridávať informácie k oznámeniu a overiť 
relevantnosť notifikácie. Na druhej strane môže odmietnuť, pozastaviť, alebo vyžiadať ďalšie informácie.  

Systém poskytuje viacero nových možností. Jednou z nich je možnosť editácie oznámenia iným členom 
a poskytnutie informácií zistených vlastným skúmaním a analýzou. Ak sú uvedené informácie v rozpore s pôvodnými, môže 
dôjsť k zmene pôvodného oznámenia. Aplikácia poskytuje prehľad o histórii zmien, aby si členovia mohli overiť aká zmena 
oznámení nastala. Pokiaľ ide o pôvodné oznámenia, tie musia byť tiež schválené predtým, ako budú k dispozícii všetkým 
členom. 

Kým sa krajiny pripravujú na prechod k iRASFF, aplikácia sa naďalej rozvíja a zdokonaľuje. Cieľom je, aby ju 
využívali všetci členovia systému RASFF. Napriek obrovskej snahe, Nemecko, Španielsko a Taliansko doteraz neprešli na 
novú komunikačnú platformu. Dôvodom toho je nejednotná organizácia kontaktných bodov v krajine. Slovenská republika 
začala s využívaním iRASFF v roku 2011.  

Rastúcim počtom oznámení vznikla potreba držať krok s technologickým vývojom. Vytvoril sa nový zálohový 
systém CIRCA , ktorý slúži ako databáza všetkých informácii, do ktorej sa môžu užívatelia prihlásiť a sledovať všetky 
najnovšie oznámenia. Táto nová on-line platforma je navrhnutá tak, aby umožnila používateľovi interaktívne a jednoduché 
použitie.  

Okrem tejto platformy bol vybudovaný aj RASFF Window, ktorý slúži na zverejňovanie informácii pre tretie 
krajiny, teda tie krajiny, ktoré nie sú členmi systému RASFF. Pred jeho zavedením sa komunikácia s tretími krajinami 
o problémoch s produktmi pochádzajúcich z ich územia, prípadne produktmi, ktoré boli exportované na ich územie 
vykonávala prostredníctvom komunikácie formou listu veľvyslancovi danej krajiny. Tento spôsob bol však veľmi zdĺhavý 
a v mnohých prípadoch trvalo odovzdanie oznámenia delegáciou až niekoľko dní. RASFF Window umožňuje tretím 
krajinám neobmedzený prístup do databázy oznámení, a tým poskytuje príslušným úradom možnosť používať systém. 
Vyhľadávanie oznámení  je možné na základe mnohých parametrov. CIRCA a RASFF Window predstavujú najmodernejšiu 
technológiu a mali by byť zdrojom globálnej inšpirácie. 

Vzhľadom k celosvetovému rozsahu problému bezpečnosti potravín, vznikla potreba systému RASFF 
spolupracovať s tretími krajinami ako aj s regionálnymi sieťami a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a jej 
výstražným systémom INFOSAN (International Food Safety Authorities Network).    

INFOSAN začal svoju činnosť v roku 2004 pod záštitou WHO. Predstavuje informačnú sieť, ktorá zhromažďuje a 
zasiela informácie týkajúce sa bezpečnosti potravín [6]. Táto sieť združuje kontaktné miesta vo viac ako 160 členských 
štátoch, ktoré získavajú informácie od WHO vo forme správ zo systému INFOSAN o potenciálnom nebezpečenstve potravín 
a následne ju distribuujú  na všetky príslušné ministerstva vo svojej krajine. INFOSAN správy sú zasielané 6 – 12-krát do 
roka a obsahujú všetky informácie o dôsledkoch kontaminácie potravín a ohniskách nákazy. Okrem toho sú národné 
kontaktné miesta povinné informovať INFOSAN o prípadoch, keď nastane mimoriadna situácia kontaminácie potravín, pri 
ktorej sa očakávajú medzinárodné dôsledky. Spolupráca RASFF a INFOSAN funguje zatiaľ len na úrovni zdieľania 
informácii. V budúcnosti sa však očakáva bližšia spolupráca a koordinácia týchto dvoch systémov. 
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1.3 Iné bezpečnostné systémy 
 
Systém REACH sa zameriava  na registráciu, evaluáciu (hodnotenie) a autorizáciu chemikálii najrôznejších 

druhov. Hlavným dôvodom existencie uvedeného systému je, že v súčasnej dobe sa človek stretáva s rôznymi chemikáliami 
každý deň. Zvyšujúcim sa používaním chemikálii rastú aj dôkazy o tom, že niektoré z nich výrazne poškodzujú životné 
prostredie a ľudské zdravie.  

