
Vyhodnotenie cieleného sledovania – Veľká noc 2018, č. 216  
 

 

ŠVPS SR nariadila veterinárnym a potravinovým správam v SR v mesiacoch február až 

marec vykonať kontroly potravín, ktoré sa umiestňujú na trh a konzumujú v období Veľkej 

noci. V sledovanom, období sa vykonalo 1 374 cielených úradných kontrol potravín, z čoho 

pri 36 kontrolách boli zistené nedostatky. 

 

Počty kontrol a kontrolované prevádzky 

Typ kontroly/CS Počet 

kontrolovaných 

právnych 

subjektov 

Počet 

kontrolovaných 

prevádzok 

Kontroly 

bez 

nedostatkov 

Kontroly          

s nedostatkom 

Počet 

kontrol 

celkom 

Veľká noc 2018 652 1 325 1 338 36 1 374 

 

Počty kontrol podľa typu činnosti  

Typ činnosti  Počet kontrol 

celkom 

Počet kontrol             

s nedostatkom 

Počet 

kontrolovaných 

právnych 

subjektov           

s nedostatkom 

Počet 

nedostatkov 

Baliarne 1 0 0 0 

Doprava, distribúcia 3 0 0 0 

Hypermarkety, 

supermarkety 247 13 7 

54 

Stredné predajne 603 11 10 31 

Malé predajne 461 11 11 19 

VO sklady 29 0 0 0 

Výrobca v predajni 12 0 0 0 

Výroba 17 1 1 2 

Celkový súčet 1374 36 26 106 

 

 

 

 

 



Počty kontrol s nedostatkom a typy nedostatkov 

Typ nedostatku Počet kontrol     

s nedostatkom 

Počet 

kontrolovaných 

právnych 

subjektov            

s nedostatkom 

Počet 

kontrolovaných 

prevádzok                 

s nedostatkom 

Počet 

nedostatkov 

Dodržiavanie a evidencia 

teplotných režimov 
2 2 2 2 

Hygiena budov, hygiena 

prevádzkarne 
6 5 6 15 

Hygiena predaja 4 4 4 8 

Hygiena skladovania 6 5 6 6 

Hygiena technologického 

zariadenia, pracovné 

pomôcky 

7 7 7 11 

Klamlivo označené alebo 

ponúkané na predaj 

klamlivým spôsobom 

1 1 1 1 

Nedostatky v dokumentácií 1 1 1 1 

Nevhodné na ľudskú 

spotrebu 
1 1 1 1 

Nevyhovujúca hygiena 1 1 1 5 

Nevyhovujúce laboratórne 

analýzy 
3 2 2 3 

Osobná hygiena 10 10 10 11 

Označenie - nečitateľné, 

nedostatočné alebo 

nesprávne 

5 4 5 17 

po DS/DMT 2 2 2 11 

Poškodený obal, tovar 2 2 2 10 

Sanitačný poriadok, 

evidencia 
2 2 2 2 

Vybavenosť šatní a 

sociálnych zariadení 
1 1 1 2 

Celkový súčet 36 26 35 106 

*Počet kontrol s nedostatkom, počet kontrolovaných právnych subjektov a počet kontrolovaných prevádzok nie je súčtom celého stĺpca, 

nakoľko v niektorých prípadoch sa v priebehu úradnej kontroly zistili viaceré nedostatky, právny subjekt a kontrolovaná prevádzky podľa 

zamerania a zistenia z úradnej kontroly. 

 

 



Z celkového počtu 1 374 vykonaných úradných kontrol, bolo 36 kontrol s nedostatkami, 

v rámci ktorých  bolo zistených 106 nedostatkov. Nevyhovujúci tovar bol v množstve 50 kg, 

v hodnote 441,50 EUR.  Celkove bolo uložených 15  blokových pokút v hodnote 400 EUR.  

 

 

V rámci cieleného sledovania bolo odobratých 414 vzoriek produktov, z čoho rozbory boli         

ku  6.4.2018  ukončených u 267 vzoriek. Z ukončených vzoriek bolo 10 vzoriek 

nevyhovujúcich.  

