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Správa o úradnej kontrole potravín za  1. polrok 2016. 
  

V  období od 1.1. do 30.6. 2016 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej               

a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 25 023  úradných kontrol v zmysle 

zákona  č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, z čoho bolo 2 554 kontrol           

s nedostatkom.  

 

Tab.č.1 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol 
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január február marec apríl máj jún 
spolu   

1. polrok 

2 791 4 182   4 430 4523 25023 

% kontrol s nedostatkami 

8,78% 9,82   10,8 11,3 10,2 

júl august september október november december 
spolu   

2. polrok 

4162       

% kontrol s nedostatkami 

7,9       

 
* zarátané sú všetky úradné kontroly, aj v rámci spracovaných dát po uverejnení mesačnej správy v príslušnom mesiaci 

 
 

 
Tab. č.2 Počet kontrol a právnych subjektov s nedostatkami (zoradené abecedne podľa stupňa)   
 

Stupeň v rámci reťazca 
Počet kontrolovaných 

právnych subjektov 
Kontroly s nedostatkom 

Baliarne 30 5 

Dopravcovia a distribútori 176 14 

Dovozcovia 209 5 

Hypermarkety a supermarkety 67 496 

Internetový predaj 20 4 

Malé množstvá rastl. 11 2 

Malé množstvá živ. 17 2 

Malé predajne 3318 626 

Ostatné 94 21 

Primárni výrobcovia rastl. 82 3 

Primárni výrobcovia živ. 234 3 

Stredné predajne 1315 955 
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Veľkoobchodný sklad OZ 94 9 

VO sklad rastlinný 294 29 

VO sklad zmiešaný 172 35 

VO sklad živočíšny 68 5 

Výrobca vo svojej predajni rastl. 191 36 

Výrobca vo svojej predajni živ.  65 9 

Výrobcovia - rastl. 977 208 

Výrobcovia živ. 452 87 

Celkový súčet 6396 2554 

 
Z celkového počtu 9 718 kontrolovaných prevádzok (objektov) boli nedostatky zistené                                  

v 1 989  prevádzkach,   čo predstavuje  porušenosť 20,5 %. Úradné kontroly sa vykonávali v rámci 

celého potravinového reťazca od primárnych producentov až po výrobcov predávajúcich hlavne 

v maloobchode. Prehľad o počte vykonaných kontrol je uvedený v tab. č.3. 

 

Tab.č.3 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol a ich výsledkoch na jednotlivých stupňoch 

potravinového reťazca  (s uvedením % porušenosti podľa uvedeného stupňa v reťazci) 

 

Typ činnosti 
Kontroly bez 
nedostatku 

Kontroly s  
nedostatkom 

Počet kontrol celkom 

Baliarne 50 5 55 

Dopravcovia a distribútori 356 14 370 

Hypermarkety a supermarkety 3041 496 3537 

Malé množstvá - rastl. 26 2 28 

Malé množstvá - živoč. 22 2 24 

Malé predajne 5508 547 6055 

Malé predajne - ambulantný predaj 106 38 144 

Malé predajne - stánkový predaj 443 24 467 

Malé predajne - trhovisko 113 17 130 

Ostatné 109 21 130 

Primárni výrobcovia - rastl. 97 3 100 

Primárni výrobcovia - živoč 311 3 314 

Stredné predajne 5888 955 6843 

Veľkoobchodný sklad OZ 379 9 388 

VO sklad živočíšny 225 5 230 

Výroba mlieka 56  56 

Výrobca vo svojej predajni - rastl. 410 36 446 

Výrobca vo svojej predajni - živoč. 135 9 144 

Výrobcovia - rastl. 1643 208 1851 

Výrobcovia - živoč. 1482 87 1569 

Dovozcovia 864 5 869 

Internetový predaj 19 4 23 

VO sklad rastlinný 448 29 477 

VO sklad zmiešaný 563 35 598 

Bitúnok 175  175 

Celkom 22 469 2554 25 023 
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Tab.č.4 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol podľa jednotlivých mesiacov 

