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ŠOKUJÚCE VÝSLEDKY TESTU 
KONCENTRÁCIE BISFENOLU A V BEŽNE 
DOSTUPNOM OBLEČENÍ 

Bisfenol A, ktorý narúša ľudský hormonálny systém, je možné objaviť v oblečení bežne dostupnom v slovenských 
obchodoch. Také sú zistenia testovania laboratória Institutu pro testování a certifikaci (ITC) v Zlíne, ktoré inicioval 
poslanec Európskeho parlamentu a podpredseda Progresívneho Slovenska Martin Hojsík. Podľa europoslanca 
PS výsledky dokazujú stálu prítomnosť nebezpečných chemikálií v oblečení a potrebu tento problém riešiť ich 
bezpečnou náhradou. 

Toxické látky sa nachádzajú v našich telách. Zistil som to na vlastnej koži, keď mi v moči detekovali Bisfenol A. 
Preto som sa rozhodol pozrieť sa na to, či ho nájdem vo výrobkoch na Slovensku. Rozhodol som sa otestovať 
oblečenie, ktoré je v kontakte s kožou a vystavené potu. Oblečenie, ktoré si ľudia bežne kupujú aj v tomto 
predvianočnom čase,” uviedol europoslanec PS Martin Hojsík. “Takto pred rokom odporučila Európska agentúra 
pre bezpečnosť potravín sprísnenie tolerovateľnej dennej dávky Bisfenolu A 100 000 krát. Toto odporúčanie ešte 
nie je platné, ale ukazuje aké malé množstvá Bisfenolu A predstavujú problém. Preto najdôležitejším riešením je 
ich náhrada bezpečnejšími chemikáliami. 

Ľudia na Slovensku sú dennodenne vystavení toxickému znečisteniu, ktoré ohrozuje ich zdravie. Napriek 
varovaniam expertov a inštitúcií, akým je Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), je aj v súčasnosti stále 
možné nájsť v bežne dostupných produktoch chemikálie. Na túto skutočnosť je dôležité verejnosť upozorňovať a 
to najmä v predvianočnom období plnom nákupov. Aj preto som sa rozhodol s odborníkmi otestovať niekoľko 
produktov, ktoré môžeme nájsť v slovenských obchodoch. Výsledky nás nepotešili, ale žiaľ ani neprekvapili, 

Hojsík v októbri tohto roku zakúpil 21 rôznych výrobkov - 19 textilných výrobkov, z toho 14 detských ponožiek, 3 
dámske pančuchové nohavice a 2 ks dámskeho športového oblečenia, a 2 ks potravinových konzerv: “Tieto 
výrobky som následne zaslal na testovanie do laboratória Institutu pro testování a certifikaci (ITC) v Zlíne v 
Českej republike,” vysvetlil Hojsík. “Výsledky ma nepotešili, ale žiaľ ani neprekvapili. 12 z 19 textilných výrobkov 
obsahovalo Bisfenol A, vrátane výrobkov určených deťom.” 

Bisfenol A je chemikália, ktorá už aj vo veľmi malých množstvách narúšajúca hormonálny systém a spája sa s 
celým radom zdravotných porúch: rakovina, neplodnosť, cukrovka, obezita a iné. A práve Bisfenol A bol nájdený 
v 12 z 19 vzoriek oblčenia, ktoré som nechal analyzovať. 

“Sme stále obklopení nebezpečnými chemikáliami vo výrobkoch dennej spotreby. Obavy vzbudzujú 
predovšetkým látky narúšajúce hormonálny systém. Vedci poukazujú na celosvetový pokles počtu spermií u 
mužov, najma v rozvinutých krajinách ako je Slovensko. Zodpovedným je aj Bisfenol A,” pokračoval Hojsík. 

Slovensko aj Európa potrebuje zlepšiť ochranu pred toxickými chemikáliami a podporiť zelené inovácie v 
chemickom priemysle. Aj preto požadujem od vlády SR, aby sa zasadila za urýchlenie reformy Európskej 
chemickej politiky a pomohla tak ako ochrane zdravia tak inováciám a konkurencieschopnosti chemického 
priemyslu, 

To, že sa toxické látky nachádzajú v našich telách som zistil aj na vlastnej koži, keď mi v moči detekovali Bisfenol 
A. Rozhodol som sa preto pozrieť sa na to, či ho nájdem aj vo výrobkoch na Slovensku. A zameral som sa 
predovšetkým na oblečenie, ktoré je v kontakte s kožou a vystavené potu. Oblečenie, ktoré si ľudia bežne kupujú 
aj v tomto predvianočnom čase. 

