
Správa o úradnej kontrole potravín za  mesiac  NOVEMBER 2014. 
  

 
V  období od 01.11.2014 do 30.11.2014 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej 

a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 5 325  úradných kontrol v zmysle 

zákona  č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.  

 
Tab.č.1 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol 
 

 

20
14

 

január február marec apríl máj jún 
spolu   

1. polrok 

2 596 3 249 4 789 4 992 4 694 4 848 25 625* 
% kontrol s nedostatkami 

16,02% 18,19% 14,01% 12,34% 12,72% 12,29% 13,95% 

júl august september október november december 
spolu   

2. polrok 
5 232 4 853 5 193 5 857 5 325   

% kontrol s nedostatkami 
12,23% 11,13% 11,75% 11,97% 10,2%   

  
* zarátané sú všetky úradné kontroly, aj v rámci spracovaných dát po uverejnení mesačnej správy v príslušnom 
mesiaci 
 
Graf č.1 Počet vykonaných úradných kontrol podľa kalendárnych mesiacov v roku 2014  

 
 

 
 
 
 

 1/14 



 
Tab. č.2 Počet kontrol a právnych subjektov s nedostatkami (zoradené vzostupne)   
 

Stupeň v rámci reťazca Počet kontrolovaných 
právnych subjektov Počet kontrol s nedostatkom 

Stredné predajne 309 187 
Hypermarkety a supermarkety 49 129 
Malé predajne 575 107 
Výrobcovia  448 62 
Malé predajne - ambulantný predaj 22 12 
VO sklad zmiešaný 70 8 
Malé predajne - stánkový predaj 55 7 
Veľkoobchodný sklad OZ 44 7 
Výrobca vo svojej predajni 42 7 
Dopravcovia a distribútori 39 6 
Primárni výrobcovia  72 4 
VO sklad rastlinný 60 4 
Baliarne 14 1 
Ostatné 25 1 
VO sklad živočíšny 35 1 
Celkový súčet 1681 543 

 
Z celkového počtu 2 478 kontrolovaných prevádzok (objektov) boli nedostatky zistené                                  

v  523 prevádzkach,   čo predstavuje  porušenosť 21,11 %. Úradné kontroly sa vykonávali v rámci 

celého potravinového reťazca od primárnych producentov až po výrobcov predávajúcich hlavne 

v maloobchode. Prehľad o počte vykonaných kontrol je uvedený v tab. č.3. 

Tab.č.3 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol a ich výsledkoch na jednotlivých stupňoch 

potravinového reťazca  (s uvedením % porušenosti podľa uvedeného stupňa v reťazci) 

 

Typ činnosti 
Kontroly 

bez 
nedostatku 

Kontroly s  
nedostatkom 

Počet 
kontrol 
celkom 

% porušenosti na 
príslušnom 

stupni 
Baliarne 21 1 22 4,55% 
Dopravcovia a distribútori 58 6 64 9,38% 
Hypermarkety a supermarkety 823 129 952 13,55% 
Malé množstvá  1 0 1 0,00% 
Malé predajne 1023 107 1130 9,47% 
Malé predajne - ambulantný predaj 31 12 43 27,91% 
Malé predajne - stánkový predaj 80 7 87 8,05% 
Malé predajne - trhovisko 15 0 15 0,00% 
Ostatné 33 1 34 2,94% 
Primárni výrobcovia  74 4 78 5,13% 
Stredné predajne 1498 187 1685 11,10% 
Veľkoobchodný sklad OZ 137 7 144 4,86% 
VO sklad živočíšny 46 1 47 2,13% 
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Výrobca vo svojej predajni  48 7 55 12,73% 
Výrobcovia  566 62 628 9,87% 
Dovozcovia 141 0 141 0,00% 
Internetový predaj 3 0 3 0,00% 
VO sklad rastlinný 69 4 73 5,48% 
VO sklad zmiešaný 115 8 123 6,50% 
Celkom 4782 543 5325 10,20% 

 
 
Tab.č.4 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol podľa jednotlivých mesiacov 
(porovnanie s predchádzajúcim/nasledujúcim obdobím) 
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január 2014 10 197 172 139 286 786 876 82 48 

február 2014 11 293 148 191 456 986 1052 87 25 

marec 2014 25 463 170 248 794 1590 1364 117 18 

apríl 2014 34 512 163 225 836 1730 1382 90 6 

máj 2014 243 614 191 250 752 1306 1225 89 24 

jún 2014 62 557 239 249 807 1463 1348 97 26 

júl 2014 112 481 276 231 808 1608 1533 125 58 

august 2014 97 482 196 231 737 1489 1442 96 83 

september 2014 132 573 247 275 843 1601 1350 96 76 

október 2014 132 795 244 622 833 1618 1449 103 61 

november 2014 78 650 205 387 952 1685 1275 55 38 

december 2014          

 
 