(porovnanie s predchádzajúcim/nasledujúcim obdobím) 
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január 2016 14 254 154 226 385 807 874 48 9 

február 2016 22 419 210 283 596 1270 1257 96 29 

marec 2016          

apríl 2016          

máj 2016 72 700 178 287 615 1190 1174 139 33 

jún 2016 248 904 191 312 526 1036 1148 120 38 

júl 2016 108 621 185 464 518 1057 1086 90 33 

august 2016          

september 2016          

október 2016          

november 2016          

december 2016          

1. polrok 414 3 706 1 239 1 693 3 537 6 843 6 796 590 205 

 
 
 

Najviac úradných kontrol bolo vykonaných v stredných maloobchodných predajniach 

6843 (27,3%), potom počtom vykonaných kontrol nasledujú malé predajne 6796 (27,2%), 

výrobcovia a baliarne 3706 (14,8%). 
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Graf č.1 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol - jednotlivé stupne v reťazci  
 

 
 

 

Importné kontroly surovín a potravín rastlinného pôvodu 

 
V 1. polroku 2016 bolo vykonaných 1509 importných úradných kontrol dovážaných 

surovín a potravín rastlinného pôvodu. Celkovo sa jednalo o 1871 prekontrolovaných zásielok 
z tretích krajín. 
 
V priebehu importných kontrol bolo odobratých ... vzoriek potravín rastlinného pôvodu,  vzorky 
vyhoveli požiadavkám platnej legislatívy. Aktuálny stav je uvedený v tabuľke č.5: 
 
Tab.č.5 Odobraté vzorky – typ kontroly 

Typ kontroly 

Počet vzoriek 
celkom 

Ukončené 
vzorky 

Nevyho-
vujúce 
vzorky 

Percento 
z celkového 

počtu 

Množstvo 
tovaru v kg 

Importná kontrola rastlinného 
pôvodu 

130 129 4 3,1 1 442 315,71 

Celkový súčet 130 129 4 3,1 1 442 315,71 

 
 
 
Nevyhovujúce  vzorky: 
 

Komodita DAVKA kg 
KRAJINA 
pôvodu Nevyhovujúci znak 

Pistácie 
lúpané 5000 Irán 

 
prekročené hodnoty obsahu Aflatoxínu B1 a Aflatoxínov B1-G2. 

Pomaranče 
Washington 20900 Slovensko prekročený obsah Difenylu  - nameraná hodnota:0,055 mg/kg,  

Mandarínky 
Mineola 2700 Slovensko 

Prekročený obsah pesticídov - Fenvalerát, namerané množstvo: 
0,042 mg/kg, limit:0,02mg/kg 

Pistácie 
nelúpané 22000 Irán 

Prekročené hodnoty obsahu Aflatoxínu B1 a sumyAflatoxínov B1-
G2. 
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Tab.č.6 Počet zásielok a kontrol  

 
 
Tab.č.7 Výsledky importných kontrol potravín RP 

 
 
Niektoré komodity s najväčším počtom zásielok v rámci dovážaného a kontrolovaného tovaru 
z tretích krajín sú uvedené v tabuľke č.8 (dokumentárna, identifikačná alebo fyzická kontrola). 
 
Tab. č.8  

Komodita 
Počet kontrol Počet zásielok 

Množstvo tovaru v 
kg 

Výživové doplnky 152 153 118203,232 

Grapefruity 88 89 928611 

Ostatné 66 66 380987,88 

Dyňa červená 62 62 1230181,04 

Ostatné cukrovinky 51 52 496306,458 

Pistácie 44 44 859326 

Cibuľa 42 42 538401,838 

Arašidy upravené 42 42 980136 

Citróny 38 38 464826 

Šošovica 34 49 1157576 

Rafinované oleje 32 32 704994 

Kapusta a kel 31 33 391843 

 
 
 

Blokové pokuty za zistené nedostatky 
 
Z celkového počtu 25 023 vykonaných úradných kontrol potravín,  bolo 2 554 úradných 

kontrol ukončených s jedným alebo viac nedostatkami. 

