
Kontrola obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v roku 2015  
 
Plánované kontroly obchodnej kvality 

 
Kontrola obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny sa v roku 2015 vykonávala v zmysle 
legislatívy EÚ - nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 
2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým 
sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 
1234/2007 a národnej legislatívy – Zákona č. 491/2001 Z. z.  o organizácii trhu s vybranými 
poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov. 
 
Kontrolu vykonávalo 38 autorizovaných inšpektorov na všetkých stupňoch obchodu, 
u prvovýrobcov (pestovateľov), veľkoobchodníkov, dovozcov, vývozcov a vo všetkých typoch 
maloobchodného predaja. Na autorizáciu sa pripravovalo 10 inšpektorov. 
 
Inšpektori vykonali 1 685 kontrol na všetkých stupňoch obchodu. Podrobnosti uvádza tabuľka  
č. 32. Najväčšie množstvo nevyhovujúcich plodín bolo zistené vo veľkoobchodných skladoch 
14 703,3 kg, v maloobchodných jednotkách 9 523,5 kg a pri iných kontrolách 120,0 kg. Pri 
dovoze čerstvého ovocia a zeleniny z tretích krajín do EÚ boli vykonané 3 kontroly zhody, pri 
vývoze 122 kontrol zhody. 
 
Najviac kontrol bolo vykonaných u plodiny jablká – 1 116 kontrol zhody, rajčiaky – 819 kontrol 
zhody a paprika zeleninová – 623 kontrol zhody. V kilogramoch bolo prekontrolovaných najviac 
mandarínok – 2 433 492,5 kg, jabĺk – 532 799,7 kg a rajčiakov – 114 404,7 kg. Najviac zistených 
nedostatkov bolo u jabĺk – 75, u rajčiakov – 59 a u papriky zeleninovej – 52. V kilogramoch bolo 
najviac nevyhovujúcich plodín u jabĺk – 3 736,9 kg, uhoriek – 3 141,3 kg a broskýň, nektáriniek 
– 2 221,6 kg.  
Podľa pôvodu bolo najviac nevyhovujúcich plodín zo Slovenska – 103, Španielska – 86 
a Talianska – 73 nevyhovujúcich plodín.   
 
Tabuľka 
Počet kontrol a hodnotenie zhody na mieste  podľa jednotlivých stupňov obchodu 
 

Miesto kontroly Počet kontrol Počet HNM 
Z toho počet HNM  

nevyhovujúcich 

Maloobchod 1 271 6 709 583 

Veľkoobchod 309 1 070 27 

Prvovýroba 84 188 0 

Iné kontroly (na požiadanie) 21 84 1 

Spolu 1 685 8 051 611 

 
 
 
 
 
 



Tabuľka 
Hmotnosť plodín hodnotených na mieste: 
 

HNM Množstvo celkom Vyhovujúce Nevyhovujúce 

Spolu kg 3 772 041,02 3 747 693,83 24 347,21 

 
 
Cielené kontroly 
Kontrola  obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny po pracovnom čase  
                 
V roku 2015 vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými normami  
v rámci tematických kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu na území SR spolu  237 
kontrol supermarketov  a hypermarketov. Z uvedeného počtu kontrol  bolo  82 kontrol so 
zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu OZ.   
Počas kontroly vykonali inšpektori 1 423 hodnotení na mieste v celkovom množstve 63 465,82 
kg,   v 134 prípadoch plodiny nevyhoveli hodnoteniu na mieste, čo predstavuje spolu 2 852,37 
kg ovocia a zeleniny.  26,5 % nevyhovujúcich plodín  nezodpovedalo minimálnym požiadavkám 
noriem, 45,5 % požiadavkám na kvalitu a 28 % požiadavkám na označovanie.  
 
Celkom bolo hodnotených 51 druhov ovocia a zeleniny, z ktorých 39 podlieha požiadavkám 
všeobecnej normy a 12 požiadavkám špecifických noriem NK  č. 543/2011, príloha č. I. 
 
Nevyhovujúce plodiny : Ananás, avokádo, banány žlté, brokolica, broskyne, nektárinky, 
cesnak, cibuľa, citróny, cuketa, gaštany, grapefruity, hrozno stolové, jablká, jahody, kapusta 
hlávková, kel, kapusta čínska, karfiol, maliny, mandarínky, mrkva, paprika, petržlen, 
pomaranče, rajčiaky, šalát hlávkový, uhorky, zázvor.  
Podľa pôvodu bolo najviac nevyhovujúcich plodín Španielsko – 30, Slovensko – 26, Taliansko 
– 10,  Poľsko - 9, u 10 plodín nebola uvedená krajina pôvodu. 
 
Správne konania 
 
     V roku 2015 bolo právoplatne ukončených 42 správnych konaní voči subjektom 
podnikajúcim v sektore ovocia a zeleniny za porušenie zákona č.491/2001 o organizovaní trhu 
s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v pôsobnosti 10 RVPS. Na základe porušenia tohto 
zákona boli právnym subjektom  uložené   pokuty vo výške 47 950 €.  

 
Tabuľka 
Prehľad právoplatne ukončených správnych konaní a výška uložených pokút 
 

Správne konanie na RVPS Právoplatne 
ukončené 

Pokuta € 

Bratislava 7 10 100 

Košice mesto 5 3 800 

Komárno 2 800 

Martin 17 22 700 

Prešov 1 1 000 

Poprad 5 5 000 



 

 
Tabuľka 
Porovnanie výšky pokút uložených v rokoch 2011 - 2015 
 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Pokuty v € 27 017 16 342 107 355 76 410 47 950 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senec 1 800 

Senica nad Myjavou 1 1 000 

Topoľčany 2 2 400 

Veľký Krtíš 1 350 

Spolu 42 47 950 


