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Správa o úradnej kontrole potravín za  mesiac  december 2016. 
  

V  období od 1.12. 2016 do 31.12. 2016 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej               

a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 3 207  úradných kontrol v zmysle 

zákona  č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, z čoho bolo 248 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 4346 4 595 4 430 4523 25023 

% kontrol s nedostatkami 

8,78% 9,82 9,01 10,4 10,8 11,3 10,2 

júl august september október november december 
spolu   

2. polrok 

4162 3428 3 712 4 012 4629 3 207 23 661 

% kontrol s nedostatkami 

7,9 10,76 10,3 10,4 7,3 7,7 9,0 

 
* 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 2016  
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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 10 2 

Dopravcovia a distribútori 36 3 

Dovozcovia 79 1 

Hypermarkety a supermarkety 40 55 

Malé predajne 402 48 

Malé predajne - ambulantný predaj 23 2 

Malé predajne - stánkový predaj 58 4 

Ostatné 9 1 

Stredné predajne 234 92 

VO sklad rastlinný 35 1 

VO sklad zmiešaný 58 10 

VO sklad živočíšny 26 1 

Výrobca vo svojej predajni - rastl. 35 9 

Výrobcovia - rastl. 177 15 

Výrobcovia - živoč. 77 4 

Celkový súčet 1194 248 

 
 

Z celkového počtu 1 707 kontrolovaných prevádzok (objektov) boli nedostatky zistené                                  

v  230  prevádzkach,   čo predstavuje  porušenosť 13,5 %. 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. 
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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 12 2 14 

Dopravcovia a distribútori 58 3 61 

Hypermarkety a supermarkety 451 55 506 

Malé množstvá - rastl. 1  1 

Malé predajne 721 48 769 

Malé predajne - ambulantný predaj 32 2 34 

Malé predajne - stánkový predaj 81 4 85 

Malé predajne - trhovisko 16  16 

Ostatné 13 1 14 

Primárni výrobcovia - rastl. 17  17 

Primárni výrobcovia - živoč 6  6 

Stredné predajne 831 92 923 

Veľkoobchodný sklad OZ 36  36 

VO sklad živočíšny 29 1 30 

Výroba mlieka 1  1 

Výrobca vo svojej predajni - rastl. 43 9 52 

Výrobca vo svojej predajni - živoč. 7  7 

Výrobcovia - rastl. 188 15 203 

Výrobcovia - živoč. 106 4 110 

Dovozcovia 156 1 157 

Internetový predaj 6  6 

VO sklad rastlinný 38 1 39 

VO sklad zmiešaný 83 10 93 

Bitúnok 27  27 

Celkom 2 959 248 3 207 
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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 102 473 121 232 520 915 1015 62 33 

september 2016 135 605 152 221 490 940 1054 83 32 

október 2016 112 674 185 269 593 1045 1042 69 23 

november 2016 54 633 206 299 942 1428 972 71 24 

december 2016 23 355 218 198 506 923 904 59 21 

 
Najviac úradných kontrol bolo vykonaných v stredných maloobchodných predajniach 

923 (28,8%), potom počtom vykonaných kontrol nasledujú malé predajne 904 (28,2%), 

hypermarkety a supermarkety 506 (15,8%). 

 

Graf č.2 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol - jednotlivé stupne v reťazci  
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Importné kontroly surovín a potravín rastlinného pôvodu 

 
Vykonaných bolo 272 importných úradných kontrol dovážaných surovín a potravín 

rastlinného pôvodu. Celkovo sa jednalo o 326 prekontrolovaných zásielok z tretích krajín. 
 
V priebehu importných kontrol bolo odobratých 17 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 

17 17 7 41,2 216 753,1 

 
 
Nevyhovujúce  vzorky: 
 

Komodita DAVKA 
KRAJINA 
pôvodu Nevyhovujúci znak 

Nealkoholický 

nápoj Aloe vera 

s príchuťou 

hroznovou 2479,68 Čína 
označenie nevyhovuje- chýba názov potraviny,  kategória 
niektorých aditívnych látok v zložení  

Croissant a la 

Vienna s 

vareným 

kondenzovaným 

mliekom. Jemné 

pečivo45g 452,25 Urajina 

v zložení ako zložka uvedené sladidlo: cyklamát sodný, ktorého 
použitie v danej potravine nie je povolené a aj jeho prítomnosť 
bola potvrdená metódou HPLC/DAD 
-nedostatok v označovaní: stredná výška písma je menšia ako 
1,2mm (plocha obalu je väčšia ako 80cm2)" 