Najviac úradných kontrol bolo vykonaných v stredných maloobchodných predajniach 

(31,64%), potom počtom vykonaných kontrol nasledujú malé predajne (23,94%), hyper a 
supermarkety (17,88%). 
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Graf č.2 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol - jednotlivé stupne v reťazci  

 

 
 

 
 
Importné kontroly surovín a potravín rastlinného pôvodu 

 
V mesiaci november 2014 bolo vykonaných 270 importných úradných kontrol 

dovážaných surovín a potravín rastlinného pôvodu. Celkovo sa jednalo o 303 
prekontrolovaných zásielok z tretích krajín. 
 
V priebehu importných kontrol bolo odobratých 20 vzoriek potravín rastlinného pôvodu, 
doposiaľ bolo vyšetrených 9 vzoriek, 2 vzorky nevyhoveli požiadavkám platnej legislatívy. 
Aktuálny stav je uvedený v tabuľke č.5: 
 
Tab.č.5 Odobraté vzorky – typ kontroly 

Typ kontroly 

Počet vzoriek 
celkom 

Ukončené 
vzorky 

Nevyho-
vujúce 
vzorky 

Percento 
z celkového 

počtu 

Množstvo 
tovaru v kg 

Importná kontrola rastlinného 
pôvodu 

20 11 2 18,18% 
 

298 137 
 

Celkový súčet 20 11 2 18,18% 298 137 
 
Nevyhovujúce  vzorky: 
 

Komodita DAVKA KRAJINA pôvodu Nevyhovujúci znak 
Figy 

sušené 20 520 kg Turecko 
prekročenie maximálnej hodnoty obsahu aflatoxínu B1 a sumy 
aflatoxínov B1-G2 – ZÁSIELKA VRÁTENÁ naspäť do tretej krajiny 

Granátové 
jablká 760 kg Turecko prekročený obsah pesticídov – acetamiprid 
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Tab.č.6 Počet zásielok a kontrol  

 
Tab.č.7 Výsledky importných kontrol potravín RP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niektoré komodity s najväčším počtom zásielok v rámci dovážaného a kontrolovaného tovaru 
z tretích krajín sú uvedené v tabuľke č.8 (dokumentárna, identifikačná alebo fyzická kontrola). 
 
Tab.č.8  

Komodita 
Počet kontrol Počet zásielok Množstvo 

tovaru v kg 
Grapefruity 27 27 151871 
Citróny 21 21 238406 
Výživové doplnky 21 21 18718 
Figy 18 18 279128 
Ostatné cukrovinky 12 13 124160 
Mandarínky 12 12 164370 
Káva zelená 10 11 120201 
Arašidy upravené 10 10 246226 
Fazuľa 5 8 186000 
Jednozložkové koreniny 6 6 195850 
 
 
Blokové pokuty za zistené nedostatky 

 
Z celkového počtu 5 325 vykonaných úradných kontrol potravín v mesiaci november 2014,                              
bolo 662  úradných kontrol ukončených s jedným alebo viac nedostatkami. 
 
Celkove bolo uložených 133 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 4 921 EUR                             
(v niektorých prípadoch viac ako jedna bloková pokuta v rámci úradnej kontroly).  
 
Ostatné zistené nedostatky, ktoré boli zistené počas výkonu úradných kontrol sa riešili 
v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách 
v znení neskorších predpisov. 

 

Počet 
kontrol Počet zásielok Množstvo 

tovaru v kg 
Celkový súčet zásielok z tretích krajín 
 270 303 3 163 133 kg 

Výsledok importnej kontroly 
Počet 

kontrol 
Počet 

zásielok 
Množstvo 

tovaru v kg 
Povolená  zásielka  264 296 3 100 255 
Dočasne pozastavená 6 6 42 358 
Vrátenie zásielky 1 1 20 520 
Reexport zásielky 0 0 0 
Celkový súčet 270 303 3 163 133 
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Tab.č.9 Počty uložených blokových pokút – podľa typu činnosti  
 

