
Vyhodnotenie úradných kontrol hygieny a bezpečnosti  predaja hydinového mäsa a hydinových dielov v maloobchode    
od 01.10.2011  do 31.10.2011 

 
 

Celkovo bolo za sledované obdobie od 01.10. 2011 do 31.10.2011 vykonaných  3517 úradných kontrol  
 

Celkový počet úradných kontrol v sledovanom období 

Popis 
Kontroly 

spolu 
Prvo- 

výrobcovia 
Výrobcovia a 

baliarne 
Distribútori a 
dopravcovia 

Veľko obchodné 
sklady 

Hyper a super 
markety 

Stredné 
predajne 

Malé 
predajne 

Výrobcovia predávajúci 
hlavne vo svojej predajni 

Úradné kontroly - za 
všetky komodity 

3517,00 133,00 406,00 98,00 214,00 361,00 916,00 928,00 94,00 

 
 

Popis zistených nedostatkov: 
Prevádzka - adresa Názov nedostatku Popis nedostatku Spôsob riešenia  

TESCO STORES a.s.-HM , OC Turiec č.1, 
036 01 Martin 

Hygiena predaja 
mraziaca vaňa na akciovú hlbokozmrazenú hydinu bola 
znečistená mechanickými nečistotami a prachom 

Odstránený počas kontroly; 
Opatrenia na mieste 

Potraviny  Lýdia Cvečková , č.141, 906 
45 Štefanov 

Dodržiavanie a evidencia teplotných 
režimov 

teplota v mraz. boxe s mraz hydinou bola -12°C podľa 
údajov výrobcu sú podmienky skladovania – 
požadovaná teplota  -18°C 

Odstránený počas kontroly; 
Opatrenia na mieste 

Potraviny , Nova 217, 055 61 Jaklovce Poškodený obal, tovar 

poškodený obal bol zistený u:  
kuracie krky hlbokozmrazené v množstve 0,886 kg/0,96 
eura, kuracie štvrťky mrazené o hmotnosti 7,76 
kg/14,66 eura, spolu 8,64 kg/15,62 eura. 

Návrh na správne konanie - pokuta; 
Opatrenia na mieste 

Mäso- údeniny , Odborárov 16, 052 01 
Spišská Nová Ves 

Hygiena skladovania 

zistené spoločné skladovanie potravín určených na iný 
než pôvodný účel ( vyradených z obehu) spolu s 
hlbokomrazenou hydinou uvádzanou do obehu v 
zázemí v mraziacom boxe, uvedené druhy výrobkov 
neboli zreteľne označené 

Návrh na správne konanie - pokuta; 
Opatrenia na mieste 

BILLA,s.r.o. - 116 , Jesenského, 801 01 
Bratislava 1 

Predaj po dátume spotreby/ dátume 
minimálnej trvanlivosti 

Vitana bylinkové kura, á 470 g, výrobca Vitana, DMT: 
22.09.2011, 26 ks, 1,222 kg,  
 

Návrh na správne konanie - pokuta; 
Opatrenia na mieste 

Predajňa KRUSA TRADIND , Pavlovce 
n/U 509, 072 14 Pavlovce nad Uhom 

Predaj po dátume spotreby/ dátume 
minimálnej trvanlivosti 

dehydrovaný výrobok- kuracie mäso so sýrovo- 
bylinkovou omáčkou 30g,6 ks,  4,8€, DMT: 6.2011  

Návrh na správne konanie - pokuta; 
Odstránený počas kontroly; 
Opatrenia na mieste 

COOP Jednota Supermarket , Poškodený obal, tovar predaj hlbokozmrazenej hydiny so známkami vysušenia Návrh na správne konanie - pokuta; 



Soblahovská 3161, 911 01 Trenčín mrazom  Opatrenia na mieste 

TERNO 11 - 125 , J. Kostru 1, 804 01 
Bratislava 4 

Hygiena budov, hygiena prevádzkarne 
v chladiarenskom boxe hydiny bola poškodená 
obvodová lišta pri podlahe 

Opatrenia na mieste 

Lubica Leśová , č.104, 072 44 
Bunkovce 

Predaj po dátume spotreby/ dátume 
minimálnej trvanlivosti 

hydinový luncheon meat- konzerva a 400 g, 2 ks, DMT 
05.09.11,  0,80 kg, 1,98 €. 
 

Návrh na správne konanie - pokuta; 
Odstránený počas kontroly; 
Opatrenia na mieste - počas 
kontroly vyradené z predaja. 

