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PREHLÁSENIE ZÁKAZNÍKA 

o konkrétnom (konkrétnych) použití (použitiach) prekurzoru výbušnín podliehajúceho obmedzeniu 
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 (1) 
(Vyplňte paličkovým písmom) 

 

Podpísaný/podpísaná 

Meno: 

Doklad totožnosti (číslo OP, platnosť OP) :(2) 

Splnomocnený zástupca spoločnosti: 

Daňové identifikačné číslo (DIČ): 

Identifikačné číslo subjektu (IČO): 

Adresa: 

Obchodná činnosť/ predmet podnikania: 
 

 
 

Obchodný názov 
Prekurzor výbušnín 

podliehajúci 
obmedzeniu 

CAS Koncentrácia Zamýšľané použitie 

Sekusept Easy Peroxid vodíku roztok 7722-84-1 26,65 % Dezinfekcia nástrojov 

Korsolex PAA Activator Peroxid vodíku roztok 7722-84-1 45 % Dezinfekcia nástrojov 

Desam® OX Peroxid vodíku 7722-84-1 nad 1 % a menej 
ako 12 % 

Dezinfekcia plôch a 
povrchov 

Desam® OXI Peroxid vodíku 7722-84-1 nad 1 % a menej 
ako 12 % 

Dezinfekcia plôch a 
povrchov 

discleen® Endo PAA báze Peroxid vodíku 7722-84-1 nad 1 % a menej 
ako 12 % Dezinfekcia nástrojov 

Persteril 15 Peroxid vodíku 7722-84-1 25 % Sanitácia 

savagro® KD Kyselina dusičná 7679-32-2 Nad 3 % Čistenie potrubných 
systémov 

 

 
Týmto prehlasujem, že komerčný výrobok a látka alebo zmes, ktoré obsahuje, budú použité len k 
uvedenému účelu, ktorý je v každom prípade oprávnený, a bude predaný či dodaný inému zákazníkovi 
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len vtedy, pokiaľ táto osoba učiní podobné prehlásenie o použití rešpektujúci obmedzenia stanovené 
nariadením (EU) 2019/1148 pre sprístupňovanie osobám z radov širokej verejnosti. 
 
 
V………………….…dňa………………. 

 
 
Podpis Meno, funkcia Pečiatka 

 
 

…………………………. ……………………………. ………………………... 
  

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 zo dňa 20.júna 2019 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a o ich používaní, zmene 
nariadenia (ES) č. 1907/2006 a zrušení nariadenia (EU) č. 98/2013 (Ú. v EÚ. L 186, 11.7.2019, s. 1). 
(2) Zaväzujeme sa, že s údajmi budeme nakladať v súladu s pravidlami GDPR 

  
 
Poučenie zákazníka: 
 
Účelom tohoto dokumentu je poskytnúť distribútorom (hospodárskym subjektom) a 
profesionálnym užívateľom informácie o právnych povinnostiach a ich plnení v súvislosti s 
uvádzaním prekurzorov výbušnín na trh. 
 
Vyššie uvedené výrobky podliehajú požiadavkám na ich sprístupnenie, dovoz, držanie a použitie, 
podľa článku 5 až 9 nariadenia EU 2019/1148. Všetci naši odberatelia sú povinní sa s nariadením 
zoznámiť a zaviesť účinné opatrenia minimálne v rozsahu článkov 5 až 9 nariadenia EU 2019/1148.  
 
Firma Medplus s.r.o. by chcela upozorniť všetkých odberateľov vyššie uvedených výrobkov na 
niektoré vybrané povinnosti stanovené nariadením EU 2019/1148:  
 
Prekurzory výbušnín podliehajúce oznámeniu nesmú byť sprístupňované osobám z rád širokej 
verejnosti ani nesmú byť týmito osobami dovážané, držané alebo používané.  

Distribútori poskytujú informácie prostredníctvom bezpečnostných listov, informujú zákazníkov, 
zasielajú a zakladajú/ archivujú podpísané prehlásenia od distribútorov a užívateľov.  
 
Hospodárske subjekty a profesionálny užívatelia oznámia významné zmiznutie a krádeže 
regulovaných prekurzorov výbušnín národnému kontaktnému miestu členského štátu, v ktorom ku 
zmiznutiu resp. krádeži došlo, do 24 hodín od zistenia. Pri rozhodovaní, či je zmiznutie alebo krádež 
významná, prihliadajú k tomu, či je množstvo s ohľadom na všetky okolnosti prípadu neobvyklé. 
 
 
Podozrivé transakcie, významné zmiznutia a krádeže prekurzorov výbušnín je možné oznámiť na 
nasledujúcom kontaktnom mieste: 

Polícia Slovenskej republiky 

Úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru.  
 
email: mailto:prekurzoryvybusnin@minv.sk 

bezplatná linka PSR: +421 2 55571110 

mailto:prekurzoryvybusnin@minv.sk