V októbri tohto roku som zakúpil 21 rôznych výrobkov - 19 textilných výrobkov, z toho 14 detských ponožiek, 3 
dámske pančuchové nohavice a 2 ks dámskeho športového oblečenia, a 2 ks potravinových konzerv. Tieto 
výrobky som následne zaslal na testovanie do laboratória Institutu pro testování a certifikaci (ITC) v Zlíne v 
Českej republike. 

Výsledky ma nepotešili, ale žiaľ ani neprekvapili. 12 z 19 textilných výrobkov obsahovalo Bisfenol A, vrátane 
výrobkov určených deťom. 

Bisfenol A je chemikália, ktorá už aj vo veľmi malých množstvách narúša hormonálny systém a spája sa s celým 
radom zdravotných porúch: rakovina, neplodnosť, cukrovka, či obezita. 



Neustále sme obklopení nebezpečnými chemikáliami vo výrobkoch dennej spotreby. Obavy vzbudzujú 
predovšetkým látky narúšajúce náš hormonálny systém. Vedci poukazujú na celosvetový pokles počtu spermií u 
mužov, najma v rozvinutých krajinách ako je Slovensko. Zodpovedným je aj spomínaný Bisfenol A. 

Takto pred rokom odporučila Európska agentúra pre bezpečnosť potravín sprísnenie tolerovateľnej dennej dávky 
Bisfenolu A 100 000 krát. Toto odporúčanie ešte nie je platné, ale je dôležité: ukazuje aké malé množstvá 
Bisfenolu A predstavujú problém. 

Slovensko potrebuje zlepšiť ochranu pred toxickými chemikáliami. Aj preto požadujem od vlády SR, aby sa 
zasadila za urýchlenie reformy Európskej chemickej politiky a pomohla tak ochrane nášho zdravia. 

Martin Hojsík 
Poslanec Európskeho parlamentu 
  



BISFENOL  A 

Stručná charakteristika  
Bisfenol A (BPA, vzorec C15H16O2) je syntetická chemická látka na báze uhlíka, ktorá sa využíva pri výrobe 

umelých hmôt - polykarbonátu a epoxidových živíc. Bisfenol A sa pripravuje chemickou reakciou fenolu s 
acetónom v kyslom prostredí. Je to bezfarebná látka, rozpustná vo vodných alkalických roztokoch, v etanole a v 
acetóne a prakticky nerozpustná vo vode. Predpokladá sa, že celosvetová produkcia Bisfenolu A v roku 2022 
dosiahne 10 miliónov ton. Najviac (65 - 70 % celkovej výroby) sa Bisfenol A používa ako komonomér pri výrobe 
polykarbonátov, , ktoré sa používajú napríklad pri výrobe makrolónových dosiek, pouličného osvetlenia, CD a 
DVD, niektorých obalov, športových pomôcok, plastových príborov, v stavebníctve, elektronike a medicíne. 
Výroba epoxidových a vinylesterových živíc predstavuje 25 - 30 % jeho použitia, v ktorých sa používajú na 
potiahnutie vnútra niektorých kovových potravinových a nápojových obalov, kompozitov, lepidiel, náterových 
hmôt, alebo lakov na nechty. Bisfenl A môže migrovať v malých množstvách do potravín a nápojov uložených v 
obaloch obsahujúcich túto látku. Zvyšných 5 % sa používa ako zložka niektorých vysokoúčinných plastov a ako 
menej významná prísada do PVC, polyuretánu, termopapiera, pesticídov, antioxidantov, spomaľovačov horenia, 
brzdových kvapalín, vystužených rúr, podlahových materiálov a pod.  

Vplyv na zdravie ľudí a zvierat  
Bisfenol A je endokrinný disruptor, ktorý napodobňuje pôsobenie prirodzene produkovaných hormónov (dokáže 
napodobniť, alebo narušiť estrogén a iné hormóny), blokuje receptory hormónov v bunkách, ovplyvňuje syntézu, 
transport, metabolizmus a vylučovanie hormónov. Môže ohroziť vývoj plodu, dojčiat a detí. Vedecké štúdie 
spájajú vystavenie organizmu Bisfenolu A so zdravotným problémami ako rakovina prostaty, endometrióza, 
obezita, cukrovka, zmena imunitného systému a vplyv na reprodukciu, vývoj mozgu a správanie vrátane 
správania detí. Bisfenol A je charakterizovaný ako reprodukčne toxická látka kategórie 1B ktorá pravdepodobne 
nepriaznivo ovplyvňuje reprodukčnú schopnosť ľudí, ako to dokazujú vedecké štúdie na zvieratách. Vystavenie 
plodu bisfenolu A (aj v malých dávkach) počas perinatálneho obdobia mení vývoj prsného tkaniva a zvyšuje riziko 
rakoviny prsníka. Štúdie tiež preukázali problémy s obehovým systémom. Dospelí s vysokými hladinami 
bisfenolu A mali vyšší výskyt srdcových problémov.  

