
Porovnanie výkonu kontrol vykonaných orgánmi ŠVPS SR od roku 2005: 
 

Rok 2005 
 
Štátna veterinárna a potravinová správa vykonávala v roku 2005 potravinový dozor v 20 930 
kontrolovaných objektoch. Orgány ŠVPS vykonali v zmysle platnej legislatívy v sledovanom 
období 40 318 kontrol v podnikateľských objektoch. Nedodržanie ustanovení zákona 
č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov bolo zistené v 12 228 
kontrolovaných objektoch. Dôvodom postihu boli nedostatky najmä v celkovej hygiene 
(porušenie ustanovení 1.hlavy druhej časti PK SR), v správnej výrobnej praxi (porušenie 
ustanovení 8.hlavy druhej časti PK SR ), v označovaní (porušenie ustanovení 2.hlavy druhej 
časti PK SR ), v zložení potravín, kontaminantoch (prítomnosť nežiadúcich látok) a iných 
nedostatkoch zistených v priebehu kontroly. 
V priebehu roka 2005 bol podnikateľským objektom, ktoré podliehali potravinovému dozoru 
vykonávanému orgánmi štátnej veterinárnej a potravinovej správy v zmysle zákona 
č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov: 
vydaný zákaz manipulácie s výrobkami - na 11 273,0 merných jednotiek výrobkov v hodnote 
397 089,00 Sk, 
vydaný zákaz uvádzania do obehu na 302 219,0 merných jednotiek nevyhovujúcich 
výrobkov v hodnote 14 413 931,00 Sk, 
vydaný príkaz na zneškodnenie 15 237,0 merných jednotiek nevyhovujúcich potravín v 
hodnote 550 391,00 Sk, 
vydaný príkaz na obmedzenie použiteľnosti na 163,0 merných jednotiek potravín v hodnote 
24 427,00 Sk, 
2 600 uložených opatrení rozhodnutím riaditeľa na odstránenie nedostatkov, najmä za 
nevyhovujúcu hygienu a nedodržiavanie správnej výrobnej praxe, 
uložených 594 pokút rozhodnutím riaditeľa pri výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich 
uvádzaní do obehu podľa §28 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších 
predpisov v hodnote 8 807 000,00 Sk najmä za nevyhovujúce výrobky a nevyhovujúcu 
hygienu 
uložených 3 553 blokových pokút fyzickým osobám pri výrobe potravín manipulácii s nimi a 
ich uvádzaním do obehu podľa §29 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších 
predpisov v hodnote 2 206 300,00 Sk. 
 

Rok 2006 
 
Počty kontrol, kontrolované subjekty ako aj počet subjektov s nedostatkami je uvedený v 
grafe. Kontrol (40370), počet subjektov (32934) objekty s nedostatkami (12453). Dôvodom 
postihu boli nedostatky najmä v celkovej hygiene (porušenie ustanovení 1.hlavy druhej časti 
PK SR), v označovaní (porušenie ustanovení 2.hlavy druhej časti PK SR),v správnej výrobnej 
praxi (porušenie ustanovení 8.hlavy druhej časti PK SR), v zložení potravín, kontaminantoch 
(prítomnosť nežiadúcich látok) a iných nedostatkoch zistených v priebehu kontroly. 
V priebehu roka 2006 bol podnikateľským subjektom, ktoré podliehali potravinovému 
dozoru vykonávanému orgánmi štátnej veterinárnej a potravinovej správy v zmysle zákona 
NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov: 

1. vydaný zákaz manipulácie s výrobkami - na 20 802,45 merných jednotiek výrobkov v 
hodnote 420 768,77 Sk, 

2. vydaný zákaz uvádzania do obehu na 127 509,59 merných jednotiek nevyhovujúcich 
výrobkov v hodnote 4 516 312,17 Sk, 



3. vydaný príkaz na zneškodnenie 4 362,13 merných jednotiek nevyhovujúcich potravín 
v hodnote 409 042,40 Sk, 

4. 2 214 uložených opatrení rozhodnutím riaditeľa na odstránenie nedostatkov, najmä 
za nevyhovujúcu hygienu a nedodržiavanie správnej výrobnej praxe, 

5. uložených 1 278 pokút rozhodnutím riaditeľa pri výrobe potravín, manipulácii s nimi a 
ich uvádzaní do obehu podľa § 28 zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov v hodnote 12 750 500,00 Sk najmä za predaj výrobkov po 
dátume spotreby, nevyhovujúce výrobky a nevyhovujúcu hygienu 

6. uložených 3 904 blokových pokút fyzickým osobám pri výrobe potravín manipulácii s 
nimi a ich uvádzaním do obehu podľa § 29 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v 
znení neskorších predpisov v hodnote 2 450 100,00 Sk. 