Mäso - údeniny  Alena Ukušová , Pod 
hájom1363, 018 41 Dubnica nad 
Váhom 

Poškodený obal, tovar 
poškodená plastová tácka na kuracej mrazenej 
polievkovej zmesi 

Odstránený počas kontroly 

Hypermarket Kaufland , Svätoplukova, 
957 01 Bánovce nad Bebravou 

Hygiena skladovania 
znečistené mriežky v chlad. vitrínach s mäsom a 
hydinou 

Opatrenia na mieste 

Štefan Hôrka - Mäso - údeniny , 
Šoltésovej 3023, 911 01 Trenčín 

Označenie - nedostatočné  nedostatočne označená chladená hydina Opatrenia na mieste 

BILLA s.r.o.- 110 , Saratovská, 804 01 
Bratislava 4 

Evidencia, dokumenty 
nepredložená evidencia druhu a množstva 
spracovaných produktov v tzv. teplom pulte ( hydina, 
atď.) 

Návrh na správne konanie - 
opatrenie;  Návrh na správne 
konanie - pokuta 

Predajňa mrazených potravín , Dr. 
Jánskeho 12, 965 01 Žiar nad Hronom 

Označenie - nečitateľné, 
nedostatočné alebo nesprávne 

predaj  hydinového výrobku , kurecí játra, 500 g, 
hlbokozmrazené zemně puvodu Brazilie, výrobná dávka 
28.01.2011, dátum spotreby 27.7.2012, výrobce: 
BONDIO ALIMENTOS S.A. MATADOURO DE AVES E 
COELHOS, Brazilie, počt 32 ks, celková hmotnosť 16 kg- 
označenie výrobku nebolo v kodifikovanej podobe 
štátneho jazyka 

Návrh na správne konanie - pokuta; 
Opatrenia na mieste 

Milk-Agro , č.110, 044 42 Košické 
Olšany 

Predaj po dátume spotreby/ dátume 
minimálnej trvanlivosti 

kuracie prsia s kosťou a kožou hlbokozmrazené Bloková pokuta 

Emília Hajduková , Závadka č. 5, 053 
33 Závadka 

Poškodený obal, tovar 
kuracia stehenná štvrtka, trieda A, hlbokomrazená, 
celk.hmot. 2,35 kg, 4,83€, výrobca: SR 

Návrh na správne konanie - pokuta; 
Odstránený počas kontroly; 
Opatrenia na mieste 

KAUFLAND Slovenská republika 
v.o.s..Galanta , Esterhazyovcov, 924 
01 Galanta 

Poškodený obal, tovar 

kuracie diely na gril v paprikovej marináde á 1000 g, 
Výrobca: RACIOLA - Jehlička s.r.o., Uherský Brod, CZ 
1153/ES, DMT: 27042012, hmotnosť: 1,0 kg, cena: 
2,99€ 
kuracie nugety hlbokozmrazené á 500 g, Výrobca: 
Nemecko DE EW 178EG, DMT: 050512, hmotnosť: 0,5 
kg, cena: 2,19€ 
 

Bloková pokuta; Odstránený počas 
kontroly - potraviny s porušeným 
obalom boli počas kontroly 
vyradené z predaja a určené na 
likvidáciu. 

COOP Jednota Potraviny  02 - 080 , 
Sečovská Polianka 412, 094 14 
Sečovská Polianka 

Predaj po dátume spotreby/ dátume 
minimálnej trvanlivosti 

Hydinová saláma 0,46 kg, v cene/kg - 3,76€ 
Dátum spotreby 01.10.2011 

Návrh na správne konanie - pokuta; 
Odstránený počas kontroly 



HYPERMARKET TESCO Trenčín , Belá 
6469, 911 01 Trenčín 

Hygiena technologického zariadenia, 
pracovné pomôcky 

  
znečistené zadné lišty mraziarenskej vane s hydinou, 
všetky ložné plochy mraziarenských vaní - boxov na 
predajnej ploche 

Opatrenia na mieste 

Potraviny Malý konzum , Beckov 2, 
916 38 Beckov 

Dodržiavanie a evidencia teplotných 
režimov 

nedodržané teploty skladovania  
 v mraziacom boxe - hydina -16°C,  nevedie sa evidencia 
o telotách 
    

Návrh na správne konanie - pokuta 

 
 
 
 
Laboratórne analýzy hydiny a hydinových dielov, mäsových výrobkov z hydinového mäsa 
 
Pri úradných kontrolách v sledovanom období bolo odobratých 39 vzoriek  a všetky vyhoveli. 

 
 
Pri zisteniach nesúladu s legislatívou potravinového práva pri uvádzaní potravín na trh, boli uložené prevádzkovateľom potravinárskych 
podnikov (maloobchodu)  opatrenia na mieste a budú s nimi zahájené správne konania.  


