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Správa o úradnej kontrole potravín za 1. polrok 2017. 

  
V  období od 1.1.  do 30.6. 2017 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej               

a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 27 811 úradných kontrol 

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

2 392 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 

2 433 4055 6 712 5 202 4 625 4 307 27 811 

% kontrol s nedostatkami 

   10,0% 10,4 7,4 6,9 8,3 10,4 8,6 

júl august september október november december 

spolu   
2. polrok 

       

% kontrol s nedostatkami 

       

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

mesiaci 

 
Graf č.1 Počet vykonaných úradných kontrol podľa kalendárnych mesiacov 
v roku 2017  
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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 170 13 

Dovozcovia 195 1 

Hypermarkety a supermarkety 64 460 

Internetový predaj 26 2 

Malé množstvá - rastl. 26 46 

Malé množstvá - živoč. 17 1 

Malé predajne 2513 539 

Malé predajne - ambulantný predaj 82 24 

Malé predajne - stánkový predaj 255 40 

Malé predajne - trhovisko 110 42 

Ostatné 76 7 

Primárni výrobcovia - rastl. 56 3 

Stredné predajne 1239 905 

Veľkoobchodný sklad OZ 75 4 

VO sklad rastlinný 265 45 

VO sklad zmiešaný 160 32 

VO sklad živočíšny 80 7 

Výroba mlieka 26 2 

Výrobca vo svojej predajni - rastl. 177 27 

Výrobca vo svojej predajni - živoč. 54 2 

Výrobcovia - rastl. 979 174 

Výrobcovia – živoč. 435 11 

Celkový súčet 5966 2392 

 
 

Z celkového počtu 9 174 kontrolovaných prevádzok (objektov) boli nedostatky zistené                                  

v 1 843  prevádzkach,   čo predstavuje  porušenosť 20,1 %. 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. 
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Tab.č.3 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol a ich výsledkoch na jednotlivých 

stupňoch potravinového reťazca 

 

Typ činnosti 
Kontroly bez 
nedostatku 

Kontroly s  
nedostatkom 

Počet kontrol celkom 

Baliarne 59 5 64 

Dopravcovia a distribútori 366 13 379 

Hypermarkety a supermarkety 3791 460 4251 

Malé množstvá - rastl. 34 46 80 

Malé množstvá - živoč. 18 1 19 

Malé predajne 5893 539 6432 

Malé predajne - ambulantný predaj 108 24 132 

Malé predajne - stánkový predaj 400 40 440 

Malé predajne - trhovisko 198 42 240 

Ostatné 89 7 96 

Primárni výrobcovia - rastl. 64 3 67 

Primárni výrobcovia - živoč 272  272 

Stredné predajne 7702 905 8607 

Veľkoobchodný sklad OZ 304 4 308 

VO sklad živočíšny 306 7 313 

Výroba mlieka 46 2 48 

Výrobca vo svojej predajni - rastl. 450 27 477 

Výrobca vo svojej predajni - živoč. 97 2 99 

Výrobcovia - rastl. 1642 174 1816 

Výrobcovia - živoč. 1266 11 1277 

Dovozcovia 774 1 775 

Internetový predaj 26 2 28 

VO sklad rastlinný 366 45 411 

VO sklad zmiešaný 606 32 638 

Bitúnok 542  542 

Celkom 25419 2392 27811 
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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  6 243 132 191 324 788 682 49 18 

február  17 429 132 227 572 1 452 1114 87 25 

marec  20 730 235 430 1 204 2 225 1 741 97 30 

apríl  38 692 202 254 920 1 703 1 260 119 14 

máj  148 846 167 265 650 1 333 1 060 130 26 

jún  89 662 145 299 517 1 062 1 339 87 107 

júl           

august           

september           

október           

november           

december          

spolu 1. 

polrok 

339 3 747 1 154 1 670 4 251 8 607 7 244 576 223 

 
Najviac úradných kontrol bolo vykonaných v stredných maloobchodných 

predajniach 8 607 (30,9 %), potom počtom vykonaných kontrol nasledujú stredné 

predajne 7 244 (26,0 %), a hyper a supermarkety 4 251  (15,3 %). 
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Graf č.2 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol - jednotlivé stupne 
v reťazci  

 

 
 

 

Importné kontroly surovín a potravín rastlinného pôvodu 

 
Vykonaných bolo 1 421 importných úradných kontrol dovážaných surovín 

a potravín rastlinného pôvodu. Celkovo sa jednalo o 1 881 prekontrolovaných zásielok 
z tretích krajín. 
 
