ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Botanická č. 17, 842 13 Bratislava

Stanovisko ŠVPS SR k uvádzaniu na trh bezdymových tabakových
výrobkov určených na žuvanie.
Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ďalej len „ŠVPS SR“) vydáva stanovisko k uvádzaniu
bezdymových tabakových výrobkov určených na žuvanie. Podľa § 2 ods. 3 písm. f) a h) zákona č.
89/2016 Z.z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 89/2016 Z.z.):



(f) žuvací tabak je bezdymový tabakový výrobok určený na žuvanie.
(h) tabak na orálne použitie je tabakový výrobok určený na orálne použitie okrem tabakového
výrobku určeného na inhalovanie alebo žuvanie, ktorý je vyrobený úplne alebo čiastočne
z tabaku, vo forme prášku alebo častíc alebo v kombinácii týchto foriem, najmä tých, ktoré sa
uvádzajú na trh v podobe porcií v nepriepustných vrecúškach alebo v poréznych vrecúškach.

Podľa § 13 zákona č. 89/2016 Z.z. je uvádzanie tabaku na orálne použitie zakázané.
Žuvací tabak nie je jednoznačne definovaný (nie je stanovená laboratórna metóda na jeho
kategorizáciu) a nie je možné jednoznačne odlíšiť kategóriu „žuvací tabak“ a „tabak na orálne
použitie“, preto možno bezdymové tabakové výrobky určené na žuvanie uvádzať na trh.
Za tabakové výrobky určené „na žuvanie“ možno kvalifikovať len výrobky, ktoré môžu byť
riadne spotrebované len žuvaním, to znamená, že svoje základné látky môžu uvoľniť v ústach len
žuvaním. Naopak, za takýto tabakový výrobok nemožno považovať výrobok, ktorý, hoci sa tiež môže
žuvať, je primárne určený na cmúľanie, to znamená, že ide o výrobok, ktorý stačí vziať do úst a jeho
základné látky sa uvoľnia.
Uvádzané bezdymové tabakové výrobky musia spĺňať legislatívne požiadavky, vrátane balenia
a označenia.
Podľa §3 zákona č. 335/2011 Z.z. o tabakových výrobkoch je výrobca, dovozca, distribútor
tabakových výrobkov (ďalej len „prevádzkovateľ“) povinný pred začatím činnosti oznámiť na účely
registrácie príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe prevádzkareň, v ktorej vykonáva
činnosť na ktoromkoľvek stupni výroby tabakových výrobkov alebo ich uvádzania na trh.