Typ činnosti Kontroly s  
nedostatkom 

Počet 
kontrol 
celkom 

Počet blokových 
pokút 

Bloková 
pokuta suma 

celkom 
Dopravcovia a distribútori 6 64 2 70 
Hypermarkety a supermarkety 129 952 15 610 
Malé predajne 107 1130 26 865 
Malé predajne - ambulantný predaj 12 43 5 790 
Malé predajne - stánkový predaj 7 87 1 30 
Stredné predajne 187 1685 73 2186 
Výrobcovia 55 368 9 220 
VO sklad zmiešaný 8 123 2 150 
Celkom     133 4921 

 
 
Právoplatné rozhodnutia 

 
V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť celkovo 202 rozhodnutí v celkovej                       
sume 1 289 680  EUR a uložených bolo v rámci nich 40 opatrení. 
Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala  6 384,55 EUR, najvyššia 
právoplatná pokuta v tomto mesiaci predstavovala   1 000 000 EUR.  
 
Tab.č.10 Zistené nedostatky v rámci úradných kontrol, nevyhovujúce suroviny, výrobkov 
a tovaru  (zoradené podľa počtu nedostatkov - celkom). V druhom stĺpci - najviac kontrol 
s nedostatkom sú uvádzané prvé 3.stupne s najväčším počtom nedostatkov rámci relevantnej 
skupiny. 
 

Typ nedostatku 

 
Počet 

kontrol 
s uvedeným 

nedostatkom 
 

 
Najviac kontrol 
s nedostatkom 

z celkového počtu 
Počet 

prevádzok 

Počet 
nedostatkov 

celkom 

Množstvo 
v kg Cena v € 

Hygiena budov, 
hygiena 
prevádzkarne 155 

Stredné predajne: 63 
Hyper a supermarkety: 32 
Výroba: 26 
 

150 

457 0 0 
Hygiena 
technologického 
zariadenia, 
pracovné pomôcky 123 

Stredné predajne: 55 
Hyper a supermarkety: 27 
Malé predajne: 23 119 

253 0 0 
Označenie - 
nečitateľné, 
nedostatočné alebo 
nesprávne 116 

Hyper a supermarkety: 41 
Stredné predajne: 33 
Malé predajne: 26 
 

110 

259 5288,252 49520,48 

Hygiena skladovania 99 

Stredné predajne: 41 
Malé predajne: 30          
Hyper a supermarkety: 11 

97 
250 0 0 
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Osobná hygiena 57 