V priebehu importných kontrol bolo odobratých 215 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 

Ukončen
é vzorky 

Nevyho-
vujúce 
vzorky 

Percento 
z celkovéh

o počtu 

Množstvo 
tovaru v kg 

Importná kontrola rastlinného 
pôvodu 

215 195 6 3,1 4 148 250,4 

 
 
 
Nevyhovujúce  vzorky: 
 

Komodita DAVKA 
KRAJINA 
pôvodu Nevyhovujúci znak 

Mandarínky 
Minneola 

20738,17 Slovensko prekročený obsah flutriafolu, limit 0,01mg/kg nameraná hodnota 
0,063 mg/kg, po posúdení VÚP nepredstavuje riziko 

Paradajková 
pasta 

19600 Irán v označení výrobku nie je uvedený spôsob spracovania, nesúlad 
označenia hmotnosti na originálnej etikete a etikete dolepenej 
dovozcom 
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Sušienky 
polomáčané v 
kakaovej poleve 
s posypom 
škorice 220g 

522,72 Urajina zistená stredná výška písma 0,7mm. 

Koncentrát bez 
pridaného cukru 
z jahôd a kokosu 

3,785 Spojené Štáty 
Americké 

vzorka nevyhovela v označení  - pre zavádzajúci názov bez 
pridaného cukru, pričom v zložení prírodného farbiva je fruktóza, 
chýbajúce označenie výživovej hodnoty, neuvedenie množstva 
ovocnej zložky, neuvedenie kategórie prídavnej látky,   
 
- nevyhovela pre prekročenie povoleného najvyššieho prípustného 
množstva kyseliny benzoovej, keďže na etikete je uvedené: Na 
priamu konzumáciu bez riedenia 

Ovocný 
koncentrát bez 
pridaného cuku 
z malín a černíc 

33,785 Spojené Štáty 
Americké 

vzorka  nevyhovela v označení  - pre zavádzajúci názov bez 
pridaného cukru, pričom v zložení prírodného farbiva je fruktóza, 
chýbajúce označenie výživovej hodnoty, neuvedenia množstva 
ovocnej zložky, neuvedenie kategórie prídavnej látky, 

Uhorky v 
korenenom 
sladkokyslom 
náleve s cukrom 
a sladidlom 

15634,56 Vietnam výskyt uhoriek veľkostne nevyrovnaných aj s dĺžkou presahujúcou 
rozsah deklarovaného intervalu na etikete, ktorý je 6-9 cm. 

 
 
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). 
 
 
 
 
 
 

 

Počet 
kontrol 

Počet 
zásielok 

Množstvo 
tovaru v kg 

Celkový súčet zásielok z tretích krajín 
 

1 421 1 881 23992501,93 
 

Výsledok importnej kontroly 

Počet 
kontrol 

Počet 
zásielok 

Množstvo tovaru 
v kg 

Povolená  zásielka  1 390 1 828 23344925,61 

Dočasne pozastavená 32 45 642336,32 

Znehodnotenie dodávky 1 5 92 

Reexport zásielky 1 3 5148 

Celkový súčet 1421 1881 23992501,93 
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Tab. č.8  

Komodita 
Počet kontrol Počet zásielok 

Množstvo tovaru 
v kg 

Výživové doplnky 121 121 75477,6 

Dyňa červená 88 88 1807550 

Rafinované oleje 76 85 2057861,1 

Grapefruity 52 52 419607,67 

Ostatné cukrovinky 49 50 357281,87 

Fazuľa 33 49 1085739 

Šošovica 26 46 1131973 

Kompóty 26 46 1662253 

Ochutený nealkoholický nápoj 35 41 484755,448 

Grapefruity 52 52 419607,67 

Ostatné cukrovinky 49 50 357281,87 

Arašidy upravené 39 39 951280,438 

 
 

Blokové pokuty za zistené 
nedostatky 

 
Z celkového počtu 27 811 vykonaných úradných kontrol potravín v 1. polroku bolo 2 392 

úradných kontrol ukončených s jedným alebo viac nedostatkami. 

