
Vyhodnotenie úradnej kontroly potravín predávaných na diaľku 

z hľadiska dodržiavania pravidiel chráneného označovania 

 
Na základe zvýšeného záujmu spotrebiteľov SR nakupovať potraviny cez internet boli 

vykonané u prevádzkovateľov internetového obchodu v mesiacoch november až december 

2022 cielené kontroly v zmysle  zákona NR SR o potravinách č.152/1995 Z. z. v znení 

neskorších predpisov zamerané na overenie dodržiavania pravidiel chráneného označovania.  

Výsledok kontroly: 

Cielená kontrola bola vykonaná úradnými  inšpektormi z 12 regionálnych veterinárnych 

a potravinových správ  v pôsobnosti ktorých sa jednotliví prevádzkovatelia internetového 

obchodu nachádzali.  

RVPS  Názov výrobku s chráneným 

označením  

Dolný Kubín  Zázrivský korbáčik  

Zázrivské vojky  

Levice  Tekovský salámový syr  

Spišská Nová Ves  Slovenská bryndza  

Liptovský Mikuláš  Ovčí salašnícky syr  

Ovčí kravský syr – salašnícky  

Liptovské droby  

Poprad  Liptovská saláma  

Čadca  Tradičné špekačky  

Košice-mesto  Tradičná lovecká saláma  

Senica  Skalický trdelník  

Senec  Stupavské zelé  

Stará Ľubovňa  Spišská borovička  

Veľký Krtíš  Hrušovský lepník  

Nové Zámky  Paprika Žitava/Žitavská paprika  

 

 

 

 



Bolo skontrolovaných 16 internetových stránok a 16 potravinových produktov. 

Z týchto produktov bolo 10 bez porušenia a 6 s porušením v 6 e-shopoch. Bez porušenia bolo 

62,5% produktov. Produkty s nedostatkami tvorili 37,5%.   

 

 

  

            

Zistené nedostatky sa týkali  povinnej registrácie, označovania povinných údajov 

zobrazovaných na internetovej stránke a v dodržiavaní chráneného označenia. Pri úradných 

kontrolách orgán úradnej kontroly potravín stále zisťuje  prevádzkovateľov, ktorých prevádzky 
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nie sú registrované na príslušnej RVPS a tým sa  porušujú ustanovenia §6 zákona NRSR č. 

152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.  

Na internetových stránkach sú  ponúkané produkty, ktoré nie sú alebo sú nesprávne 

označené povinnými údajmi. A to najmä chýbajúce osobitné podmienky skladovania, neúplne 

uvedené obchodné meno prevádzkovateľa eshopu, neuvedený zoznam zložiek, alergénov, 

výživových údajov. Je potrebné zdôrazniť, že v takýchto prípadoch dochádza k porušeniu 

ustanovenia článku 14  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. 

októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a 

dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a 

ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica 

Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 

2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004. 

 

 


