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C E R T I F I K Á T 

č. 0043/VUSAPL/2017 
zo dňa 06. novembra 2017 

 

VÚSAPL, a. s., Novozámocká 179, 949 05  Nitra 5, Certifikačný orgán pre certifikáciu výrobkov 

akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou pod reg. č. 005/P-011  

vydáva tento certifikát: 

 

Typ výrobku: Fólia z LDPE teplom zmrštiteľná 

 

Žiadateľ (výrobca): General Plastic, a. s. 

  Priemyselný areál 3677, 946 03  Kolárovo, Slovenská republika 

IČO: 36 547 301 

 

 

Týmto certifikátom 

sa potvrdzuje zhoda  

 
uvedeného typu výrobku v súlade s požiadavkami predpisov: 

- Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk 

s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS 

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. 1. 2011 o plastových materiáloch 

a predmetoch určených na styk s potravinami v znení Nariadení (EÚ) 2015/174, 

2016/1416, 2017/752, ktorými sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) č. 10/2011 

v rozsahu vlastností: 

celková migrácia zložiek (40 °C/10 dní): do 10 % etanolu, do 3 % kyseliny octovej, do olivového 

oleja;  špecifická migrácia látok v 3 % kyseline octovej (Al, Ni, Ba, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn a obsah 

primárnych aromatických amínov); vplyv plastov na organoleptické vlastnosti potravín – senzorická 

skúška, posúdenie vstupných materiálov. 

 
Výsledky skúšok a zistení o zhode vlastností uvedeného typu výrobku s technickými 

špecifikáciami sú uvedené v Záverečnom protokole č. 0043/VUSAPL/2017/ZP zo dňa 06. 11. 2017, 

vydanom Certifikačným orgánom pre certifikáciu výrobkov, VÚSAPL, a. s., Nitra. Žiadosť  

č. P/40/2017. 

Pravidlá pre zaobchádzanie s certifikátom sú uvedené na druhej strane tohoto certifikátu. 

 

Platnosť certifikátu od: 06. 11. 2017 do: 06. 11. 2022 

 

V Nitre 06. 11. 2017 

 
 Ing. Katarína Andočová 

 vedúca Odboru certifikácie výrobkov a inšpekcie 
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Pravidlá pre zaobchádzanie s certifikátom: 
 

1. Certifikát je platný na výrobky v rovnakom vyhotovení ako certifikovaný výrobok. 

2. Držiteľ certifikátu je povinný plniť všetky podmienky, za akých mu bol certifikát vydaný. 

3. Držiteľ certifikátu musí certifikačnému orgánu ihneď oznámiť všetky zmeny vo vzťahu k certifikovanému 

výrobku, týkajúce sa organizácie, vyhotovenia výrobku, dokumentácie, alebo ak pri výrobe výrobku nastala 

podstatná zmena v technológii výroby,  výmena technologického zariadenia alebo zmena pri použití surovín 

a polotovarov. 

4. Reprodukovanie alebo použitie  certifikátu na účely publikácie akéhokoľvek druhu, inzercie alebo pod. je 

možné iba v celosti, inak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu certifikačného orgánu. 

5. Držiteľ certifikátu je povinný zaznamenávať a uchovávať všetky sťažnosti podané v súvislosti 

s certifikovaným výrobkom, prijať a dokumentovať prijaté opatrenia a tieto predkladať certifikačnému 

orgánu pri dohľade. 

6. Certifikačný orgán odoberie certifikát, ak sa ukáže, že: 

- Certifikát bol klamlivo a nesprávne použitý 

- Výrobca nevedie  zoznam sťažností a nerieši ich 

- Výrobca vedome uviedol nepravdivé údaje v žiadosti a v podkladoch, ktoré sú rozhodujúce pre vydanie 

certifikátu 

- Pri kontrolnej činnosti sa preukáže nezhoda vlastností s predpismi uvedenými na certifikáte 

7. Držiteľ certifikátu sa zaväzuje, že v prípade, ak mu certifikačný orgán pozastaví alebo odoberie certifikát, 

prestane používať akýkoľvek materiál obsahujúci odkaz na certifikát. 
 