 

Celkove bolo uložených 951 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 28 146 EUR (v 

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

 

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 

Hypermarkety a supermarkety 460 144 3510 

Malé množstvá - rastl. 46 11 660 

Malé množstvá - živoč. 1 1 30 

Malé predajne 539 245 7499 

Malé predajne - ambulantný predaj 24 6 240 

Malé predajne - stánkový predaj 40 10 840 

Malé predajne - trhovisko 42 17 1321 

Stredné predajne 905 399 12991 

Výrobca vo svojej predajni - rastl. 27 3 62 

Výrobca vo svojej predajni - živoč. 2 1 30 
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Výrobcovia - rastl. 174 107 670 

VO sklad rastlinný 45 3 93 

VO sklad zmiešaný 32 4 200 

Celkový súčet 2392 951 28146 

 
 

Právoplatné rozhodnutia 
 
V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť celkovo 761 rozhodnutí v celkovej                       
sume 8 054 260 EUR a uložených bolo v rámci nich 113 opatrení. 
Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 10 583,8 EUR, 
najvyššia právoplatná pokuta v tomto mesiaci predstavovala 1 000 000 EUR.  
 
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 
prevádzo

k 

Počet 
nedostatk
ov celkom 

Množstv
o v kg 

Cena v 
€ 

Hygiena budov, 
hygiena 
prevádzkarne 671 

Stredné predajne: 271 
Hyper a supermarkety: 159  
Malé predajne: 102 

604 

1662 0 0 

Hygiena 
technologického 
zariadenia, 
pracovné 
pomôcky 640 

Stredné predajne: 272 
Hyper a supermarkety: 162 
Malé predajne: 134 
 553 

1216 0 0 

Označenie - 
nečitateľné, 
nedostatočné 
alebo nesprávne 400 

Stredné predajne: 141 
Malé predajne: 110 
Hyper a supermarkety: 92 333 

811 7468,73 15605,48 

Hygiena 
skladovania 384 

Stredné predajne: 171 
Hyper a supermarkety: 95 
Malé predajne: 53 

353 
953 0 0 

Osobná hygiena 383 

Stredné predajne: 191 
Malé predajne: 122 
Hyper a supermarkety: 31 

323 
483 0 0 

Hygiena predaja 253 

Stredné predajne: 128 
Hyper a supermarkety: 67 
Malé predajne: 45 
    

223 

508 0 0 

po DS/DMT 181 

Stredné predajne: 85 
Malé predajne: 49   
Hyper a supermarkety: 42 

163 
1023 2070,892 7346,32 

Dodržiavanie a 
evidencia 
teplotných režimov 169 

Stredné predajne: 73 
Malé predajne: 40 
Hyper a supermarkety: 39 

154 

228 0 0 

Nedostatky            
v dokumentácií 150 

Malé množ. rast.:34 
Malé predajne: 9 
Hyper. a supermarkety: 8 

137 
181 0 0 

Nevyhovujúce 
laboratórne 
analýzy 107 

Stredné predajne: 20 
Hyper a supermarkety: 44 
Výroba rast.: 10 

97 

134 0 0 
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HACCP, SPP a 
podobné systémy 69 