 

Celkove bolo uložených 753 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 25 562 EUR                             

(v niektorých prípadoch viac ako jedna bloková pokuta v rámci úradnej kontroly).  

 

 

Počet 
kontrol 

Počet zásielok 
Množstvo tovaru v 

kg 

Celkový súčet zásielok z tretích krajín 
 1 509 1 871 20 097 709,45 

Výsledok importnej kontroly 
Počet kontrol 

Počet 
zásielok 

Množstvo tovaru v kg 

Povolená  zásielka  1 466 1817 19339990,45 

Dočasne pozastavená 43 53 752 719 

Znehodnotenie dodávky 1 1 5 000 

Celkový súčet 1 509 1 871 20 097 709,45 
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Ostatné zistené nedostatky, ktoré boli zistené počas výkonu úradných kontrol sa riešili 

v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách 

v znení neskorších predpisov. 

 

 

Tab.č.9 Počty uložených blokových pokút – podľa typu činnosti  
 

Typ činnosti 
Kontroly s  

nedostatkom 
Počet blokových pokút 

 

Bloková pokuta 
suma celkom 

Baliarne 5 0 0 

Dopravcovia a distribútori 14 1 15 

Hypermarkety a supermarkety 496 60 3013 

Malé množstvá - rastl. 2 1 48 

Malé množstvá - živoč. 2 0 0 

Malé predajne 547 224 6825 

Malé predajne - ambulantný predaj 38 21 1238 

Malé predajne - stánkový predaj 24 6 230 

Malé predajne - trhovisko 17 6 260 

Ostatné 21 5 190 

Primárni výrobcovia - rastl. 3 0 0 

Primárni výrobcovia - živoč 3 0 0 

Stredné predajne 955 376 12323 

Veľkoobchodný sklad OZ 9 0 0 

VO sklad živočíšny 5 0 0 

Výroba mlieka  0 0 

Výrobca vo svojej predajni - rastl. 36 5 185 

Výrobca vo svojej predajni - živoč. 9 0 0 

Výrobcovia - rastl. 208 46 1125 

Výrobcovia - živoč. 87 0 0 

Dovozcovia 5 1 10 

Internetový predaj 4 1 100 

VO sklad rastlinný 29 0 0 

VO sklad zmiešaný 35 0 0 

Bitúnok  0 0 

Celkový súčet 2554 753 25 562 

 
 
 

Právoplatné rozhodnutia 
 
V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť celkovo 910 rozhodnutí v celkovej                       
sume 5 154 140 Eur a uložených bolo v rámci nich 111 opatrení. 
Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala  5 663,9 Eur, najvyššia 
právoplatná pokuta predstavovala  1 000 000 Eur.  
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Tab.č.10 Zistené nedostatky v rámci úradných kontrol, nevyhovujúce suroviny, výrobkov 
a tovaru  (zoradené podľa počtu nedostatkov - celkom). V druhom stĺpci - počet kontrol 
s nedostatkom v rámci relevantného stupňa v reťazci. 
 
 