Stredné predajne: 36 
Malé predajne: 14 
Výrobcovia: 3 

55 
60 0 0 

Hygiena predaja 53 

Stredné predajne: 24 
Hyper a supermarkety: 15 
Malé predajne: 11 

49 
87 0 0 

po DS/DMT 49 

Hyper a supermarkety: 28 
Malé predajne: 11 
Stredné predajne: 10 

47 
301 505,351 2439,91 

Dodržiavanie a 
evidencia 
teplotných režimov 44 

Stredné predajne: 18 
Malé predajne: 11 
Hyper a supermarkety: 8 

39 
56 0 0 

Poškodený obal, 
tovar 32 

Hyper a supermarkety: 22 
Stredné predajne: 6 
Malé predajne: 4 

31 
85 157,504 613,27 

Nevyhovujúce 
laboratórne analýzy 24 

Hyper a supermarkety: 10 
Malé predajne: 3 
Výrobcovia: 3 

24 
24 0 0 

HACCP, SPP a 
podobné systémy 18 

Výrobcovia: 9 
Výrobca vo svojej: 3 
Malé predajne: 3 

18 
23 0 0 

Nedostatky v 
dokumentácií 17 

Výrobcovia: 3 
Stredné predajne: 3 
Hyper a supermarkety: 2 

17 
22 0 0 

Neohlásenie 
zásielky 16 

Malé predajne: 7 
VO-sklad: 2 
Stredné predajne: 2 

15 
19 1009,45 190,57 

Sanitačný poriadok, 
evidencia 15 

Malé predajne: 5 
Stredné predajne: 4 
Hyper a supermarkety: 2 

12 
15 0 0 

DDD, evidencia, 
výskyt škodcov 15 

Malé predajne:  4  
Stredné predajne: 4 
Hyper a supermarkety: 3 

15 
18 0 0 

Vybavenosť šatní a 
sociálnych zariadení 14 

Stredné predajne: 8 
Výrobcovia: 2 
Hyper a supermarkety: 2 

14 
22 0 0 

Nevyhovujúca 
hygiena 13 

Výroba: 4 
Stredné predajne: 4 
Hyper a supermarkety: 3 

13 
53 0 0 

Nevhodné na ľudskú 
spotrebu 
 

12 
 

Hyper a supermarkety: 8 
Stredné predajne: 4 
 

12 
27 66,436 162,49 

Nevyhovujúca 
hygiena - Iné 12 

Výroba: 3 
Stredné predajne: 3 
Malé predajne: 3 

12 
14 0 0 

Klamlivo označené 
alebo ponúkané na 
predaj klamlivým 
spôsobom 9 

Hyper a supermarkety: 6 
Stredné predajne: 2 
Dopravcovia: 1  9 

12 227,75 377,25 

Školenie 
zamestnancov 7 

Malé predajne: 5 
Výroba: 1 
Stredné predajne: 1 

7 
9 0 0 

Nevyhovujúce 
suroviny, výrobky, 
tovar - Iné 7 

Hyper a supermarkety: 4 
VO-sklad: 13 
Výroba: 3 

6 
18 182,45 92,08 

Nesúlad s 
nahlásenou 7 

Malé predajne: 3 
VO-sklad: 3 7  

 
0 

 
0 
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zásielkou   - dátum 
príjmu 

Stredné predajne: 1 
 

19 
 

Vysledovateľnosť 6 

Stredné predajne: 2 
Malé predajne: 2  
Hyper a supermarkety: 1 

6 
9 0 0 

Neplnenie opatrení 5 

Hyper a supermarkety: 3 
Stredné predajne: 1 
Malé predajne: 1  

4 
10 0 0 

Kvalita potravín 4 
Výrobcovia: 2 
Hyper a supermarkety: 2 4 6 12,3 4,8 

Zdraviu škodlivé 
potraviny 3 

Hyper a supermarkety: 2 
VO-sklady: 1 3 3 0 0 

Nakladanie s 
odpadom 2 

Výroba: 1 
Stredné predajne: 1  2 2 0 0 

Hygiena prepravy 2 Dopravcovia: 2  2 2 0 0 

Registrácia 2 
Malé predajne: 1 
Dopravcovia: 1 2 2 0 0 

Menenie, falšovanie 
údajov 1 

Hyper a supermarkety: 1 
 1 3 0 0 

Neznámy pôvod, 
neschválený alebo 
neregistrovaný PPP 1 

Malé predajne: 1 
1 

1 0 0 
Nesúlad s 
nahlásenou 
zásielkou   - 
množstvo 1 

VO-sklady: 1 
 

1 1 
 

0 
 

0 
 

Celkový súčet 543  484 2 142 7449,49 53400,85 
 
 
 

Komentár niektorých zistených nedostatkov  za mesiac  NOVEMBER 2014 

  
 
 

 
Popis  

nedostatku 
porušená celistvosť stien, 
nedostatky zistené v dokumentácii a evidencii vykonávaných sanitačných prác, kontroly teplotných režimov u  
skladovaných surovín, označení lahôdkarských výrobkov,  
nevyhovujúce laboratórne analýzy - názov nevystihujúci podstatu,  
zistený nedostatok v nedodržiavaní skladovacích podmienok deklarovaných výrobcom -18 °C - mrazené pekárenské  
polotovary 7 druhov skladovaných v množstvách presahujúcich dennú spotrebu pri teplote od 2,9 °C do 5,2 °C, 
v čase kontroly bolo zistené neaktuálne vedenie evidencie o vykonávaných sanitačných prácach  
(posledný záznam 25.09.2014), 
odber vzorky - ELISA testom nebola vo vyšetrovanej vzorke zistená prítomnosť vaječného proteínu, 
v miestnosti prípravovni surovín bol porušený povrch stropu s opadávajúcimi časťami maľby - opatrenie na mieste, 
vo výrobnej hale bol skorodovaný povrch dvoch kanalizačných príklopov, 
poškodená podlaha vo výrobnej hale, popraskaný poter, 
výrobca nevedie pravidelné záznamy o monitoringu výskytu škodcov,  
v sklade surovín umiestnená surovina kurkuma bez identifikačných údajov - chýbal názov, výrobca, dátum   
spotreby, 
výskyt trusu hlodavcov v sklade surovín, v sklade hotových výrobkov, v šatni zamestnancov, 

