
    

 

 

Legislatívne požiadavky a štandardy pre dodávateľov pitného 

režimu prostredníctvom dávkovačov vody. 

SWCA ako národná asociácia združuje slovenských poskytovateľov a dodávateľov pitného režimu a je taktiež 

súčasťou Európske asociácie (WE) a celosvetovej asociácie ICBW (International Council of Bottled Water) 

 

Keď už uvažujete o inštalácii dávkovača vody vo vašej spoločnosti, budete si musieť vybrať dodávateľa. 

Pretože aj voda z dávkovača je považovaná za potravinu, a vaši zamestnanci ju budú konzumovať  denne,  

správna voľba a dôsledný výber dodávateľa týchto služieb bude aj pre hrať  kľúčovú úlohu. 

Nielen to, že bude potrebné  zabezpečiť, aby voda vo fľaši zodpovedala zákonným požiadavkám ako je hygiena, 

kvalita a značenie, ale bude nutné brať ohľad aj na samotný dávkovač ktorý, musí byť konštruovaný tak, aby 

mohol byť riadne sanitovaný a zodpovedal legislatívnym požiadavkám pre používanie vhodného chladiaceho 

média a vyhovoval záväzným normám elektrickej bezpečnosti 

SWCA audituje svojich členov a garantuje, že majú zavedené a dodržujú správne hygienické normy, všetky 

povinné legislatívne požiadavky a tiež zamestnávajú kvalifikovaný a vyškolený personál. Ak sa pri výbere 

dodávateľa pitného režimu rozhodnete pre člena  SWCA, máte zaručené, že dostanete kvalitné produkty a 

služby. Členov SWCA možno nájsť na internetových stránkach SWCA (www.swca.sk). 

 Ak sa rozhodnete zvoliť za dodávateľa nečlena SWCA, uistite sa, či spĺňajú všetky záväzné požiadavky. Na 

stránke SWCA prikladáme kontrolný zoznam, ktorý vám pomôže pri rozhodovaní pri vyhodnocovaní tendra. 

 

 

 

 

 

Ak si chcete zabezpečiť balenú vodu a dodávateľa dávkovačov vody, použite tento kontrolný list. 

http://www.swca.sk/


        

 

SWCA – kontrolný zoznam kvalitatívnych požiadaviek 

 

DÁVKOVAČE 

Chladiaci systém 

Chladiaci systém musí byť chladivo na báze non-HFC. 2006/842 / ES and1005 / 2009 / EC  
 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Elektrická bezpečnosť, Elektromagnetická kompatibilita a používania nebezpečných látok 
Všetky dávkovače a súvisiace elektrické zariadenia (výparníky, ozonátory,  atď.) musia spĺňať tieto požiadavky a smernice EÚ: 
- EMC 2004/108 / ES (EMC) 
- LVD 2006/95 / EC (elektrická bezpečnosť) 
- 2002/95 / ES 2005/618 / ES a 2008/35 / ES (používanie nebezpečných materiálov) (nové smernice RoHS) 
 

Dávkovače musia mať pridelenú značku CE s podpornou dokumentáciou sprístupnenú dodávateľom..  
Označenie CE je sama o sebe nestačí.  

 

 

Materiály v styku s vodou  

Tie by mali byť v súlade s európskymi alebo rovnocennými národnými normami pre materiály prichádzajúce do styku s potravinami. A to: 
- 2002/72 / ES 
- 2009/1978 / ES 
- NSF alebo obdobné certifikácie 
- Nariadenie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára o plastových materiáloch a predmetoch určených 
 pre  styk s potravinami 
 

Dodávateľ musí preukázať Certifikát zhody od výrobcu dávkovača 
Pracovný postup pre sanitáciu musí byť v súlade s metodikou asociácie WE (Watercoolers Europe) a jej protokolom. 

 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

FĽAŠE 

Fliaš pre opakované použitie sú zvyčajne vyrobené z polykarbonátu. Iba materiály, ktoré sú v súlade so smernicou ES 2005/79 / ES alebo 
v rovnocennými národnými normami  môžu byť použité pri styku s vodou. Všetky musia byť aj v súlade s nariadením pre používanie bis-
fenol A. 
 