 
Rok 2007 

 
Štátna veterinárna a potravinová správa vykonávala v roku 2007 úradnú kontrolu potravín v 
20 362 kontrolovaných objektoch. Orgány ŠVPS SR vykonali v zmysle platnej legislatívy v 
sledovanom období 36 934 kontrol. Nedodržanie ustanovení zákona č.152/1995 Z.z. o 
potravinách v znení neskorších predpisov bolo zistené v 9 269 kontrolovaných objektoch.  
V priebehu roka 2007 bol prevádzkovateľom potravinárskych podnikov (podnikateľským 
objektom), ktoré podliehali úradnej kontrole potravín vykonávanej orgánmi štátnej 
veterinárnej a potravinovej správy v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v 
znení neskorších predpisov: 
- vydaný zákaz manipulácie s výrobkami - na 974 merných jednotiek výrobkov v hodnote 110 
170 Sk, 
- vydaný zákaz umiestnenia na trh na 124 475 merných jednotiek nevyhovujúcich výrobkov v 
hodnote 5 984 391 Sk, 
- vydaný príkaz na stiahnutie 5 038 merných jednotiek nevyhovujúcich potravín v hodnote 
439 138 Sk, 
- vydaný príkaz na zneškodnenie 889 merných jednotiek nevyhovujúcich potravín v hodnote 
103 601 Sk, 
- 1 465 uložených opatrení rozhodnutím riaditeľa na odstránenie nedostatkov, najmä za 
nevyhovujúcu hygienu a nedodržiavanie správnej výrobnej praxe, 
- uložených 1 541 pokút rozhodnutím riaditeľa pri výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich 
umiestňovaní na trh podľa § 28 zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov v hodnote 17 595 870 Sk najmä za predaj výrobkov po dátume 
spotreby, nevyhovujúce výrobky a nevyhovujúcu hygienu, 
- uložených 2 955 blokových pokút fyzickým osobám pri výrobe potravín manipulácii s nimi a 
ich umiestňovaní na trh podľa § 29 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších 
predpisov v hodnote 1 835 400 Sk. 
 

Rok 2008 
 
V Slovenskej republike máme podľa zákona o potravinách registrovaných spolu 23355 
prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, z tohto počtu bolo kontrolovaných 20516 
prevádzkovateľov, čo je 87,84 % a v roku 2008 bolo u týchto prevádzkovateľov vykonaných 
53362 kontrol. Z celkového počtu kontrolovaných prevádzkovateľov potravinárskych 
podnikov boli u 7208 prevádzkovateľov (t. j. 35,13 %) zistené nedostatky. Najviac 
nedostatkov bolo v celkovej hygiene (9308), potom nasledovali nedostatky v označovaní 
potravín (1966), nedostatky v správnej výrobnej praxe (1014) a 259 nedostatkov bolo 



zistených v zložení potravín – príloha č. 1. U 46,24 % registrovaných výrobcov a baliarní boli 
zistené nedostatky, v prípade registrovaných obchodov boli zistené nedostatky u 35,36 % z 
nich. 
- uložených 1 959 pokút rozhodnutím riaditeľa pri výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich 
umiestňovaní na trh podľa § 28 zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov v hodnote 20 389 800 Sk 
- uložených 1 797 blokových pokút fyzickým osobám pri výrobe potravín manipulácii s nimi a 
ich umiestňovaní na trh podľa § 29 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších 
predpisov v hodnote 1 070 178 Sk. 
 

Rok 2009 
 
Štátna veterinárna a potravinová správa vykonávala v roku 2009 úradnú kontrolu potravín v 
20 484 prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. Orgány ŠVPS vykonali v zmysle platnej 
legislatívy v sledovanom období 57 128 kontrol u týchto prevádzkovateľov. Nedodržanie 
ustanovení zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov bolo zistené 
u 7 314 prevádzkovateľov. Dôvodom postihu boli nedostatky najmä v celkovej hygiene, v 
správnej výrobnej praxi, v označovaní potravín, v zložení potravín, kontaminantoch a iných 
nedostatkoch zistených v priebehu kontroly. 
 
V priebehu roka 2009 bol prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, ktoré podliehali 
výkonu úradnej kontrole potravín orgánom štátnej veterinárnej a potravinovej správy v 
zmysle zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov: 
 
vydaný zákaz manipulácie s výrobkami  a ich uvádzania do obehu na 1 437 výrobkov, čo 
predstavuje 25 150 merných jednotiek v celkovej hodnote 87 798 EUR (2 645 002,50 Sk), 
vydaný príkaz na zneškodnenie na 7 868 merných jednotiek nevyhovujúcich výrobkov v 
hodnote 12 146 EUR (365 910,40 Sk), 
vydaný príkaz na pozastavenie činnosti celej prevádzkarne v 2 prípadoch, uzatvorenie 
prevádzky v 3 prípadoch a uzatvorenie časti podniku v 1 prípade, 
16 993 uložených opatrení na odstránenie nedostatkov, najmä za nevyhovujúcu hygienu a 
nedodržiavanie správnej výrobnej praxe, 
uložených 2 161 pokút rozhodnutím riaditeľa pri výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich 
uvádzaní do obehu podľa §28 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších 
predpisov v hodnote 828 825 EUR (24 969 181 Sk), 
uložených 1 753 blokových pokút fyzickým osobám pri výrobe potravín, manipulácii s nimi a 
ich uvádzaním do obehu podľa §29 zákona č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších 
predpisov v hodnote 32 292 EUR (972 828,80 Sk). 
 
 
§28 zákona č. 152/1995 Z. z. ustanovuje spôsob určovania výšky pokuty takto: 
(6) Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, trvanie, mieru zavinenia, následky 
protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa 24b) a na to, či ide o opakované 
protiprávne konanie. 
 



Porovnanie počtu kontrol a príjmov štátneho rozpočtu z uložených pokút od roku 2005 do 2009: 

 

 

 

 

 



ROK 2009 

Vykonané kontroly v % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nevyhovujúce suroviny, výrobky,  tovar 

 

Nevyhovujúce laboratórne analýzy 

 