Typ nedostatku 

 
Počet 

kontrol 
s uvedeným 

nedostatkom 
 

 
Najviac kontrol 
s nedostatkom 

z celkového počtu 
Počet 

prevádzok 

Počet 
nedostatko

v celkom 

Množstvo 
v kg 

Cena v € 

Hygiena budov, 
hygiena 
prevádzkarne 689 

Stredné predajne: 270 
Hyper a supermarkety: 154 
Malé predajne: 110 

621 
1801 0 0 

Hygiena 
technologického 
zariadenia, 
pracovné pomôcky 638 

Stredné predajne: 293 
Hyper a supermarkety:143 
Malé predajne: 133 
 

562 

1200 0 0 

Označenie - 
nečitateľné, 
nedostatočné alebo 
nesprávne 625 

Stredné predajne: 182 
Hyper a supermarkety: 149 
Malé predajne: 144 520 

2260 4841,72 16875,33 

Osobná hygiena 409 

Stredné predajne: 216 
Malé predajne: 123 
Hyper a supermarkety: 29 

364 
545 0 0 

Hygiena skladovania 380 

Stredné predajne: 160 
Hyper a supermarkety: 109 
Malé predajne: 57 

344 
938 0 0 

Hygiena predaja 250 

Stredné predajne: 113 
Hyper a supermarkety: 81 
Malé predajne: 38 

230 
401 0 0 

po DS/DMT 202 

Stredné predajne: 88 
Hyper a supermarkety: 67 
Malé predajne: 41        

182 
1024 2186,783 6359,59 

Dodržiavanie a 
evidencia 
teplotných režimov 162 

Stredné predajne: 76 
Malé predajne: 45 
Hyper a supermarkety: 25 

137 
196 0 0 

Nevyhovujúce 
laboratórne analýzy 105 

Hyper. a supermarkety: 45 
Výrobcovia živ.: 14 
Výrobcovia rastl.: 13 

93 
112 0 0 

Nedostatky v 
dokumentácií 90 

Malé predajne: 24 
Ostatné: 13 
Malé predajne: 11 

85 
120 0 0 

Poškodený obal, 
tovar 74 

Hyper a supermarkety: 39 
Stredné predajne: 26 
Malé predajne: 8 

69 
165 296,928 1249,66 

Nevhodné na ľudskú 
spotrebu 73 

Hyper a supermarkety: 38 
Stredné predajne : 20 
Malé predajne: 8 

66 
179 8981,981 3203,52 

Sanitačný poriadok, 
evidencia 67 

Malé predajne: 9 
Stredné predajne: 8  
Doprav. distribútori: 4 

63 
75 0 0 

DDD, evidencia, 
výskyt škodcov 65 

Stredné predajne: 27 
Malé predajne: 21 
Hyper a supermarkety: 8 

64 

76 0 0 
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HACCP, SPP a 
podobné systémy 64 