Dodávateľ musí preukázať Certifikát zhody od výrobcu/ov  fliaš 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



OZNAČOVANIE 

Fľaše by mali byť označené v súlade so všetkými príslušnými európskymi a národnými normami a platnou legislatívou. napr. Smernica EÚ 
80/777 v znení 96/70 na plnenie prírodných minerálnych a pramenitých vôd, a smernice EÚ 98/83 o pitnej vode plnenej do fliaš berúc do 
ohľadu národné právne predpisy pre označovanie potravín. 
Štítok musí minimálne  obsahovať : 
- Názov, umiestnenie a pôvod zdroja 
- Základnú chemickú analýzu a jej charakteristické zložky vypracované akreditovaným laboratóriem spolu s uvedením jeho názvu 
- Dátum minimálnej trvanlivosti a informácie o vhodnom skladovaní. 
 

Skontrolujte si, či štítok obsahuje všetky relevantné informácie uvedené v požiadavkách 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

UZÁVERY 

Materiál uzáveru musí spĺňať príslušné právne predpisy a normy pre styk s potraviny a vodou 
ako napr. Smernice ES 2005/79, FDA Code CRF-21 a súvisiace predpisy EÚ alebo 
Nariadenie (EÚ) č 10/2011 zo 14. januára o plastových materiáloch a predmetoch 
ktoré prichádzajú do styku s potravinami. 
 

Dodávateľ musí preukázať osvedčenie o zhode od výrobcu uzáverov  
 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PLNENIE DO FLIAŠ 

Dopad na zdravie 

Je veľmi dôležité aby všetky zariadenia, chemikálie a filtračné materiály používané na filtráciu vody 
nemali žiadne škodlivé účinky na ľudské zdravie. Materiály v kontakte s vodou musia spĺňať 
Európske alebo rovnocenné národné normy (týkajúce sa potravinárskej výroby). Medzi ne patria: 
- 2005/79 / ES 
- Kód FDA CRF21 a súvisiace predpisy EÚ 
 
 

Elektrická a elektromagnetické Bezpečnosť 

Elektricky ovládané zariadenia musia byť elektricky bezpečné a spĺňať všetky národné predpisy a  
požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti v súlade so smernicami EÚ: 
- 89/336 / ES (EMC) 
- 73/23 / ES a 93/68 ES (LVD). 
 
Novo získané zariadenie musí niesť označenie CE a mať všetku požadovanú dokumentáciu. 
 
Upozorňujeme, že použité materiály musia teraz spĺňať požiadavky podľa smernice RoHS 2002/95 / ES a 2005/618 / ES 
 

Voda plnená vo výrobných závodoch, ktoré sú auditované a schválené asociáciou WE (Watercoolers Europe) spĺňa všetky 
legislatívne požiadavky, smernice a normy vzťahujúca sa na jej kvalitu a nezávadnosť. 

 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

POHÁRE 

Poháre musia spĺňať príslušné právne predpisy normy pre materiály používané v potravinárstve ako napríklad EC: 
Smernice 2005/79, NSF štandard F-18, FDA Kód CRF-21 a súvisiace predpisy EÚ alebo 
Nariadenie (EÚ) č 10/2011 zo 14. januára o plastových materiáloch a predmetoch určených 
pre styk s potravinami. 
 

Na požiadanie musí byť k dispozícii Osvedčenie o zhode od akreditovaného laboratória  
 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 



VODA 

Balená voda je vo všeobecnosti regulovaná podľa smerníc EÚ 2009/54 a 2003/40 alebo v 98/83 
ako aj niektorými národnými predpismi, ktoré by mali byť vo vzájomnom súlade. 
 
Voda je predmetom požiadaviek na zloženie a mikrobiologické a chemické 
normy smernice EÚ 80/778 a jeho nástupca 98/83 
 

K dispozícii musí byť mikrobiologická analýza zloženia vody spolu zo záverom o súlade z legislatívnymi požiadavkami z 
akreditovaného laboratória nie staršia ako 3 mesiace. 
 
 
K dispozícii musí byť chemická analýza zloženia vody spolu zo záverom o súlade z legislatívnymi požiadavkami z akreditovaného 
laboratória nie staršia ako 12 mesiacov. 
 
 
Potvrdenie o akreditácii a členstve v SWCA (Slovak Water Cooler Association – Asociácia operátorov pitného režimu) 
 
 
 

 

Pozrite si úplný zoznam akreditovaných členov WWW.SWCA.SK 