Primárni výrobcovia, výroba, baliarne 

 8/14 



zistený jeden nedostatok v HACCP - prevádzkovateľ potravinárskeho podniku si nevykonal vlastnú samokontrolu 
finálnych výrobkov, uložené opatrenie na mieste: zabezpečiť rozbor finálneho výrobu, 
oneskorené nahlásenie dovozov produktov živočíšneho pôvodu  dodaných z iného členského štátu EU, 
nedodržiavanie osobnej hygieny, 
nevyhovujúci  laboratórny  nález - čierne korenie celé - výskyt prímesí nad stanovený limit, 
nebola vykonaná validácia HACCP, 
upečené výrobky uskladnené do ďalšieho výrobného  kroku (plnenie) - v sklade spolu so surovinami,    
utieranie pracovných plôch - znečistené utierky, 
na policiach vo výrobnej miestnosti uložené pracovné pomôcky a osobné veci, jedlo, 
PPP neohlásil RVPS 24 hod vopred príchod zásielky do miesta určenia, 
 

 
Distribúcia, preprava, VO-sklady 
 

Popis  nedostatku 

podlaha po bočných stenách vozidla bola narušená, necelistvá, ťažko čistiteľná a dezinfikovateľná s   nánosom 
nečistôt, laminátový strop vozidla narušený, nie celistvý, v miestach poškodenia prelepený, 
jablká dodané z Poľska, pozastavené,  neoznačené boli vrátené dodávateľovi do PL, 
vo vzorke čalamády  bolo laboratórnym vyšetrením zistené prekročenie najvyššieho prípustného množstva   
syntetického sladidla sacharínu E 954 (160 mg/kg)  nameraný výsledok 271 mg/kg, 
odobraná vzorka cvikle - vzorka nevyhovela pre prekročenie rezídua propamocarbu, 
preprava mrazených výrobkov pri teplote +2 °C, 
3 druhy ryže napadnutej škodcami v sklade, následne sa  vykonáva  distribúcia do určených predajní 
nevyhovujúci výsledok zistený u potraviny nakladaná kvasená kapusta - nevhodná na ľudskú spotrebu - pre  cudziu 
netypickú vôňu po hnilobnom procese a mäkkú konzistenciu výrobku, 
kontrola prepravcu pri priamej dodávke  bravčového mäsa do miesta určenia - predajne s mäsom, vodič ťahal   za 
pomoci tyče po zemi, po chodníku prepravky s naloženým čerstvým mäsom 
 

 
 
Obchodná sieť, ambulantný predaj  

 
 

Popis  nedostatku 

opatrenie na mieste: zabezpečiť označenie jabĺk Red Jona Prince správnou krajinou pôvodu, ktorá  nezavádza 
spotrebiteľa, 
manipulácia s nebaleným pečivom obsluhujúcou pracovníčkou bez použitia rukavíc, 
PPP primerane neskrátil dátum spotreby u 3 druhov mäsových výrobkov, 
pri preprave nebalených výrobkov tieto boli uskladnené priamo na  znečistenej podlahe motorového vozidla   bez 
podložných prepraviek, tento nedostatok bol zistený pri dodávke pekárenských výrobkov do predajne,  
nápoj vyrobený z koncentrátu so sladidlami 200 ml v čase odberu vzorky  nebol označený v  slovenskom  jazyku,  
úradná kontrola, zistené nedostatky: 1 x hygiena prevádzky, 1 x DDD monitoring, 1 x školenie zamestnancov, 
minerálne vody pôvodom z Maďarska, označené štítkom v štátnom (slovenskom jazyku) obsahovali v zložení   
deklarované sladidlá – cyklamát sodný, aspartan, acesulfam draselný, v názve potraviny chýba " SO  SLADIDLOM", 
chladiace zariadenia v predajni a v suchom sklade potravín mali poškodený náter, miestami s koróziou,   
poškodené tesnenie dverí, boli znečistené zvyškami potravín a prachom, 
nárezový stroj v predajni bol znečistený zvyškami potravín a mal poškodený náter, povrch bol nerovný a   ťažko 
čistiteľný, 
poškodený obal 
nedovolené predlžovanie dátumu spotreby u syrov, tvarohu a klobás, ktoré boli prebaľované a označené  etiketou 
s predĺženým dátumom spotreby, etikety z týchto výrobkov, ktoré neboli k dispozícii, boli nájdené v koši, 
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Niektoré nedostatky, zistené pri predaji ovocia, zeleniny a konzumných zemiakov 

 
 

 
Odber vzoriek a laboratórne analýzy  
 
Vzorky odobraté v priebehu úradných kontrol sú analyzované v akreditovaných laboratóriách 
ŠVPÚ.  
Celkovo bolo odobratých a následne je analyzovaných v mesiaci NOVEMBER 2014 v 
skúšobných laboratóriách VPÚ  1 269 vzoriek, pokiaľ sa jedná o úradnú kontrolu potravín.  
 