 

Odobraté vzorky 

Typ kontroly Počet vzoriek 

celkom 

Ukončené 

vzorky 

Nevyhovujúce 

vzorky 

Percento Množstvo tovaru v kg  

(celkový počet 

vzoriek) 

Celkový súčet 414 267 10 3,7 25 503,6 

 

 

Popis niektorých 

nedostatku 

2 druhy výrobkov s porušeným obalom s následným porušením vákuového balenia 

bravčové mleté mäso chladené - zomleté na predajni a ponúkané na predaj bolo klamlivo označené, 

nepredložený nadobúdací doklad   

výrobok ,,Kostelecké uzeniny, Jarní dvojka - Kostelecký Uherák, Kostelecká klobása" - bez označenia            

v štátnom jazyku a dátumu minimálnej trvanlivosti 

pekárske výrobky boli porozsýpane na boxoch na pekárske výrobky, na krytoch, ktoré tým pádom boli 

znefunkčnené 

pri krájaní mäsových výrobkov neboli používané ochranné prostriedky- prikrývka hlavy 

všetky priestory prevádzkarne vo veľmi zlom hygienickom stave - znečistené, mastné podlahy v rohoch, 

kútoch, okolí zariadení nahromadená nečistota, skladované veci nesúvisiace s prevádzkou, zaprášené 

v sklade liehovín uložené liehoviny a víno priamo na podlahe pri múre a pod regálmi 

znečistený lis na papier a podlaha v okolí, havarijný stav v miestnosti s čistiacim strojom 

umiestňovanie na trh 8 druhov hlbokozmrazených produktov rybolovu a mletého mäsa s porušeným 

vákuom a výskytom námrazy 

chýbajúce povinné údaje v štátnom jazyku 

nečitateľné povinné údaje o  výrobku 

predaj potravín po DS/DMT 

nepredložená evidencia o dátume  a čase rozbaľovania mäsových výrobkov 

neskrátenie   DS  pri predaji mäsových výrobkov po ich rozbalení 



Nevyhovujúce vzorky 

NÁZOV VZORKY NEVYHOVUJÚCI  ZNAK 

Zmes kandizovaného ovocia hmotnosť 

250g 

na obale výrobku sú deklarované synt. farbivá: E 129, E102, E110 a 

E 132, vo vyšetrenej vzorke nebola zistená prítomnosť E 110 a E 

132,  

synt. farbiva brilantná modrá E 133, ktorá nie je uvedená na obale 

výrobku, nedostatočné , nesprávne označenie 

Vienna cake cherry-piškótový torta s 

višňovou náplňou vo kakaa polevou 

ľahko zmazateľné povinné údaje, nesprávne znenie názvu potraviny 

v kodifikovanej forme štátneho jazyka, nesprávne uvedené údaje o 

povinnom označení výživových hodnôt a neuvedenie celého 

špecifického názvu želírovacej látky 

Feta - zrejúci syr vyrobený z ovčieho a 

kozieho mlieka 

zistená stredná výška písma je 0,8 mm, najväčšia plocha obalu je 

väčšia ako 80 cm 2 

ATHIENITICO PAPOUIS 

HALLOUMI - syr Halloumi 

zistená stredná výška písma je 1 mm, najväčšia plocha obalu je 

väčšia ako 80 cm2, všetky povinné údaje na etikete v zmysle 

požiadaviek musia byť takej veľkosti, že stredná výška písma je 

väčšia ako 1,2 mm 

Vaječný sen oriešok 16% obsah alkoholu 

Ovčí jogurt yogood stredná výška písma bola 0,8 mm, najväčšia plocha obalu bola väčšia 

ako 80 cm2 

Údené karé bez kosti - tepelne 

opracované solené mäso 

Benzo(a)pyrén - 3,3 ug/kg (limit max. 2, 0 ug/kg), Suma PAU4 - 

16,6 ug/kg (limit max. 12,0 ug/kg), NaCl - 56770 mg/kg (limit max. 

32000 mg/kg) 

Kandizovaná zmes Gold pack 

označenie - na obale v zložení uvedené farbivo patentná modrá 

(E131), vyšetrením nebolo zistené, bola zistená prítomnosť farbiva 

brilantná modrá (E133), v zložení výrobku na obale nebolo uvedené 

Punčový násobok á 250 g prítomnosť farbiva PonceauR, košenilová červená ( E124) 

Vajíčka - mliečna čokoláda obsah ekvivalentov kakaového masla nad stanovený limit. 

 
Komodity najviac kontrolované vo VPÚ 

Komodita Počet vzoriek Množstvo v kg 

Mäsové výrobky 85 2354,76 

Čokoláda a cukrovinky 78 1331,43 

Spracované ovocie a zelenina 53 2232,94 

Mlieko a výrobky z mlieka 39 6248,76 

Lieh a liehoviny 21 355,1 

Pekárenské výrobky 13 993,71 

Ryby a rybie výrobky 12 6314,10 

Cukrárske výrobky 11 80,716 

Trvanlivé pečivo 10 53,525 

Med a výrobky z medu 10 307,05 

  

Správa ŠVPS SR vypracovaná z údajov z KIČ k 6.4. 2018. 