Hyper a supermarkety: 20 
Malé predajne: 17 
Výroba rast.: 12 

68 

110 0 0 

DDD, evidencia, 
výskyt škodcov 68 

Stredné predajne : 24 
Malé predajne: 22 
Hyper a supermarkety: 9 

65 
81 0 0 

Sanitačný 
poriadok, 
evidencia 54 

Stredné predajne: 19 
Malé predajne: 16 
Výroba rast.: 7 

50 

65 0 0 

Nevhodné na 
ľudskú spotrebu 53 

Hyper a supermarkety: 29 
Stredné predajne: 14 
Malé predajne: 7 51 

144 1823,243 6153,81 

Nevyhovujúca 
hygiena - Iné 52 

Stredné predajne: 20 
Hyper a supermarkety: 15 
Malé predajne: 7 

51 
61 0 0 

Nevyhovujúca 
hygiena 51 

Stredné predajne: 17 
Hyper. a supermarkety: 12 
Výroba rast.: 7 

51 

128 0 0 

Vybavenosť šatní 
a sociálnych 
zariadení 51 

Stredné predajne: 33 
Hyper a supermarkety: 9 
Malé predajne: 5 
 

51 

77 0 0 

Registrácia 44 

Malé predajne: 20 
Malé množ. rast.: 10 
Stredné predajne:  4 
 

40 

44 0 0 

Vysledovateľnosť 41 

Výroba rast.: 10 
Stredné predajne: 8 
Hyper a sepermarkety: 7 

39 
65 0 0 

Neplnenie 
opatrení 40 

Stredné predajne: 15 
Hyper a supermarkety: 10 
Malé predajne: 7 

40 
80 0 0 

Klamlivo 
označené alebo 
ponúkané na 
predaj klamlivým 
spôsobom 35 

Malé množ. rast.: 13 
Stredné predajne: 9 
Hyper a supermarkety: 7 

32 

46 589,282 631,16 

Poškodený obal, 
tovar 33 

Stredné predajne: 15 
Hyper a supermarkety: 12 
Malé predajne: 6 

32 
53 121,089 535,21 

Nakladanie s 
odpadom 31 

Stredné predajne: 13 
Malé predajne: 9 
Hyper a supermarkety: 8 

30 
36 0 0 

Neznámy pôvod, 
neschválený alebo 
neregistrovaný 
PPP 29 

Malé predajne: 27 
 

27 

76 1603,065 642,01 

Nevyhovujúce 
suroviny, výrobky, 
tovar - Iné 12 

Hyper a supermarkety: 4 
Výroba rast.: 3 
Malé predajne: 2 

11 

19 5610,414 147,54 

Školenie 
zamestnancov 11 

Malé predajne: 7 
Stredné predajne: 3 
Výroba rast.: 1 

11 
12 0 0 

Neohlásenie 
zásielky 11 

Malé predajne: 9 
VO sklad rast.: 1 11 

11 36 3,6 

Kvalita potravín 9 
Stredné predajne: 3 
Hyper a supermarkety: 2 

8 
15 22,128 96,84 

Hygiena prepravy 6 
Ostatné: 1 6 8 0 0 

Menenie, 
falšovanie údajov 6 

Stredné predajne: 3 
Malé predajne: 2 
Hyper a supermarkety: 1 

6 
9 1,4 3,64 

Inak 5 
Výroba rast.: 2 5 6 10,555 22,68 
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znehodnotené 

Zdraviu škodlivé 
potraviny 3 

Stredné predajne: 2 
Hyper a supermarkety: 1 3 

3 15,6 29,37 

Marenie výkonu 3 
Malé predajne: 1 3 3 0 0 

Nesúlad s 
nahlásenou 
zásielkou   - 
dátum príjmu 2 

Výroba živ.: 1 

2 

2 252000 22680 

Nesúlad s 
nahlásenou 
zásielkou   - 
množstvo 1 

VO sklad živ.: 1 

1 

1 0 0 

Celkový súčet 2392  1843 8354 271372,39 53897,66 

Komentár niektorých zistených nedostatkov 

  

 

Popis 
Nedostatku 

výskyt ohorkov cigariet mimo vyhradeného priestoru 

kysiareň cesta na prevádzke určená na kysnutie jemného a bežného pečiva má poškodenú, 
opadanú omietku vnútorného vstupného rohu steny v rozsahu cca 20 x 5 cm, taktiež poškodená a 
opadávajúca omietka rohu steny oproti vstupu vo vnútornej časti v rozsahu cca 30 x 2 cm, ako aj 
poškodený, opadávajúci hygienický náter rúry oproti vstupu do kysiarne vo vnútornej časti v rozsahu 
cca 20 x 5 cm a 30 x 2 cm 

povrch chladiacej jednotky poškodený, skorodovaný, povrch regálov na ukladanie hotových 
výrobkov poškodený a skorodovaný, uložené opatrenia na mieste 

v miestnosti, kde sa nachádzajú sila na múku, bol na zárubní dverí výskyt pavučín so zachyteným 
hmyzom a pavučiny boli pokryté vrstvou prachu, povrch zárubne poškodený koróziou, podlaha pri 
dverách znečistená hrubou vrstvou prachu, opadanej omietky a inými nečistotami, stena pri dverách 
bola poškodená a povrch znečistený 

pracovníci nemali pokrývku hlavy pri obsluhe baliacej linky na balenie drobného spotrebiteľského 
balenia  múk 

chýbajúce laboratórne vyšetrenie vodného zdroja a vlastných výrobkov 

chýbajúci kryt na kanalizačnom odtoku  a odtekanie vody mimo tento odtok 

ventilátor chladiaceho zariadenia znečistený prachom a skorodovaný 

dvere v budove sila, ktoré vedú na strechu dobre netesnili, nedoliehali, v spodnej časti bola 
medzera, na 3. poschodí v budove sila, kde je potrubie na prívod múky, sa nachádzal otvor po 
zásobovacom potrubí na múku, okná v suchom sklade mali opadaný náter, ktorý ich chráni pred 
prepúšťaním svetla, na parapetách v suchom sklade bol zistený výskyt mŕtveho hmyzu, pavučín, 
odpadová rúra v suchom sklade mala opadaný náter, pri vstupných dverách do síl sa na stene vo 
výrobnej časti vyskytovala pleseň, na niektorých oknách za chlebovou pecou bol výskyt  nečistôt a 
plesne na špaletách, murovaný stĺp na začiatku rožkovej linky mal opadaný náter 