Výrobcovia rastl.: 27 
Hyper a supermarkety: 11 
Malé predajne:  7 

59 
107 0 0 

Nevyhovujúca 
hygiena 47 

Stredné predajne: 19 
Malé predajne: 10 
Hyper. a supermarkety: 9 

47 
146 0 0 

Vybavenosť šatní a 
sociálnych zariadení 45 

Hyper a supermarkety: 8 
Stredné predajne: 25 
Malé predajne: 7 

44 
57 0 0 

Vysledovateľnosť 44 

Malé predajne: 12 
Hyper a supermarkety: 10 
Stredné predajne: 9 

42 
136 0 0 

Nevyhovujúca 
hygiena - Iné 42 

Stredné predajne: 19 
Malé predajne: 10 
Hyper a supermarkety: 9 

41 
67 0 0 

Nakladanie s 
odpadom 34 

Stredné predajne: 13 
Hyper a supermarkety: 13 
Malé predajne: 4 

31 
38 0 0 

Registrácia 33 

Malé predajne: 9 
Stredné predajne: 8 
Doprav. Distribútori: 4 

31 
37 0 0 

Neplnenie opatrení 29 

Stredné predajne: 11 
Hyper a supermarkety: 9 
Malé predajne: 7 

25 
46 0 0 

Neznámy pôvod, 
neschválený alebo 
neregistrovaný PPP 25 

Malé predajne: 19 
Výrobcovia rast.: 2 
Stredné predajne: 1 

23 
92 987,201 965,41 

Klamlivo označené 
alebo ponúkané na 
predaj klamlivým 
spôsobom 22 

Hyper a supermarkety: 12 
Stredné predajne: 3 
Malé predajne: 2 20 

32 
148095,15

8 255,5 

Neohlásenie 
zásielky 19 

Malé predajne: 4 
Stredné predajne: 4 
Ostatné: 3 

19 
38 2848,86 24,5 

Školenie 
zamestnancov 18 

Stredné predajne: 7 
Malé predajne: 6 
Výrobcovia rastl.: 2 

18 
18 0 0 

Nevyhovujúce 
suroviny, výrobky, 
tovar - Iné 13 

Hyper a supermarkety: 4 
VO sklad rastlinný: 3 
Výrobcovia rastl.: 2 

9 
13 590,686 2581,83 

Hygiena prepravy 8 
Malé predajne: 4 
Výrobcovia rastl.: 1 

8 9 0 0 

Kvalita potravín 7 

Hyper a supermarkety: 4 
Malé predajne: 2 
Stredné predajne: 1 

7 
20 101,93 94,28 

Menenie, falšovanie 
údajov 5 

Hyper a supermarkety: 3 
Stredné predajne: 1 5 

10 9,308 71,23 

Zdraviu škodlivé 
potraviny 3 

Stredné predajne: 3 
3 

3 3,95 31,75 

Nesúlad s 
nahlásenou 
zásielkou – 
názov/komodita 1 

Výrobcovia živ.: 1 

1 

1 0 0 

Inak znehodnotené 1 Hyper a supermarkety: 1 1 1 4,44 0 

Nesúlad s 
nahlásenou 
zásielkou   - dátum 1 

Výrobcovia živ.: 1 

1 
5 0 0 
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príjmu 

Nesúlad s 
nahlásenou 
zásielkou   - pôvod 1 

Výrobcovia živ.: 1 

1 
1 0 0 

Celkový súčet 2554 2554 1989 9969 168948,9 31712,6 

Komentár niektorých zistených nedostatkov   

  

 

Popis 
Nedostatku 

poškodený náter miesiča vo výrobe, poškodený náter deličky vo výrobe 

v označení Ovčej bryndze 250 g - je použitý termín z nepasterizovaného mlieka 

v označení zloženia prípravkov (soliacich zmesí) používaných pri výrobe mäsových výrobkov nie je vyznačené 
maximálne  množstvo tých prídavných látok, ktoré podliehajú obmedzeniam 

prekročený počet koagulázopozitívnych stafylokokov v ovčom hrudkovom syre vyrobenom  zo surového 
mlieka,  určenom na ďalšie spracovanie 

neohlásenie 4 zásielky 24 hodín vopred, 
nahlásená zásielka, ktorá nebola vôbec dodaná 

poškodená stena v baliarni tyčiniek, olupujúci sa strop vo výrobe šišiek, neprekrytý otvor v strope a 
poškodený obklad okolo tohto otvoru v kysiarni šišiek,   znečistené plastové lišty na stene v sklade múky 

IPA polotmavé pivo 16% čapované, nižší extrakt v pôvodnej mladine-15,2% (limit 15,7-16,5%) 

poškodená celistvosť steny v priestore šúpania cibule 

v sklade múky sú umiestnené vrecia so starým pečivom, vrecia s múkou uložené priamo na podlahe   

v priestore mužskej šatne uhynutá myš a myšací trus, v priestoroch pre upratovačku myšací trus 

neporiadok v sklade odpadov a znečistená chladnička na skladovaie odpadov 

% zastúpenie ražnej múky na obale výrobku Chlieb pšenično-ražný svetlý krájaný 500g a 900g a Chlieb 
pšenično ražný tmavý krájaný 500g a 900g nezodpovedá percentuálnemu zastúpeniu ražnej múky, uvedenom 
v receptúre výrobcu. 

 

Distribúcia, preprava, VO-sklady 

 

 

Popis 
nedostatku 

PPP nebol registrovaný na RVPS 

poškodený náter dverí v manipulačnej chodbe pri vstupe do skladu, znečistený, poškodený náter steny vo WC 