Ukončených bolo doposiaľ 1 035 vzoriek, z ktorých 45 nevyhovelo požiadavkám platnej 
legislatívy, čo predstavuje porušenosť 4,34%) (výsledok vykonaných analýz ku dňu vypracovania mesačnej 
správy). 

zistené boli nedostatky v hygiene predaja a skladovania, predaj potravín po uplynutom dátume minimálnej   
trvanlivosti a spotreby, predaj potravín klamlivo označených a nedodržiavanie teplotného reťazca u potravín   
vyžadujúcich regulované teplotné podmienky skladovania, 
potraviny po DS / DMT, potraviny nevhodné na ľudskú spotrebu (mandarínky, jahody), a potraviny s   poškodeným 
obalom, 
potraviny s nesprávnym označením a nečitateľným označením, 
skladovanie masla a krájaných mäsových výrobkov pri nevyhovujúcich teplotách, 
nedostatok v osobnej hygiene - pri krájaných potravinách nepoužívanie pokrývky vlasovej časti hlava, 
námraza v mraziacich vitrínach, 
v pultovom predaji ponúkané na predaj mäsové výrobky  so senzorickými zmenami -  zmena farby, zmena  zápachu 
syry so senzorickými zmenami - pleseň, zmena farby, 
chladiaca vitrína na mäsové výrobky bola v lištách posuvných dverí na vitríne znečistená uschnutými  zvyškami 
potravín, 
dodatočná úradná kontrola, došetrenie nevyhovujúceho výrobku „kyslá kapusta“ - prítomnosť konzervačných   
látok, 
nedostatky v hygiene budov - zatečený strop, vlhké steny , opadávajúce nátery, 
nevyhovujúca vzorka- rezíduá pesticídov , prekročený obsah tetraconazolu, 
arašidy nelúpané pražené – plesne, 
nedostatky v prevádzkovej hygiene, skladovanie a predaj tovaru po DS/DMT, s poškodeným obalom,   neoznačený 
tovar, nedostatky v dokumentácii, 
v chladiacom zariadení v zázemí predajne sa na strope vytvárali zhluky plesní šedo hnedej farby, 
makrela údená predávaná na kusy z veľkospotrebiteľského balenia bola bez označenia v kodifikovanej   podobe 
štátneho jazyka, označená len v poľskom jazyku. 
 

neoznačené jablká - Jablká Red Jonaprince, - krajinou pôvodu,  
vzorka petržlenu praného nie je v súlade s Nariadením EP a Rady č. 396/2005 pre prekročený MRL trifluralinu,    
pomaranče voľné „Navelina“, Španielsko - hniloba, pleseň, 
vzorka zeleru nie je v súlade s Nariadením EP a R č. 396/2005 pre prekročený MRL  prochlorazu,  
predaj ovocia a zeleniny občanom Poľskej republiky, zásielka neohlásená, 
zázvor bol vysušený, nečerstvý,  stiahnutý počas mimoriadnej úradnej kontroly potravín z predaja, 
vystavené boli na predaj šampiňóny - voľné bez označenia,  
výskyt hniloby a plesne pri predaji OZ, zemiakov,  
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Tab. č. 11 Počet odobratých vzoriek 
 

Typ kontroly 
Počet vzoriek celkom Ukončené 

vzorky 
Nevyhovujúce 

vzorky Percento Množstvo tovaru v kg  
(celkový počet vzoriek) 

Celkový súčet 
 1 269 1 035 45 4,34% 2 248 470 kg 

 
 
Tab.č.12 Počet odobratých vzoriek na jednotlivých stupňoch v mesiaci november 2014 
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31 295 18 84 544 168 63 27 39 

 
 
 
Graf č.3 Počty odobratých vzoriek potravín na jednotlivých stupňoch 
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Tab.č.13  Nevyhovujúce vzorky (NOVEMBER 2014): 
 
NAZOV_VZORKY NEVYHOVUJUCI_ZNAK 
Zeler buľvový vzorka zeleru buľvového  nie je v súlade s nariadením EP a 

Rady č. 396/2005 pre prekročený MRL prochlorazu 
Kačacie stehná hlbokozmrazené vo vzorke zistená prítomnosť doxycyklínu 
Kyslá kapusta kvasená kapusta v prírodnej šťave – zistená prítomnosť 

konzervačnej látky kyseliny sorbovej 
ZOO Mix 400g vzorka nevyhovela v označení: nie je uvedený názov 

potraviny  vystihujúci jej podstatu, vo vzorke bola zistená 
prítomnosť farbiva, ktoré nie je označené na obale a na obale 
je uvedené "Bez umelých farbív", potravina je označená 
dátumom spotreby, ale nie je uvedený údaj o konkrétnych 
podmienkach skladovania 