spoločné skladovanie surovín, nepoužívaných strojov a kontra vzoriek 

chladené polotovary po uplynutí dátumu spotreby boli skladované spolu s ostatnými chladenými 
polotovarmi, pričom nebolo zabezpečené ich oddelené uloženie a označenie, že sú určené na iný 
než pôvodný účel 

PPP nepredložil evidenciu o sanitácii 

 

Distribúcia, preprava, VO-sklady 

 

 

Primárni výrobcovia, výroba, baliarne 
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Popis 
nedostatku 

nepredložená dokumentácia správnej prevádzkovej praxe ( HACCP) 

chýba údaj o podmienkach skladovania 

nevyhovujúca hygiena skladovania, nadmerný výskyt nečistôt na podlahe, lokálny výskyt pavučín 

silne znečistená podlaha v suchom sklade nečistotami, rozsypaným obsahom balení potravín, 
obalovým materiálom, rozsypané balenia potravín priamo na podlahe, palety s naskladnenými 
potravinami znečistené rozsypaným obsahom balení potravín, ostatnými nečistotami, potraviny s 
poškodeným obalom, poškodené (vytečený obsah, polámané) spoločne uchovávané s ostatnými 
potravinami uvádzanými do obehu bez označenia 

v dopravných prostriedkoch, ktoré slúžia na prepravu potravín nevyhovujúca hygiena 

myší trus v priestore s vyradeným tovarom aj v sklade potravín znečistené steny pavučinami, 
znečistené obaly s potravinami, okná, parapety, zariadenie kancelárie prachom, znečistené steny        
a podlaha na príjmovej rampe, poškodené nátery manipulačných stolov, znečistená podlaha za 
manipulačnými stolmi zvyškami obalového materíálu, zaprášené kryty elektrického vedenia po 
obvode skladu 

výskyt väčšieho množstva nahromadeného odpadu PE fólií a kartónov v priestoroch medzi dverami     
a uskladnenými potravinami v sklade cukroviniek 

chladiaca miestnosť- znečistená podlaha prevažne v okolí paliet, znečistené dilatačné škáry                 
v suchom sklade potravín, znečistená a zaprášená podlaha medzi paletami a pod paletami v celom 
suchom sklade potravín 

 
 

Obchodná sieť, ambulantný predaj  

 

 

Popis 
nedostatku 

predaj potravín po uplynutí DMT 6 druhov 

u dvoch výrobkov rozvažovaných po otvorení obalu neboli k dispozícii originálne etikety a u dvoch 
výrobkov nebolo preukázané primerané skrátenie dátumu spotreby po otvorení obalu 

predajca nie je zaregistrovaný na príslušnej RVPS, predajca nepredložil evidenciu o dopestovanom      
a predanom množstve 

predavačka manipulujúca s nebalenými mäsovými výrobkami a krájaní syrov nepoužila pokrývku 
vlasov a čisté pracovné pomôcky 

v označení chýbal dátum minimálnej trvanlivosti, tovar nebol označený v kodifikovanej podobe 
štátneho jazyka 

čistiaca miestnosť - po obvode stien a za kovovou zábranou znečistená podlaha, centrálny mraziaci 
box dopeky - na strope zamrznutý kondenzát, predajná plocha - v chladiacej vitríne pre zákusky           
a torty na strope zariadenia kvapkajúci kondenzát 
hrdzavé potrubie, znečistené dvere a stena v časti určenom na rozrábanie mäsa, v priestore určenom 
pre skladovanie prepraviek - znečistená stena a podlaha, v predajnom priestore poškodený strop 

nekompletná evidencia vykonávania sanitácie priestorov predajne a zariadení 

nedodržané teplotné režimy v chlad. a mraz. Zariadeniach 

pracovník pri manipulácii s nebalenými mliečnymi výrobkami nepoužíval ochranné pracovné 
prostriedky a nemal pokrývku hlavy 

výskyt plesne na strope v chladiacom zariadení, výskyt plesne na dverách chladiaceho zariadenia, 
hrubá vrstva namrazeného kondenzátu v chladiacom zariadení 