šampiňóny krájané v slanom náleve 184g GIANA- vzorka v sledovanom parametri deklarované množstvo 
podielu nie je v súlade s požiadavkami  

poškodená, vypadnutá omietka steny v sklade piva, poškodená priečka steny pri prechode zo skladu piva do 
skladu obalov 

porušený obal  - možné riziko kontaminácie tovaru z vonkajšieho prostredia 

nedostatočne vypracovaný plán HACCP 
poškodený plechový obklad zárubne dverí, zatečená časť stropu v sklade konzerv 

výskyt kondenzu na klimatizačnej jednotke v chladiarenskom sklade s uchovávanými mäsovými výrobkami, 
znečistené vetracie zariadenie v chladiarenskom sklade s uchovávanými mliečnymi výrobkami" 

pekárske polotovary uložené priamo na podlahe, kartóny a baliace materiály uložené na viacerých miestach 
prevádzky, chladiaci box nebol hygienicky vyhovujúcom stave 

 

Primárni výrobcovia, výroba, baliarne 
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Obchodná sieť, ambulantný predaj  

 

 

Popis 
nedostatku 

okna nezabezpečené sieťkami 

chladiace zariadenie pod dverami, výskyt korózie, priestor pod mriežkami chladiacej vitríny znečistený 

predajca mal povolený predaj na trhovom mieste od mesta Turčianske Teplice, predával mimo trhového 
miesta, na parkovisku pri ceste 

v čase kontroly nebol primerane skrátený dátum spotreby a dátum minimálnej trvanlivosti 

výskyt hmyzu 

nehygienická manipulácia s  nebalenými pekárskymi výrobkami 

sociálne zariadenie nebolo vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, nedostatok odstránený počas 
kontroly 

silne znečistená stena za nárezovým strojom určeným na krájanie mäsových výrobkov 

vratné obaly a nevratné obaly nie sú oddelene skladované, znečistený strop v chladiacom boxe na mliečne 
výrobky, kondenz odvádzaný do nekrytej nádoby 

predaj potravín mimo obce pri ceste ( medy, kompóty, džemy), výrobky nemali žiadny doklad o pôvode 

v zázemí predajne na úseku prípravy mäsových nárezov podlaha znečistená, v rohoch pod skrinkou, na ktorej je 
položený nárezový stroj, je nahromadená nečistota a prach 

predávajúca mäsových výrobkov nepoužívala pri krájaní mäsových výrobkov ochranné pomôcky- rukavice 

nepravidelne a neprehľadne vedená evidencia o sanitácii 

jeden mliečny výrobok po uplynutí dátumu spotreby a tri druhy potravín po uplynutí dátumu minimálnej 
trvanlivosti v ponuke na predaj 

nedodržanie deklarovaných teplôt uskladnenia lahôdkarských výrobkov a húb (šampiónov) v chladiacej vitríne 
na predajnej ploche; šampiňóny mimo chladiaceho zariadenia na predajnej ploche 

teplota v chladiacej vitríne s mäsovými výrobkami nespĺňa teplotné požiadavky na skladovanie mäsových 
výrobkov deklarované výrobcom 

predaj na parkovisku s prašným povrchom, prašné prostredie 

predaj potravín neoznačených v štátnom jazyku, predaj potravín s neuvedeným dátumom minimálnej 
trvanlivosti 

vyradený tovar - knedle s výskytom plesní  na povrchu skladované spoločne s tovarom, určeným na trh- s 
mliekom v TP balení 

nepredložené Rozhodnutie RÚVZ na uvedenie priestorov do prevádzky 

výsekové bravčové mäso nie je označené povinnými údajmi o DS, KP a výrobcovi v blízkosti predajného miesta, 
nie je vedená pravidelne evidencia o otváraní obalov všetkých druhov mäsových výrobkov, nie sú k dispozícii 
originálne etikety s označením u všetkých druhov mäsových výrobkov až do ich vypredania, vyradený tovar nie 
je osobitne označený 

nevyhovujúca - vysoká teplota v chladiacej vitríne na mäsové výrobky 

neoznačené nebalené pekárske výrobky 

výskyt múch, dvere do vonkajšieho prostredia nepriliehajú k podlahe 

nebol ku kontrole k dispozícii hygienicko-sanitačný režim a príslušné evidenčné záznamy 