COCORI Merlot rosé, 12,5% vôňa, chuť nečistá 
Mliečny nápoj s vanilkovou príchuťou vzorka vo vyšetrovaných ukazovateľoch nie je v súlade s 

požiadavkami Vyhlášky č. 127/2012  § 16, odst. 1 písmeno a) 
a § 9, odst. 2, vo vyšetrovanej vzorke bola zistená prítomnosť  
syntetických farbív: tatrazín (E102) a žltá SY (E110), ktoré nie 
sú deklarované na obale výrobku 

Knedľa parená vo výrobku zistená prítomnosť kyseliny sorbovej 
Kakaový prášok vzorka nevyhovela pre vyšší obsah PAU  
Medovina STAROSLOVENSKÁ  13 obj. %   á 0,5l nesúlad v označovaní, na obale nie je deklarovaná kyselina 

sorbová 
Kozí syr mladý nie je v súlade s Vyhláškou MP a RV SR č. 127/2012 o 

označovaní potravín v zmysle § 10 ods. (1), pre neuvedenie 
použitej konzervačnej látky kyseliny sorbovej (E 200) v zložení 
výrobku 

Mandle v šupke NIE JE V SÚLADE s požiadavkami na bezpečnosť potravín 
podľa článku 14 ods. 1 Nariadenia Európskeho Parlamentu a 
Rady(ES) č. 178/2002, nevhodné na ľudskú spotrebu pre vôňu 
nečistú, po zoxidovanom tuku a chuť nečistú, po 
zoxidovanom tuku 

Hlbokozmrazené filety z aljašskej tresky á 1 kg 
glazúrované 

NIE JE V SÚLADE s údajmi uvedenými na obale výrobku ani po 
zohľadnení neistoty metódy merania v znaku hmotnosť 
pevného podielu, 
v predloženej vzorke bola stanovená priemerná hmotnosť 
obsahu 1016,5 g a priemerná hmotnosť pevného podielu 
721,9 g z troch samostatných balení vzorky, 
údaje uvedené na obale výrobku: Hlbokozmrazené filety z 
aljašskej tresky, hmotnosť : 1 kg/ hmotnosť pevného podielu: 
800 g 

Kačacia pečeň nevykrmemá a 500g vzorka mala akostné narušenia pre zmeny vzhľadu na základe 
senzorického a makroskopického vyšetrenia sa považuje 
podľa článku 14 ,ods. 2,  písm. b) za nevhodnú na ľudskú 
spotrebu a ods. 5 s ohľadom na to , že je neprijateľná pre 
ľudskú spotrebu podľa jej použitia, a to z dôvodov 
kontaminácie vonkajším vplyvom 

Jogurt jahoda označenie nie je v súlade s požiadavkami Vyhlášky č. 
127/2012 MP a RV SR o označovaní potravín § 4 ods.1.: 
názov výrobku nevyjadruje jeho podstatu, v zložení výrobku 
príchuť jahoda 
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Hydinová sekaná hlbokozmrazená prítomnosť Salmonella enterica 
Gelber Muskateller, 12% chýba uvedenie fľašovateľa 
Arašidy nelúpané, pražené 400 g tmavohnedé škvrny na vnútornej strane škrupín - 

mykologicky potvrdená pleseň, jadrá napadnuté plesňou  
Mliečna čokoláda 60g mliečny tuk pod stanovený limit 
Salónky fondán. s marcipánovou príchuťou 
máčané v kakaovej poleve 

Salónky fondánové máčané v kakaovej poleve 400g, DMT 
3.3.2015 nevyhovuje v označovaní pre výskyt alergénu sóje, 
ktorý v zložení výrobku nie je uvedený 

Morčacie krídla senzorické zmeny - znaky kazenia 
Alpské cukríky bylinné cukríky 100 g v obchodnom názve výrobku v slovenskom jazyku chýbalo 

označenie "so sladidlom" a sladidlo izomalt bolo zaradené do  
kategórie plnidlo a nie ako sladidlo 

Kyslá kapusta nie je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach 
v potravinách v znení neskorších doplnkov a zmien pre 
prítomnosť konzervačnej látky kyseliny benzoovej 