Vstupom systému REACH do platnosti v roku 2006 vznikla povinnosť všetkým chemickým firmám poskytnúť 
informácie o zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti chemikálii, ktoré vyrábajú. Systém REACH kontroluje výrobky 
a v prípade, že sa vyskytne nebezpečná chemikália má špeciálne označenie „látka vzbudzujúca veľké obavy“. Takéto látky 
vyžadujú špeciálne povolenie na výrobu, dokonca aj tie, ktoré sú na trhu už niekoľko rokov. Jedným z hlavných cieľov 
systému je, aby takéto chemikálie boli postupne vyradené a nahradené vhodnými a hlavne bezpečnejšími alternatívami. 

Systém EudraVigilance je databanka, ktorá slúži na hlásenie nežiaducich účinkov liekov. Hlavná úloha systému 
spočíva v nahromadení všetkých informácii o závažných, neočakávaných a nežiaducich účinkoch z klinických štúdii 
v Európskej únii a údajov o nežiaducich účinkoch registrovaných liekov. 

Je tvorená dvoma modulmi: 
• EV CT určený pre hlásenia SUSAR z klinických štúdii (od 1. 5. 2004), 
• EV PM modul (od decembra 2001) určený na nežiaduce účinky spontánne vyžiadané, vrátane hlásení 

z neintervenčných štúdii. 
 
Údaje do databanky sa zadávajú jedine elektronickou formou. Súčasťou databanky je slovník medicínskych výrazov 

(tzv. MedDRA) a databanka registrovaných liekov a skúšaných produktov. 
Databáza EudraPharm vznikla na základe článku 57(1)  a 57 (2) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 726/2004, ktorá stanovuje postupy spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne a veterinárne použitie. Výkon dozoru 
nad týmito liekmi je v kompetencii Európskej agentúry pre lieky. Úlohou agentúry je vytvorenie databázy liekov, ktorá bude 
prístupná širokej verejnosti a zabezpečiť jej aktualizáciu a spravovanie nezávisle od farmaceutických firiem. 
Databáza EudraPharm v súčasnosti poskytuje: 

• informácie o všetkých liekoch schválených prostredníctvom centralizovaného postupu; 
• dokumentácie s informáciami o všetkých liekoch schválených prostredníctvom centralizovaného postupu. Súčasťou 

dokumentácie je súhrn charakteristických vlastností lieku, písomná informácia pre používateľa a označenie obalu;  
• zoznam liekov od A po Z – umožňuje vyhľadávať všetky podrobnosti o lieku; pričom sú lieky zoradené v abeced-

nom poradí; 
• rozšírené vyhľadávanie lieku pomocou konkrétnych kategórii informácii o lieku. 

 
Cieľom databázy EudraPharm je slúžiť ako zdroj informácií o všetkých liekoch na humánne aj veterinárne použitie, 

ktoré boli schválené na území Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS), ako aj informácií o 
klinických skúškach liekov vrátane liekov s povolením na uvedenie na trh alebo bez neho. 

 
 

ZÁVER 
 

Článok poukazuje na nevyhnutnosť existencie systémov zaisťujúcich bezpečnosť produktov v rámci Európskej únie 
ako prevenciu pred rozšírením rizika plynúceho z potenciálne nebezpečného tovaru. Špekulatívne snahy výrobcov v snahe 
dosiahnuť maximalizáciu zisku, nedbanlivá manipulácia počas distribúcie a v mnohých prípadoch nevhodné zaobchádzanie v 
obchodných prevádzkach spôsobuje, že aj napriek veľkej snahe nie je dosiahnutá bezpečnosť tovaru, a tým vzniká riziko pre 
spotrebiteľov. Hlavnou úlohou systémov ochrany bezpečnosti produktov je odhaliť  výskyt nevyhovujúcich výrobkov 
a informovať o ich prítomnosti všetky členské krajiny.  

Vzhľadom na to, že predovšetkým potraviny sú veľmi citlivou komoditou a všetky potravinové aféry sa mediálne 
rozoberajú vyvoláva to tlak zo strany verejnosti na sprísnenie pravidiel a zlepšenie funkčnosti systému RASFF. Európska 
komisia si to uvedomuje. a preto sa snaží o jeho postupné zdokonaľovanie. 
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