spoločný predaj nezlučiteľných druhov výrobkov ovplyvňujúcich bezpečnosť a kvalitu potravín (detská 
kozmetika - šampóny, oleje, mlieka a pod.) umiestnená tesne nad potravinami určenými pre detského 
spotrebiteľa (rôzne druhy piškót) 

predavačka pri manipulácií s nebalenými výrobkami nemala rukavice 

nedodržanie primeraného skrátenia dátumu spotreby (DS) uvedeného na obale potraviny, ak bola 
rozbalená na účel predaja jednotlivých častí - zistené pri 5 druhoch mäsových výrobkov v obslužnom 
pulte 
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šesť druhov mäsových výrobkov predávaných na hmotnosť, u ktorých nebol po ich narušení 
originálneho obalu vyznačený skrátený dátum spotreby 

senzoricky zmenené potraviny s výskytom kolónií plesní skladované spoločne s tovarom určeným do 
obehu, potraviny skladované v znečistených, zaprášených plastových prepravkách 

veci osobnej potreby v manipulačných priestoroch zázemia 

Pečeňový syr-výrazné senzorické zmeny, - silný zápach po skysnutom a skazenom mäse, farba 
zmenená                z ružovej na sivú 

v predsieni WC nezabezpečený prívod teplej tečúcej vody 

v mraziacom zariadení na predajnej ploche nebola dodržaná teplota pri uchovávaní 
hlbokozmrazených kurčiat, kuracích stehien, pizze, namerané hodnoty od -4,3  do -14,8 st. °C, na 
obale PPP uvádza teplotu -18 st.°C a nižšie 

prevádzka nemá vyhradené miesto na potraviny vyradené z trhu, v sklade znečistené police, pavučiny 
na stene, znečistená vetracia mriežka 

príjem potravín - vonkajší priestor - zatečený povrch v okolí kontajnerov, zaprášený povrch 
kontajnerov, znečistený povrch, nános nečistôt pod schodmi, nedopalky cigariet na viacerých 
miestach, výskyt pavučín, na rampe veľké množstvo rôzneho pomocného materiálu, výťah - 
znečistený vstup, vo vnútri výťahu poškodený povrch, fľaškomat - znečistená podlaha, oddelenie 
lahôdok - prípravovňa - uvoľnený stropný vývod vzduchotechniky, prípravovňa dopekania pekárskych 
polotovarov - znečistená podlaha, stropné vývody vzduchotechniky a stropná kazeta, sociálne 
zariadenia zamestnancov - šatňa muži a WC - na skrinkách osobné veci pracovníkov, šatňa ženy a 
WC - na skrinkách osobné veci pracovníkov 

v okolí lisu na kartón sa nachádzali palety s uchovávanými potravinami, a bolo zrejmé, že neboli 
dostatočne chránené pred akoukoľvek kontamináciou, ktorá by mohla spôsobiť, že potraviny budú 
nevhodné na ľudskú spotrebu, keďže stena za lisom a podlaha v jeho okolí  boli zreteľne znečistené 
prachom čiernej farby a jednoznačne toto znečistenie vyplývalo z predmetného lisu 

zvyšky rozbitých, vytečených vajec v chladiacom boxe, zvyšky obalových materiálov a mechanických 
nečistôt medzi chladničkami, zvyšky rozsypaných potravín v mraziacom boxe, hrubá vrstva 
namrazenej skondenzovanej vody v mraziacom boxe 

predaj nezlúčiteľných druhov tovaru vedľa seba 

tovar bez pôvodnej etikety a čiastočne odstránenou etiketou - 7x, bez označenia DMT - 2x, bez 
zonačenia v štátnom jazyku - 1x 

dvojdrez v kuchynke pre zamestnancov slúžiaci aj na umývanie plechov na pečenie - odpadová voda 
je zvedená potrubím do kanalizačnej vpuste v podlahe, pod sifónom dvojdrezu nadstavené plastové 
vedro pre zachytávanie vody 

skladovanie plastových kelímkov a vrchnákov na rozvažované šaláty v otvorených igelitových 
vreciach spoločne s demontovanými konštrukciami regálov, plastovými prepravkami, papierovými 
kartónmi 

nesplnená ohlasovacia povinnosť 

skladovanie a predaj  nebalených pekárskych výrobkov v  hygienicky nevyhovujúcich technických 
zariadeniach 

stierateľný dátum minimálnej trvanlivosti na uzávere PET fľaše pri bežnej manipulácií 