Croissant a la 

Vienna s káva 

& škorica 

náplňou. Jemné 

pečivo 45g 452,25 Urajina 

v zložení ako zložka uvedené sladidlo: cyklamát sodný, ktorého 
použitie v danej potravine nie je povolené, nedostatok                      
v označovaní: stredná výška písma je menšia ako 1,2mm (plocha 
obalu je väčšia ako 80cm2)" 

Nealkoholický 

nápoj Aloe vera 

s príchuťou 

hroznovou 5028,48 Čína 

označenie nevyhovuje- chýba názov potraviny, označenie 
"obsahuje cukor a sladidlo, kategória niektorých aditívnych látok v 
zložení chýba, neoznačená kyselina sorbová v zložení, ktorá bola 
nameraná (20,84 mg/kg) 

Nealkoholický 

nápoj Aloe vera 

s príchuťou 

granatového 

jablka 2782,08 Čína 

označenie nevyhovuje- chýba názov potraviny, označenie 
"obsahuje cukor a sladidlo, kategória niektorých aditívnych látok    
v zložení chýba 
 

Nealkoholický 

nápoj Aloe vera 

s príchuťou 

jablkovou 2566,08 Čína 
označenie nevyhovuje- chýba názov potraviny, kategória 
niektorých aditívnych látok v zložení chýba 
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Croissant a la 

Vienna s 

čerešňovou 

náplňou. Jemné 

pečivo 45g 452,25 Urajina 

v zložení ako zložka uvedené sladidlo: cyklamát sodný, ktorého 
použitie v danej potravine nie je povolené, nedostatok                     
v označovaní: stredná výška písma je menšia ako 1,2mm (plocha 
obalu je väčšia ako 80cm2) 
 

 
 
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 

Grapefruity 27 27 204346 

Výživové doplnky 24 24 12872,68 

Rafinované oleje 17 17 401190 

Figy 11 11 229550 

Pravé ušľachtilé 10 10 143765 

Citróny 9 9 101811 

Arašidy upravené 8 8 196262 

 

Počet 
kontrol 

Počet zásielok 
Množstvo tovaru v 

kg 

Celkový súčet zásielok z tretích krajín 
 272 326 3476072,01 

Výsledok importnej kontroly 
Počet kontrol 

Počet 
zásielok 

Množstvo tovaru v kg 

Povolená  zásielka  256 304 3264690,31 

Dočasne pozastavená 9 9 168500 

Vrátenie zásielky 1 1 1 356,753 

Reexport zásielky 2 8 41515 

Iný účel 4 4 9,95 

Celkový súčet 272 326 3476072,01 
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Hrozienka 6 6 131840 

Pistácie 6 6 122000 

Ostatné cukrovinky 6 6 50306,08 

Šošovica 5 11 249901 

Jednozložkové koreniny 5 5 57980 

 
 

Blokové pokuty za zistené nedostatky 
 
Z celkového počtu 3 207 vykonaných úradných kontrol potravín bolo 248 úradných kontrol 

ukončených s jedným alebo viac nedostatkami. 

 

Celkove bolo uložených 92 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 3 038 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 55 8 340 

Malé predajne 48 21 678 

Malé predajne - ambulantný predaj 2 20 1 

Malé predajne - stánkový predaj 4 2 110 

Stredné predajne 92 35 1544 

Výrobca vo svojej predajni - rastl. 9 4 285 

Výrobcovia - rastl. 15 2 80 

Celkový súčet 248 92 3038 

 
 

Právoplatné rozhodnutia 
 
V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť celkovo 130 rozhodnutí v celkovej                       
sume 1 102 580 EUR a uložených bolo v rámci nich 24 opatrení. 
Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala  8481,4 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 

 
Najviac kontrol 
s nedostatkom 

Počet 
prevádzok 

Počet 
nedostatko

v celkom 

Množstvo 
v kg 

Cena v € 
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s uvedeným 
nedostatkom 