Výskyt v životnom prostredí  
Bisfenol A je prítomný v mnohých bežných spotrebiteľských výrobkoch. Je to veľmi nestabilná zlúčenina, ktorá sa 
ľahko uvoľňuje z výrobkov do životného prostredia a kontaminuje ho. Významné množstvá boli namerané v 
ovzduší, riekach, pitnej vode a potravinách.  

Právny rámec EÚ a SR  
Európska komisia v januári roku 2011 zakázala používanie BPA pri výrobe polykarbonátových fliaš na kŕmenie 
dojčiat. Vo februári 2018 bolo prijaté nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/213 o používaní bisfenolu A v lakoch a 
náteroch určených na styk s potravinam ktorým sa sprísnili limity pre Bisfenol A v materiáloch na styk s 
potravinami, odvodené z hodnoty tolerovateľného denného príjmu. Definovalo migračný limit pre bisfenol A v 
plastových výrobkoch na úrovni 0,05 mg/kg potraviny pričom bisfenol A sa nesmie používať na výrobu 
polykarbonátových (PC) pohárov a fliaš pre dojčatá a malé deti.  
V roku 2017 Európska chemická agentúra (ECHA) oficiálne identifikovala Bisfenol A ako endokrinný disruptor pre 
ľudské zdravie a životné prostredie. Výrobcovia plastov v EÚ sa pokúsili odvolať a obrátili sa na Súdny dvor EÚ, 
ten však 20. 9. 2019 potvrdil, že rozhodnutie ECHA je v súlade s európskym právnom. V júli 2019 európska 
justícia tiež potvrdila, že klasifikácia Bisfenolu A ako látky znepokojujúcej z hľadiska toxicity pre ľudské 
reprodukčné orgány je právne korektná.  
V roku 2016 bolo publikované na základe žiadosti Európskej Komisie nové vedecké stanovisko (EFSA Journal 
2016; 14(10):4580) a definovaný nový tolerovateľný denný príjem (TDI) na úrovni 4 mikrogramy (µg)/kg telesnej 
hmotnosti/deň. TDI je odhad množstva látky (vyjadreného v kilogramoch telesnej hmotnosti), ktoré možno denne 
prijať počas života bez výrazného zdravotného rizika. 15. decembra zverejnila odborná skupina Európskeho 
úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) návrh stanovenia nového TDI na 0,04 nanogramu na kilogram telesnej 
hmotnosti na deň.  



Toto zníženie TDI 100 000 násobne je výsledkom posúdenia vedeckých štúdií, ktoré sa objavili v literatúre od 
roku 2013 do roku 2018, najmä tých, ktoré poukazujú na nepriaznivé účinky BPA na imunitný systém. 
Porovnaním novo navrhovaného limitu TDI s odhadmi expozície spotrebiteľov Bisfenolom A v potrave dospel 
EFSA k záveru, že osoby s priemernou a vysokou expozíciou Bisfenolu A vo všetkých vekových skupinách 
prekračujú nový TDI, čo naznačuje obavy o zdravie.  
V apríli 2022 Európska chemická agentúra (ECHA) odporučila klasifikovať 34 bisfenolov ako látky vzbudzujúce 
veľmi veľké obavy. A v októbri 2022 Nemecko predložilo návrh na obmedzenie bisfenolu A, iných bisfenolov a ich 
derivátov na maximálnu koncentráciu 0,02 % hmotnosti pre všetky výrobky vyrobené alebo dovezené do EÚ.  