uskladnenie výrobkov v chladiacom zariadení pri teplote ktorá nevyhovuje podmienkam skladovania 
deklarovaných výrobcom skladovaných výrobkov 
 

pavučiny, uhynutý hmyz na okenných parapetách na viacerých miestach skladovacích priestorov 
v sklad. priestoroch na viacerých miestach (rohy, strop, steny) poškodená, obitá, popraskaná omietka, 
vypadané časti stavebného materiálu v mieste prechodu elektroinštalácie, poškodené opadané 
obklady v sklad, priestoroch, poškodená, rozbitá dlažba s uvoľnenými popraskanými kúskami 
v sklade, nebezpečný voľne visiaci elektrický kábel zo steny v sklade, nefunkčný, nezabezpečený, s 
vonkajším prostredím komunikujúci ventilátor v sklade, výskyt plesne na okne a na strope v sociálnom 
zariadení, na predajnej ploche- nefunkčný, nezabezpečený, s vonkajším prostredím komunikujúci 
ventilátor, popraskaná omietka na strope 

predaj 11 druhov potravín  po uplynutí DS a 5 druhov po DMT 

predajňa nie je zásobovaná studenou ani teplou vodou, šatňa neslúži svojmu účelu 

predsieň WC pre zamestnancov - chýba umývadlo s prívodom tečúcej teplej vody a studenej pitnej 
vody, tekuté mydlo, papierové utierky alebo iný vhodný hygienický spôsob osušenia rúk a 



 13/12 

 
 

 

 
 

Odber vzoriek a laboratórne analýzy  
 
Vzorky odobraté v priebehu úradných kontrol sú analyzované v akreditovaných 
laboratóriách ŠVPÚ.  
Celkovo bolo odobratých 7 765 vzoriek, pokiaľ sa jedná o úradnú kontrolu potravín.  
 
Ukončených bolo doposiaľ 6 626 vzoriek, z ktorých 231 nevyhovelo požiadavkám 
platnej legislatívy, čo predstavuje porušenosť 3,5 %. 
 
 
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 
 

7 765 6 626 231 3,5 9 906 499,5 
 

 
 
 
 

uzatvárateľná nádoba na odpad 

na podlahe a paletách v skladovacích priestoroch boli na viacerých miestach zistené znaky 
prítomnosti hlodavcov- výskyt exkrementov hlodavcov, na podlahe pod paletami s nealkoholickými 
nápojmi a pivom v predajných priestoroch boli na viacerých miestach zistené znaky prítomnosti 
škodcov- exkrementy hlodavcov a kukly hmyzu 

Ovocie, zelenina  

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

v priestore prípravovne a balenia zeleniny chýbajú kryty na svetlách 

dovoz melónov z Maďarska, ponúkané na predaj ako slovenské 

predavačka nemala povolenie na predaj od obce, nemala registračné tlačivo a nemala nadobúdací 
doklad na melóny 

nepredložené nadobúdacie doklady k predávaným plodinám - melón, broskyne, marhule, hrušky, 
čerešne, egreše, jablká, zeler s vňaťou, cvikla, cibuľa s vňaťou, cesnak, paprika 

zápach na predajnej ploche šíriaci sa zo zázemia, na príjme potravín umiestnený kontajner na odpad 
z O-Z, ktorý bol prázdny, avšak výrazne znečistený vo vnútri s hrubým nánosom nečistôt na dne, z 
kontajnera vytekala na podlahu zapáchajúca tekutina z rozkladajúceho sa ovocia a zeleniny 

predaj potravín nevhodných na ľudskú spotrebu: hruška zelená, plody mechanicky  poškodené so 
začínajúcim hnilobným procesom, cvikla praná, zistený výskyt plodov napadnutých plesňou a 
nahnitých, maliny v baleniach sa nachádzali plody s bielou plesňou a nahnité, čučoriedky                    
v baleniach sa nachádzali plody pokryté  bielou a zelenou plesňou 

brokolica nadmerne vyvinutá – žlto ružové sfarbenie, gaštany úplne vysušené - nevhodné na spotrebu 
s ohľadom na to, že je neprijateľný na ľudskú spotrebu s podľa jeho určeného použitia 

zemiaky konzumné skoré neoznačené povinnými údajmi 

ovocie, zelenina nedostatočne označené 
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Tab.č.12 Počet odobratých vzoriek na jednotlivých stupňoch v 1. polroku  2017 
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Graf č.3 Počty odobratých vzoriek potravín na jednotlivých stupňoch 
 

 

 
 

 

