
Správa z Cielenej kontroly č. 23/263 Vianoce 2022 

 

     Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky nariadila všetkým regionálnym 

veterinárnym a potravinovým správam v SR vykonať v mesiacoch október. november a december 2022 

sprísnené úradné kontroly potravín živočíšneho, rastlinného a zmiešaného pôvodu, ktoré sa predávajú v 

akcii a konzumujú v období Vianoc a Nového roku (ako napríklad vianočné oblátky, trvanlivé pečivo, 

kvasená kapusta' mak, sušené huby, vianočné čokoládové a nečokoládové cukrovinky, majonézy, med, 

údené mäso, ryby, hydinové mäso a podobne). Tieto kontroly sa vykonávali v rámci naplánovaných 

úradných kontrol v obchodnej sieti .Kontroly zahŕňali aj odber vzoriek potravín živočíšneho, rastlinného 

a zmiešaného pôvodu predávaných v období pred Vianocami a Novým rokom.  

     Inšpektori vykonali 1 558 cielených kontrol. Nedostatky boli zistené pri 33 kontrolách, čo 

predstavuje 2,1 % kontrol s nedostatkom z celkového počtu cielených kontrol. Prekontrolovaných bolo 

646 právnych subjektov a 1 457 prevádzok. Nedostatky boli zistené u 17 právnych subjektoch a v 33  

prevádzkach. Najviac kontrol s nedostatkom bolo v hyper a supermarketoch 15 kontrol s nedostatkom, 

v stredne veľkých predajniach bolo 10 kontrol s nedostatkom a 4 kontroly s nedostatkom boli v malých 

predajniach. Kontroly  s nedostatkom boli aj vo výrobe a veľkoobchodnom sklade. Pri 15 kontrolách 

boli zistené nedostatky v hygiene technologických zariadení a pracovných pomôcok, pri 9 kontrolách 

boli zistené nedostatky v hygiene budov a prevádzky a pri 7 kontrolách boli nedostatky v označení. 

Blokové pokuty boli uložené vo výške  120 Eur. 

 

Počet kontrol Počet kontrol           

s nedostatkom 

Počet 

kontrolovaných 

subjektov 

Počet 

kontrolovaných 

prevádzok 

Počet 

nedostatkov 

1558 33 646  1457 126 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

     V kontrolovaných prevádzkach inšpektori odobrali 609 vzoriek. Ku dnešnému dňu 2.1.2023 boli 

analýzy vzoriek ukončené u 545 vzoriek. Najviac bolo odobratých mäsových výrobkov a to 93, vzoriek 

spracovaného ovocia a zeleniny 78 a 70 vzoriek škrupinového ovocia. 12 vzoriek bolo nevyhovujúcich. 

Zatiaľ bolo najviac nevyhovujúcich vzoriek mäsových výrobkov a to 3 vzorky, cukrárskych výrokov 

a škrupinového ovocia po 3 nevyhovujúce vzorky.  

V rámci cielenej kontroly boli odobraté 2 vzorky maku od slovenských výrobcov, ktoré boli 

analyzované na obsah alkaloidov ópia. Obe vzorky boli vyhovujúce.  

 

 

 



Popis nevyhovujúcich vzoriek 

Názov Vzorky Nevyhovujúci znak 

Údené karé bez kosti prekročenie najvyššieho prípustného množstva PAU 

Mandľové maslo 300g zistená prítomnosť arašidového alergénu v množstve nad 

25mg/kg, označené "mandľové maslo", maslo je definované 

v nariadení 1308/2013, nie je v zozname výnimiek podľa 

Rozhodnutia komisie č.2010/791 

Jahody mrazené 350g vo vyšetrovanej vzorke zistená prítomnosť RNA norovírusu 

Domáca klobása prekročenie najvyššieho prípustného množstva PAU  

Vianočná kolekcia 

čajového pečiva 

prekročenie najvyššieho množstva farbiva Azorubín  (E122) 

Filety z tresky aljašskej, 

obaľované, predsmažené, 

hlbokozmrazené 

obsah rybieho mäsa nezodpovedá údajom na obale 

Včelí med zistená prítomnosť tylozínu 

Sušené pražené a solené 

jadrá makadamových 

orechov - 125g 

analytický výsledok ja upravený na vyťažnosť ( Aflatoxín B1 

101%, suma Aflatoxínov B-G2 105%)  

Fajna škoricovo kakaová 

bábovka 180g 

neuvedenie členenia podľa prílohy č. 1, tabuľky č.1 

Mletý rezeň, mäsový 

výrobok tepelne 

opracovaný, pečený 

nedostatky v označení 

 

Strúhaný kokos 200g 

 

nevhodný na ľudskú spotrebu pre prítomnosť cudzích častíc   

a vláken a cudziu vôňu a chuť po začínajúcom rozklade 

tukov 

 

Snack s jahodovou 

príchuťou 280g 

 

v názve s jahodovou náplňou nie je uvedené % jahodovej 

náplne 

 
 