Zdroje:  
Abraham A, Chakraborty P.: A review on sources and health impacts of bisphenol A. Reviews on Environmental 
Health. 35 (2): 201–210. doi:10.1515/reveh-2019-0034. June 2020.  
Vasiljevic T, Harner T.: Bisphenol A and its analogues in outdoor and indoor air: Properties, sources and global 
levels. The Science of the Total Environment. 789: 148013. Bibcode:2021ScTEn.789n8013V. doi:10.1016/
j.scitotenv.2021.148013. May 2021  
CHEMTrust: From BPA to BPZ - a toxic soup?. Report, March 2018  
https://www.chemtrust.org/wp-content/uploads/chemtrust-toxicsoup-mar-18.pdf 
Arnika, o. z.: Databáze látek, Bisfenol A https://arnika.org/toxicke-latky/databaze-latek/bisfenol-a  



TEST REPORT - TESTOVANIE 19 VZORIEK NA 
PRÍTOMNOSŤ BISFENOLU A 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



INTERPRETÁCIA NAMERANÝCH 
KONCENTRACIÍ BPA V TEXTILNÝCH 
VÝROBKOCH  
„V našom teste bol identifikovaný Bisfenol A v textilných výrobkoch. Namerané koncentrácie sa pohybovali 
od <10 do 299 ng/g, čo je porovnateľné s hodnotami zistenými v ponožkách v Španielsku (<0,7 -3740 ng/g) [1-3] 
a v nových textíliách z Číny (<2,2 - 13300 ng/g) [1-3]. Tieto koncentrácie boli prepočítané na dermálnu expozíciu 
Bisfenolu A z používania testovaných textílií a tá sa porovnávala s tolerovateľným denným príjmom (množstvo 
Bisfenolu A, ktoré možno denne prijať počas života bez toho, aby to predstavovalo výrazné riziko pre zdravie.). 
Celkovo bola dermálna expozícia z testovaných textilných výrobkov síce nižšia oproti súčasnému, dnes už 
prehodnocovanému limitu tolerovateľného denného príjmu z roku 2015. Avšak porovnanie nameraných 
koncentrácií s novo navrhovaným limitom Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (European Food Safety 
Authority, EFSA) 40 pg/kg telesnej hmotnosti/deň, ktorý pravdepodobne vstúpi do platnosti v roku 2023 a 
zohľadnenie ďalších faktorov už neposkytujú najlepšie správy. Jednak v dvoch výrobkoch boli koncentrácie 
tolerovateľného denného príjmu pomerne blízko novo navrhovanému limitu Európskeho úradu pre 
bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority, EFSA) 40 pg/kg telesnej hmotnosti/deň, ktorý 
pravdepodobne vstúpi do platnosti v roku 2023. [4]  
Taktiež, vypočítaná dermálna expozícia sa zaoberá výlučne len príjmom z testovaných textílií a nezahŕňa príjem 
Bisfenolu A cez stravu, ktorá predstavuje najväčší podiel na expozícií ľudí Bisfenolom A; [5], faktor potenia, ktorý 
podľa niektorých štúdií zvyšuje príjem Bisfenolu A (napríklad jedna štúdia zistila, že dermálna expozícia sa pri 
použití umelého potu zvýšila až o 3 rády, keď bolo oblečenie spotené); [3] a príjem iných bisfenolov. Bisfenol A 
nie je jediný bisfenol, ktorý sa pridáva do textílií [2]. V súčasnosti často nahrádza Bisfenol A viacerými 
alternatívnymi bisfenolmi v dôsledku rastúceho počtu nariadení týkajúcich sa Bisfenolu A. Týmto alternatívnym 
bisfenolom sa však pripisujú podobné negatívne účinky na zdravie [6], čo naznačuje, že problém vystavenia sa 
bisfenolom sa neobmedzuje len na Bisfenol A.  

Zdroje: 
 
[1] Freire, C., et al., Concentrations of bisphenol A and parabens in socks for infants and young children in Spain 
and their hormone-like activities. Environ Int, 2019. 127: p. 592-600. 
[2] Xue, J., W. Liu, and K. Kannan, Bisphenols, Benzophenones, and Bisphenol A Diglycidyl Ethers in Textiles 
and Infant Clothing. Environ Sci Technol, 2017. 51(9): p. 5279-5286. 
[3] Wang, L., et al., Widespread Occurrence of Bisphenol A in Daily Clothes and Its High Exposure Risk in 
Humans. Environ Sci Technol, 2019. 53(12): p. 7095-7102. 
[4] Bisphenol A: EFSA draft opinion proposes lowering the tolerable daily intake | EFSA. Available from: https://
www.efsa.europa.eu/en/news/bisphenol-efsa-draft-opinion-proposeslowering- 
tolerable-daily-intake. 
[5] European Food Safety Authority Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of 
bisphenol A (BPA) in foodstuffs: executive summary EFSA Journal, 13 (2015), p. 3978. 
[6] Rochester, J.R., and Bolden, A.L., Bisphenol S and F: A Systematic Review and Comparison of the Hormonal 
Activity of Bisphenol A Substitutes. Environ Health Perspect, 2015. 123: p. 643-650.  
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