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Ciele projektu  

• Ciele NANOFORCE sú hlavne zamerané  

• na zlepšenie rámcových podmienok na podporu inovácií v sektore 
nanotechnológií a sú napojené aj na ostatné témy v Priorite 1 Programu 
Stredná Európa 

• So špecifickými odkazom na P1.2, projekt NANOFORCE cez mechanizmy 
stimuluje aplikovaný výskum a spoluprácu v strednej Európe: 

– "Nanodeals generator" 

– Technologický rating pre projekty orientované na inovovaný trh s 
nanotechnológiami  

– Nadnárodný kapitálový fond pre nanotechnológie  



Partneri projektu 

Vedúci partner: 

– Sviluppo Chimica spa, Taliansko 

Partneri: 

– Veneto Nanotech S.C.p.A., Taliansko 

– Zväz chemického priemyslu Českej republiky -  SCHP  

– Chemistry Cluster Bavaria, Nemecko 

– Poľská komora chemického priemyslu – PIPC, Poľsko 

– Univerzita Nova Gorica, Slovinsko 

– BioNanoNet Forschungs GmbH, Rakúsko 

– Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky – ZCHFP SR 

– Inštitút vysokotlakej fyziky, Poľská akadémia vied, Poľsko 

Asociované inštitúcie podporujúce projekt: 

– CEFIC - European Chemical Industry Council 

– ECRN - European Chemical Regions Network 

 









Nanoforce – 4 úrovne 

 

• Projekt prebieha na štyroch úrovniach 
nadnárodnej spolupráce: 

– technickej 

– systémovej 

– realizačnej  

– finančnej 



Nanoforce 

• V rámci technickej úrovne prebieha spoločné 
hodnotenie fyzikálnych, toxikologických 
a ekotoxikologických vlastností troch  vybraných 
nanomateriálov.  

 

• Na systémovej úrovni projekt podporuje dialóg 
medzi hlavným chemickými asociáciami krajín 
strednej Európy a rieši lepšie riadenie, praktiky, 
bezpečnostné predpisy podľa nariadenia REACH.  

 



Nanoforce 

• Na úrovni trhu nástroje poskytované projektom 
NANOFORCE sú „Nananodeal“ generátor  a 
nadnárodné technologické hodnotenie, na podporu 
dopytu a ponuky medzi podnikmi a spoločnosťami 
partnerských regiónov, smerom k stanoveným cieľom 
rozvoja využitia nanotechnológií.  
 

• Finančná úroveň zahŕňa vypracovanie jedného 
nadnárodného obchodného plánu na vytvorenie 
nadnárodného kapitálového fondu v strednej Európe 
na financovanie inovatívnych nanotechnologických 
projektov.  



Testovanie 

• Špecifická charakterizácia a toxikologické analýzy 
3 nanomateriálov: 

• TiO2 
• nanoAg 
• ZnO  
• Budú vykonané, aby sa validoval ich registračný 

proces v súvislosti s nariadením REACH 
(Expozičné scenáre/Karty bezpečnostných 
údajov) – hodnotenie ich zdravotných a 
environmentálnych rizík 
 



Úloha  ZCHFP 

ZCHFP sa v rámci projektu aktívne podiela: 

• na monitorovaní a analýze súčasného stavu použitia nanotechnológií a 
identifikovať možné ďalšie  potreby 

• na tvorbe a prenose informácií o bezpečnom používaní nanočastíc v celom ich 
životnom cykle, svojim členom, ako aj vedecko-technickej obci a verejnosti tak 
bude môcť poskytnúť cenné informácie, poznatky a vedomosti z najnovšieho 
trendu vývoja  nanotechnológií  

• na príprave platformy, kde bude možné získať konkrétne informácie a možnosti o 
využití nanotechnológií  

• na zapojení sa slovenských chemických a priemyselných podnikateľský subjektov 
do širšieho využitia nanotechnológií. 

 



Pracovná skupina Nano 

• Na úrovni ZCHFP 

• Členovia: 

– Zástupcovia členských spoločností 

– STU 

– SAV 

– Ministerstvo ŽP 

– MH CCHLP 

















 

www.nanoforceproject.eu 



Nanočastice a nanomateriály 
 
 

Legislatíva 



 
RIP – REACH Implementation Projects 

 

 RIPoN 1 - Identifikácia látky (NM) 

 RIPoN 2 - Informačné požiadavky (zahŕňa    

                     testovacie stratégie) 

 RIPoN 3 - Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

 

 - vypracované na základe najnovších vedeckých poznatkov v oblasti NM 



Definícia Nanomateriálov 
 

ODPORÚČANIE KOMISIE  

z 18. októbra 2011  

o vymedzení pojmu nanomateriál  

(Text s významom pre EHP)  

(2011/696/EÚ)  



Nanomateriál 

2. „Nanomateriál“ znamená prírodný, vedľajší alebo priemyselne vyrábaný 
materiál pozostávajúci z častíc v neviazanom stave alebo ako agregát alebo 
zoskupenie, v prípade ktorého sa najmenej 50 % častíc v zložení materiálu 
podľa veľkosti a počtu častíc nachádza vo veľkostnom rozsahu od 1 nm 
do 100 nm.  

 

V určitých prípadoch a v odôvodnených prípadoch obáv o životné prostredie, 
zdravie, bezpečnosť alebo konkurencieschopnosť možno prahovú hodnotu 
zloženia materiálu podľa veľkosti a počtu častíc 50% nahradiť prahovou 
hodnotou od 1 do 50 %.  



Odchýlky a pojmy 

3. Odchylne od bodu 2 by sa fullerény, grafénové vločky a jednostenné uhlíkové 
nanorúrky, ktorých jeden alebo viac vonkajších rozmerov nedosahuje 1 nm, mali 
považovať za nanomateriály.   