Semolinové cestoviny sušené, ochutené 
cesnakom a chilli 

nie je v súlade s Vyhláškou MP RV SR č. 127/2012, § 3, 
chýba názov výrobku v štátnom jazyku 

Bavorský tmavý chlieb 900g prekročenie najvyššieho prípustného množstva chloridu 
sodného - 24200 mg/kg oproti limitu 20000 mg/kg 

Petržlen praný nie je v súlade s nariadením EP a Rady č. 396/2005 pre 
prekročený MRL trifluralinu 

Reďkev čierna prekročený obsah dithiokarbamátov 
JUPI SIRUP LESNÁ ZMES uvádzanie do omylu spotrebiteľa tým, že na obale je uvedená 

v ohraničenom ráme na bielom podklade reklamná 
informácia “bez umelých farbív a konzervačných látok“, 
pričom v zložení výrobku je na farebnom podklade uvedená 
prítomnosť konzervačnej látky sorbanu draselného, pričom 
táto informácia je uvedená výraznejším fontom 

TEEKANNE, multivitamínový čaj tabuľka výživovej hodnoty nie je uvedená v slovenskom 
jazyku 

Suché škrupinové plody, lúpané jadrá lieskovcov nie je v súlade s Nariadením EP a Rady č. 178/2002, 
nevhodné na ľudskú spotrebu pre prítomnosť plesnivých 
jadier a jadier poškodených škodcami 

Mliečny nápoj s banánovou príchuťou 0,5 l v zložení výrobku neuvedené farbivá : žltá FCF  E 110 a 
tartrazín  E 102 

Mini Mozarella hmotnosť pevného podielu 

Cvikla (červená repa) posudok voči norme nie je v súlade s nariadením EP a Rady 
396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov pre 
prekročený obsah propamocarbu 

Arašidy nelúpané pražené  prekročený maximálny limit aflatoxínov 
PURE WATER - pramenitá voda 18,9 l galón prekročený limit Enterokoky, Escherichia coli, koliformné 

baktérie  
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Instantný nápoj s kakaom obohatený horčíkom , 
á 172,5 g 

údaje za obvyklých podmienok nečitateľné pre nekontrasnosť 
farby písma s podkladom, vyobrazené zdravotné tvrdenie 
nespĺňa legislatívne podmienky 

Tvarohový dezert  čokoláda označenie nie je v súlade s požiadavkami Vyhlášky  
č. 127/2012 MP a RV SR o označovaní potravín § 4 ods.1.: 
názov výrobku nevyjadruje jeho podstatu, v zložení výrobku 
príchuť jahoda, 

Suché škrupinové plody, lúpané jadrá lieskovcov nedodržanie minimálnych požiadaviek pre II. triedu kvality, 
prekročenie maximálnych odchýlok od minimálnych 
požiadaviek pre II. triedu kvality 

Ovocné víno s príchuť čiernej ríbezle a maliny, 
červené polosladké 1,5 l 

nízky obsah stanoveného cukru 

Kvasená kapusta nevhodná na ľudskú spotrebu - pre cudziu netypickú vôňu po 
hnilobnom procese a mäkkú konzistenciu výrobku 

Pomarančový nápoj vyrobený z koncentrátov s 
umelými sladidlami 0,2 l 

na obale výrobku nebolo označenie v slovenskom jazyku 

Sleďové závitky v oleji hmotnosť pevného podielu 

Cvikla prekročený obsah tetraconazolu, limit 0,02mg/kg- nameraná 
hodnota 0,083 mg/kg 

Pangasius filety zistená hmotnosť pevného podielu nie je v súlade s hodnotou 
deklarovanou na obale 

Bacon nárez, VB nie je v súlade s požiadavkami NK (ES) č. 2073/2005 o 
mikrobiologických kritériách pre potraviny v znení neskorších 
predpisov - Kapitola I bod 1.2. 

Mini - Mozzarella, prírodný syr, 45%hm. t.v.s., v 
slanom náleve 

hmotnosť pevného podielu - NIE JE V SÚLADE s údajmi 
uvedenými na obale výrobku ani po zohľadnení neistoty 
metódy merania v znaku hmotnosť pevného podielu, 
v predloženej vzorke bola stanovená priemerná hmotnosť 
obsahu 236,7 a priemerná hmotnosť pevného podielu 106,9 g 
z piatich samostatných balení vzorky. Údaje uvedené na 
obale výrobku: hmotnosť obsahu 245 g  a hmotnosť pevného 
podielu 125 g 

 
Dátum vypracovania správy: ŠVPS SR 
 
Bratislava, 18. decembra 2014 
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