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SPRÁVA 

o úradných kontrolách potravín v obchodnej sieti v letných mesiacoch 

 

Táto správa vyhodnocuje úradné kontroly za letné obdobie od 15. júna  do 15. augusta 2010, 

ktoré boli zamerané na bezpečnosť potravín, dodržiavanie teplotného reťazca, hygienu skla-

dovania, manipulácie, hygienu prevádzok, hygienu predaja, správnosť označovania potravín.  

Kontroly v letnom období boli vykonané v 5 125 maloobchodných prevádzkarniach, nedos-

tatky sa zistili v 1 055 z nich (20, 6%).  Celkovo bolo vykonaných 6 296 úradných kontrol 

maloobchodných prevádzkarní; pri 1203 kontrolách (19%) sa zistili nedostatky.  

 

Počet vykonaných úradných kontrol

289

1083

2376 2409

139

Veľko obchodné

sklady

Hyper a super

markety

Stredné predajne Malé  predajne Výrobcovia

predávajúci

hlavne vo svojej

pradajni

 

Percento kontrol s nedostatkami v obchodnej sieti
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Najčastejšími zistenými nedostatkami boli: nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne 

označenie potravín (212 prípadov;12,15%), nedodržiavanie a nedostatočná evidencia tep-

lotných režimov (177 prípadov; 10,14 %), potraviny po DS/DMT (169 prípadov; 9,68 %), 

nedostatočná hygiena predaja (169 prípadov; 9,57%), nedostatočná hygiena budov 

a prevádzky (163 prípadov; 9,34 %). 
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Percentuálne vyjadrenie podielu 

nedostatkov

12,15

10,14

9,68

9,57

9,34

9,23

8,19

7,16

4,47

3,09

2,81

2,69

1,60

1,60

1,32

1,26

0,97

0,80

0,80

0,74

0,34

0,29

0,23

0,23

0,17

Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo

nespráv ne                             

Dodržiav anie a ev idencia teplotných režimov         

po DS/DMT                                                       

Hy giena predaja                                                

Hy giena budov , hy giena prev ádzkarne                 

Hy giena skladov ania                                         

Osobná hy giena                                                

Hy giena technologického zariadenia, pracov né

pomôcky                               

Iné                                                                  

Nev y hov ujúce laboratórne analýzy                       

Sanitačný poriadok, ev idencia                             

Poškodené, inak znehodnotené, v zbudzujúce

odpor                                   

HACCP, SPP a podobné sy stémy                        

Neplnenie opatrení                                             

Neznámy  pôv od                                                

DDD, ev idencia, v ýsky t škodcov                        

Vy bav enosť šatní a sociálny ch zariadení              

Nakladanie s odpadom                                       

Kv alita a zdrav otná neškodnosť                           

Nev y hov ujúca hy giena                                      

Menenie, f alšov anie údajov                                 

Školenie zamestnancov                                       

Vy sledov ateľnosť                                              

Klamliv o označené alebo ponúkané na predaj

klamliv ým spôsobom                     

Hy giena preprav y                                              

 

 

Pri kontrolách v uvedenom období bolo odobratých a analyzovaných 2734 úradných vzoriek 

potravín (1 302 vzoriek potravín rastlinného pôvodu, z ktorých nevyhovovalo  3,69 % a 1 432 

vzoriek potravín živočíšneho pôvodu, z ktorých nevyhovovalo 4,05 %).  
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% vyhovujúcich 
vzoriek; 96,12

% nevyhovujúcich 
vzoriek; 3,88

Analýzy úradne odobratých vzoriek potravín 

 

 

Najväčší podiel nevyhovujúcich predstavovali vzorky, ktorých zloženie nezodpovedalo ozna-

čeniu (42,59 %), vzorky s nevyhovujúcimi fyzikálno-chemickými znakmi (18,52 %), vzorky 

s neoznačenými alergénmi (9,26 %) a vzorky s nevyhovujúcimi senzorickými znakmi      

(7,41 %). 

Na výrobky, ktoré nespĺňali požiadavky ustanovené legislatívou Európskeho spoločenstva, 

zákonom o potravinách a Potravinovým kódexom SR bol vydaný zákaz umiestňovať tieto 

výrobky na trh (napr. Drtený nepravý losos slaný, v oleji (125 g DS 06.08.2010) –prítomnosť 

baktérií Listeria monocytogenes). Vydané boli aj príkazy na stiahnutie potravinárskych     

výrobkov z trhu [napr. Včelí med kvetový 900g (DMT 15.01.2013 pôvod ES a mimo ES, dovoz 

Poľsko), kde bola zistená prítomnosť rezíduí veterinárnych liekov - enrofloxacín]; boli to 

najmä potraviny, ktoré sú uvedené na internetové stránke www.svssr.sk v priečinku: info. pre 

spotrebiteľov, RAPID Alert System v rámci rýchleho výstražného systému pre potraviny a 

krmivá (RASFF).   

Najviac úradných kontrol v obchodnej sieti bolo vykonaných v spoločnostiach: COOP Jedno-

ta (50), TESCO Stores (22), Billa (18), Kaufland (15), Lidl (13), CBA Slovakia (11).  

V sledovanom období (15.6.-15.8. 2010) boli prevádzkovateľom maloobchodných prevádz-

karní uložené opatrenia a pokuty 352  právoplatnými rozhodnutiami, najväčší podiel vyda-

ných rozhodnutí bol v obchodných reťazcoch a rovnako v obchodným reťazcom boli vydané 

rozhodnutia s najvyššími sumami uložených pokút. Najvyššia suma uloženej pokuty 

v správnom konaní právoplatným rozhodnutím bola 25 000 EUR.  

Pri 285 úradných kontrolách v maloobchode v letnom období bolo uložených aj 

428 blokových pokút v celkovej sume 9 388, EUR.  

http://www.svssr.sk/