 

4. Na účely bodu 2 sa pojmy „častica“, „zoskupenie“ a „agregát“ vymedzujú takto:  

a) „častica“ znamená miniatúrna časť hmoty s vymedzenými fyzickými hranicami;  

b) „zoskupenie“ znamená súbor slabo viazaných častíc alebo agregátov, v prípade 
ktorých je výsledná vonkajšia plocha povrchu podobná súčtu povrchových plôch 
jednotlivých zložiek;  

c) „agregát“ znamená častica pozostávajúca zo silne viazaných alebo zlúčených častíc.   



Merná povrchová plocha 

5. V prípade, ak je to technicky možné a vyžadujú si to konkrétne právne predpisy, 
súlad s vymedzením pojmov v bode 2 sa môže stanoviť na základe mernej 
povrchovej plochy na jednotku objemu. Materiál by sa mal považovať za spadajúci 
do vymedzenia pojmov v bode 2, ak merná povrchová plocha na jednotku objemu 
materiálu je väčšia ako 60 m2 /cm3 . Materiál, ktorý sa na základe svojho zloženia 
podľa počtu a veľkosti častíc považuje za nanomateriál, by sa však mal považovať 
za materiál vyhovujúci vymedzeniu pojmov v bode 2 aj v prípade, že merná 
povrchová plocha tohto materiálu je m 

 

6. Vymedzenie pojmov stanovené v bodoch 1 až 5 sa do decembra 2014 preskúma 
vzhľadom na skúsenosti a vedecký alebo technologický vývoj. Preskúmanie sa 
najmä sústredí na to, či sa má zvýšiť alebo znížiť prahová hranica zloženia materiálu 
podľa počtu a veľkosti častíc vo výške 50 %. enšia ako 60 m2 /cm3 .  



RIPoN 2 
 

 konkrétne rady ako implementovať NM do REACH 

 analýza vhodnosti testovacích metód  

Závery:  

    - doterajšie pokyny pre sledovanie fyzikálno- chemických vlastností sú 
aplikovateľné aj na NM 

    - výnimky:  metódy na meranie povrchového napätia, 

                       bodu vzplanutia a viskozity 

    - základné (eko)toxikologické OECD metódy  pre stanovenie 
potenciálnych účinkov testovaných látok       

      po akútnej alebo chronickej expozícii sú považované za  primerané a 
relevantné aj  pre NM 

 



RIPoN 3 

 
 chemická bezpečnosť NM 

 hodnotenie expozície, charakterizácia rizík a nebezpečenstva 
(expozičné scénáre, vyhodnotenie prevádzkových 
podmienok) 

 



 
Účinnosť nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

1223/2009 o kozmetických výrobkoch  

 
 Nanomateriály 
Okrem ustanovení článku 13 nariadenia o oznámení, článok 16 nariadenia stanovuje 

osobitný 
oznamovací režim pre kozmetické výrobky obsahujúce „nanomateriály, ktoré nie sú 

farbivá, UV-filtre alebo konzervačné látky alebo nanomateriály, ktoré sú v súlade s 
požiadavkami stanovenými v prílohe III“ (ďalej nanomateriály okrem farbív, UV-
filtrov alebo konzervantov alebo nanomateriálov, ktoré sú v súlade s 
ustanoveniami uvedenými v prílohe III.“) 

Oznámenie kozmetických výrobkov, ktoré obsahujú nanomateriály podáva 
zodpovedná osoba 

okrem prípadu stanoveného v článku 16 (3) piatom pododseku nariadenia. 
Ohlasovacia povinnosť týkajúca sa nanomateriálov je viazaná na nanomateriály iné 

ako farbivá, UV filtre a konzervačné látky. Zodpovedná osoba môže písomne 
poveriť inú osobu na výkon ohlasovacej povinnosti. 

 



Účinnosť nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
1223/2009 o kozmetických výrobkoch 

Pri ohlasovaní nanonateriálov nastanú dva prípady 
- Výrobky s obsahom nanomateriálov, ktoré sú na trhu pred 11. 1. 2013. 
pretože boli uvedené na trh pred týmto dátumom, musia byť oznámené v období od 

11. 1 2013 do 11. 7. 2013 podľa článku 16 nariadenia, ak ich bude zodpovedná 
osoba umiestňovať na trh aj po 11.1.2013 (články 16 (3) druhý pododsek a 40 (2), 
2. odrážka nariadenia). 

Výrobky, ktoré obsahujú nanonateriály a sú uvádzané do obehu pred 11. 1. 2011 a 
budú sa i po tomto dátume umiesťovať na trh, musia byť ohlásené podľa čl. 13 
nariadenia v čase od 11. 1. 2013 – 11. 7. 2013. 

- Výrobky s obsahom nanomateriálov, ktoré budú umiestnené na trh po 11. 1. 2013, 
musia byť oznámené šesť mesiacov pred ich umiestnením na trh podľa požiadaviek 
článku 16 

nariadenia s výnimkou prípadu, ak zodpovedná osoba už umiestnila tento výrobok 
(podobné 

výrobky) na trh pred 11. 1. 2013 (článok 16 (3) prvý odsek nariadenia), výrobok bol 
oznámený, ako je uvedené vyššie.Ak zodpovedná osoba neuvedie na trh 
kozmetický prípravok obsahujúci nanomateriály pred 11. 1. 2013, potom môže 
takýto výrobok uviesť na trh až od 11. 7. 2013. 
 



www.zchfp.sk 

 

 

www.rcsk.sk 

 

http://www.zchfp.sk/
http://www.rcsk.sk/


 

Ďakujem za pozornosť 