manipulačný priestor preplnený, prístup a manipulácia s tovarom sťažená až znemožnená,  kontrola potravín 
nebola možná, potraviny boli skladované na príjmovej rampe vyčlenenej len pletivom s okami cca 10x10 cm, 
vystavené účinkom priameho slnečného žiarenia, slepačie vajcia boli položené na masle a mäsových výrobkoch, 
tovar vo vypnutom mraziacom zariadení v zázemí bol roztopený, znehodnotený v rozklade (silný, rozkladný 
zápach) 

nebalené pekárske výrobky bez prekrytia, znečistenie políc v regály s nebalenými pekárskymi výrobkami 
zvyškami z pekárskych výrobkov, znečistenie dvoch bočných výklenkov pri vstupných dverách do predajne 
hmyzom, suchým lístím a inými nečistotami, mraziace zariadenie pri vstupe do predajne - hrubá námraza, lišta 
posuvného vrchného krytu znečistená zvyškami polotovaru určeného na dopekanie 
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Odber vzoriek a laboratórne analýzy  
 
Vzorky odobraté v priebehu úradných kontrol sú analyzované v akreditovaných laboratóriách 
ŠVPÚ.  
Celkovo bolo odobratých a následne je analyzovaných v skúšobných laboratóriách VPÚ 7050 
vzoriek, pokiaľ sa jedná o úradnú kontrolu potravín.  
 
Ukončených bolo doposiaľ 6675 vzoriek, z ktorých 239 nevyhovelo požiadavkám platnej 
legislatívy, čo predstavuje porušenosť 3,6 %. 
 
 
Tab. č. 11 Počet odobratých vzoriek 
 

Typ kontroly 
Počet vzoriek celkom 

Ukončené 
vzorky 

Nevyhovujúce 
vzorky 

Percento 
Množstvo tovaru v kg  

(celkový počet vzoriek) 

Celkový súčet 
 

7 050 6 675 239 3,6 44 031 031,81 

mäsové výrobky, krájané a zabalené na žiadosť spotrebiteľa neboli označené údajom alergén 

predaj 1 druhu hlbokozmrazenej potraviny s poškodeným vákuovým balením 

prevádzkovateľ umiestnil na trh 2 druhy nápojov po uplynutom DMT a 4 druhy mäkkých mäsových výrbkov po 
uplynutom DS 

zamestnankyňa nepoužívala ochranné prostriedky pri manipulácii s potravinami 

predajný stánok nie je dostatočne chránený proti nepriazni počasia 

tovar vyradený z obehu (staré pečivo, ovocie a zelenina) bol uložený v skladovacom priestore bez akéhokoľvek 
označenia, mimo priestoru na to vyhradeného, predmety na súkromné účely zamestnancov (tabakové výrobky, 
hrnčeky s kávou) boli uložené v skladovacom priestore na chladiacom boxe mimo priestoru na to vyhradeného 
(šatňa) 

chýbajúce jednorazové utierky na utieranie rúk 

predaj tovaru po uplynutom dátume minimálnej trvanlivosti 10 druhov (trvanlivé pečivo, nápoje) 

Hriňovská tehla 45% - nevyhovujúca teplota skladovania (+15,3°C) 

Ovocie, zelenina  

Niektoré nedostatky, zistené pri predaji ovocia, zeleniny a konzumných zemiakov, škrupinové ovocie 

rajčiaky balené I. trieda kvality zistený výskyt  plesne v každom balení, zázvor výskyt plesne na povrchu plodín, 
kapusta čínska výskyt hniloby na povrchu 

výskyt hniloby vo vnútri plodín 

v sklade zeleniny chýbali na strope kryty na svietidlá 

znečistená ložná plocha nánosmi zeminy, voľne uložené potraviny rastl. pôvodu  v aute - kapusta, zemiaky v 
jutových vreciach, jablká v sieťkovaných a jahody uložené v prútených košíkoch na sebe 