 
Tab.č.13  Niektoré nevyhovujúce vzorky: 
 

NAZOV_VZORKY NEV_ZNAK 

Chlieb tmavý pšenično-ražný 1000 g prekročenie najvyššie prípustného množstva jedlej soli (23878 
mg/kg) - limit max. 18000 mg/kg 

Makaron Fit Shirataki Spaghetti chýbajú povinné údaje v štátnom jazyku, prekročenie prídavných 
látok 

Arašídy čerstvé Lac nhán 
 

obal nefunkčný, porušený prelepený lepiacou páskou, neuvedenie 
mena a adresy PPP a chyby v informáciách o potravine čo sa týka 
jazyka 

Uhorky v sladkokyslom korenenom 
náleve s cukrom a sladidlami 720 ml 

na základe výsledku senzorického vyšetrenia sa vzorka považuje za 
nevhodnú na ľudskú spotrebu s ohľadom na to, že je neprijateľná 
pre ľudskú spotrebu podľa jej použitia, a to pre zmenu vo vzhľade, 
textúre, farbe, pachu a chuti. 

Žinčica - kyslomliečny nápoj z ovčieho   
a kravského mlieka 

Enterobacteriaceae nad stanovený limit 
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Bio ovčí hrudkovitý syr Koagulázopozitívne stafylokoky nad stanovený limit 

Kvasená kapusta 
 

prítomnosť nepovolených konzervačných látok, nesprávne 
označenie oxidu siričitého 
 

Domáca klobása 
 

prekročenie najvyššieho prípustného množstva benzo(a)pyrénu a 
sumy PAU4/9,8 a 52,7/ 
 

Paradajková pasta 
 

v označení výrobku nie je uvedený spôsob spracovania, nesúlad 
označenia hmotnosti na originálnej etikete a etikete dolepenej 
dovozcom 
 

Mozzarella (mäkký nezrejúci polotučný 
parený syr v mier. slanom náleve) 
 

hmotnosť pevného podielu vzorky nie je v súlade s  deklarovanou 
hodnotou na etikete výrobku, stanovená priemerná hmotnosť 
obsahu 234,2 g, priemerná hmotnosť pevného podielu 108,0 g, 
údaje uvedené  na etikete výrobku: Hmotnosť 220 g, hmotnosť syra 
125 g 
 

Zlepované sušienky s náplňou                 
s vanilkovou arómou 
 

zistený mliečny alergén, ktorý nie je uvedený na obale 
 

Kapusta pekinská voľná 
 

nadlimitný obsah dusičnanov (2926 mg/kg) 
 

Treščia pečeň 
 

zistená prítomnosť parazita Arisakidae 
 

Kuraciepečienky hlbokozmrazené 
 

vo vyšetrovanej vzorke bola zistená prítomnosť Salmonella 
Mbandaka 
 

Ovčí hrudkový syr zo surového mlieka 
 

prekročený počet koagulázopozitívnych stafylokokov: 51 000 KTJ/g, 
27 000 KTJ/g, 14 000 KTJ/g, 19 000 KTJ/g, 45 000 KTJ/g 
 

Marhuľová nátierka 500 g 
 

zistená prítomnosť oxidu siričitého v množstve 36 mg/kg 

Slivky sušené odkôstkované 200 g 
 

prekročené množstvo kyseliny sorbovej  E200 - nameraná hodnota 
1519,9 mg/kg, limit 1000 mg/kg 
 

Tuniaksteak s kosťou a kožou 
hlbokozmrazený 
 

výskyt tmavohnedých škvŕn a drte z kostí vzbudzujúce odpor 
 

Plnotučná Bryndza 
 

označenie nie je v súlade s Nariadením EP a R (EU) pre obsah 
ovčieho syra zo sušiny výrobku menej ako 50%. 
 

Miešaný alk. nápoj na báze vína Merlo 
rose 
 

pach a chuť nečistá po autolýze kvasníc 
 

Vlašské orechy ENSA á 200 g 
 

senzorické posúdenie vzhľadu: vlašské orechy s výskytom vlastných 
prímesí (zvyšky škrupín), mechanických nečistôt (vlasy, papier) a 
povrchovo-mechanického poškodenia, senzorické posúdenie pachu: 
nečistý po zoxidovanom tuku, fyzikálno-chemické skúšky: nadlimit 
množstva častí škrupín alebo cudzích častíc 
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Dátum vypracovania správy: ŠVPS SR z údajov k 3.7.2017 
 
Bratislava, 3.7. 2017 
 
 
 