červená repa, citróny, cibuľa červená, banány a paprika zeleninová boli na povrchu s výskytom plesní, 
nevhodné na konzumáciu 

predaj 2 druhov ovocia a 6 druhov zeleniny s výskytom plesne alebo hniloby 

na trh umiestňované konzumné zemiaky nevhodné na ľudskú spotrebu - hľuzy napadnuté suchou hnilobou 
2,2%, výskyt čiernych škvŕn pod šupkou hľuzy 24% 

u dvoch druhov potravín - konzumné zemiaky neskoré a cibuľa chýbali nadobúdacie doklady 

nevhodne skladované konzumné zemiaky / vedľa čistiacich prípravkov / 
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Tab.č.12 Počet odobratých vzoriek na jednotlivých stupňoch  
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333 2 387 189 546 2 348 914 211 99 33 

 
Graf č.2 Počty odobratých vzoriek potravín na jednotlivých stupňoch 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tab.č.13  Niektoré nevyhovujúce vzorky: 
 

NAZOV_VZORKY NEV_ZNAK 

Guinenes pivo, výčapné pivo 
 

pivo Guiness nevyhovelo v označení- v obsahu výrobku sa nachádza 
plastová gulička , ktorej prítomnosť a účel nie je uvedený v označení 
výrobku v slovenskom jazyku. 
 

Slnečnicový olej 
 

stredná výška písma je menšia ako 1,2 mm (plocha obalu je väčšia 
ako 80 cm2 - nie je v súlade s Nariadením č. 1169/2011 čl. 13 ods. 2. 
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Horčica kremžská 
 

horčica kremžská nevyhovuje pre prítomnosť kyseliny 
parahydroxybenzoovej, ktorá v označení zložiek nie je uvedená 

Ovčí hrudkový syr 
 

Koagulázopozitívne stafylokoky nad stanovený limit 

Syrové nite, 100g 
 

V dodanej vzorke bola zistena prítomnosť Listeria monocytogenes , 
5/5 

Surové ovčie mlieko 
 

vo vzorke SOM zistená prítomnosť Campylobacter jejuni a 
Campylobacter coli 

Saguaro - pitná voda jemně perlivá 2l 
 

uvedené dva názvy:"Pitná voda jemně perlivá" a "Sódová voda" 
- pitná voda nesmie byť stabilizovaná oxidom uhličitým 

Mleté bravčové mäso 
 

zistená prítomnosť Salmonella enterica subsp. Enteric 

Slovenská bryndza chránená  CHZO 
 

obsah ovčieho syra zo sušiny výrobku je menej ako 50 hmot.% zo 
sušiny výrobku aj po pripočítaní neistoty merania. Označenie nie je v 
súlade  s Nar. EPaR č. 1169/2011. 

Bratislavské párky, mäkký mäsový 
výrobok 
 

Zistená prítonosť hydinových proteínov, ktoré nie sú deklarované na 
etikete výrobku. 

Šunková saláma 
 

neuvedenie použitého farbiva Košenila, kyselina karmínová (E120) v 
zložení výrobku 

Mak modrý celý 
 

prekročenie limitu Cd 
 

Nesýtený ovocný nápoj Gingerade 
 

farba tlače nekontrastuje s podkladom, splýva s obalom 

Pomaranče Washington 
 

prekročený obsah Difenylu  - nameraná hodnota:0,055 mg/kg, limit: 
max. 0,01 mg/kg  

Ovčia bryndza 100% 
 

prítomnosť Listerie monocytogenes 
 

Kežmarská hydinová sekaná 
 

prítomnosť sójového alergénu 

Údený bôčik 
 

benzo(a)pyren a suma PAU4 nad stanovený limit 

chlieb zemiakový tmavý 
 

prekročený limit NaCl - 19166 mg/kg(18000) 

Aljašská treska filety s pridanou vodou, 
hlbokozmrazené, glazúrované 
 

hmotnosť pevného podielu vo všetkých piatich baleniach nie je v 
súlade s hodnotou deklarovanou na obale výrobku ani po 
zohĺadnení neistoty merania 

 
 
Dátum vypracovania správy: ŠVPS SR 
 
Bratislava, 7.9. 2016 