 

z celkového počtu 

Hygiena 
technologického 
zariadenia, 
pracovné pomôcky 59 

Stredné predajne: 26 
Hyper a supermarkety: 14 
Malé predajne: 7 58 

102 0 0 

Označenie - 
nečitateľné, 
nedostatočné alebo 
nesprávne 50 

Stredné predajne: 17 
Hyper a supermarkety:  
16Malé predajne: 10 
 

46 

98 457,251 575,81 

Hygiena budov, 
hygiena 
prevádzkarne 48 

Stredné predajne: 16 
Hyper a supermarkety: 10 
Malé predajne: 8 

47 
197 0 0 

Osobná hygiena 45 

Stredné predajne: 26 
Malé predajne: 11 
Hyper a supermarkety: 5 

44 
49 0 0 

Hygiena skladovania 40 

Stredné predajne: 15 
Malé predajne: 8 
Hyper a supermarkety: 7 

38 
69 0 0 

Hygiena predaja 23 

Stredné predajne: 14 
Hyper a supermarkety: 4 
Malé predajne: 2 
    

23 

42 0 0 

po DS/DMT 22 

Stredné predajne: 9 
Malé predajne: 7           
Hyper a supermarkety: 6 

21 
78 228,232 694,85 

Nevyhovujúce 
laboratórne analýzy 19 

Hyper a supermarkety: 7 
VO Sklad zmieš.: 4 
Výroba rast.: 2 

19 
23 0 0 

Dodržiavanie a 
evidencia 
teplotných režimov 12 

Stredné predajne: 5 
Malé predajne: 3 
Výroba rast.: 1 

12 
18 0 0 

Nedostatky v 
dokumentácií 12 

Stredné predajne: 6 
Malé predajne: 3 
Výroba rast.: 2 

10 
22 0 0 

Vybavenosť šatní a 
sociálnych zariadení 10 

Hyper a supermarkety: 4 
Stredné predajne: 3 
Malé predajne: 2 

10 
12 0 0 

Nevhodné na ľudskú 
spotrebu 9 

Hyper a supermarkety: 4 
Malé predajne: 3 
Stredné predajne : 2 

9 
12 40,416 49,29 

Nevyhovujúca 
hygiena 8 

Stredné predajne: 3 
Hyper a supermarkety: 1 8 

25 0 0 

HACCP, SPP a 
podobné systémy 7 

Výroba v predajni rast. : 2 
Hyper a supermarkety: 2 
Stredné predajne: 1 

7 

11 0 0 

Sanitačný poriadok, 
evidencia 6 

Vyroba rast.: 3 
Stredné predajne: 1 6 

6 0 0 

Nevyhovujúca 
hygiena - Iné 6 

Stredné predajne: 2  

6 
6 0 0 

Nakladanie s 
odpadom 5 

Stredné predajne: 2 
Hyper a supermarkety: 1 
 

5 
5 0 0 

Neznámy pôvod, 5 Malé predajne: 3 5 28 342,683 70,65 
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neschválený alebo 
neregistrovaný PPP 

Stredné predajne:  2 
 

Poškodený obal, 
tovar 4 

Hyper a supermarkety: 3 
Stredné predajne: 1 4 

7 21,58 125,4 

Klamlivo označené 
alebo ponúkané na 
predaj klamlivým 
spôsobom 4 

Hyper a supermarkety: 2 

4 

5 239,968 423,97 

Kvalita potravín 3 Hyper a supermarkety: 3 3 4 6,919 25,66 

Registrácia 3 Malé predajne: 1 3 3 0 0 

Školenie 
zamestnancov 3 

Malé predajne: 2 
Výroba živ.: 1 3 

3 0 0 

DDD, evidencia, 
výskyt škodcov 3 

Stredné predajne: 3 
3 

3 0 0 

Neohlásenie 
zásielky 2 

Stredné, malé predajne: 1 
2 

2 0 0 

Vysledovateľnosť 2 Hyper a supermarkety: 1 2 2 0 0 

Nevyhovujúce 
suroviny, výrobky, 
tovar - Iné 1 

VO sklad rast.: 1  
 1 

1 130,5 626 

Hygiena prepravy 1 Doprava distribúcia: 1 1 1 0 0 

Marenie výkonu 1 Malé predajne: 1 1 1 0 0 

Neplnenie opatrení 1 VO sklad zmiešaný: 1 1 1 0 0 

Nesúlad s 
nahlásenou 
zásielkou   - dátum 
príjmu 1 

Malé predajne: 1 

1 

5 0 0 

Celkový súčet 248 248 230 841 1467,549 2591,63 

 
 

Komentár niektorých zistených nedostatkov 

 

Popis 
Nedostatku 

predaj nebalených pekárskych výrobkov v znečistených prútených košíkoch, nezabezpečenie predaja 
pomocou technických prostriedkov a technických zariadení 

znečistené nože na šúpanie varených zemiakov zastrčené za umývací drez v tesnej blízkosti pomôcok na 
umývanie v prípravovni zemiakov, opadávajúci náter kovovej konštrukcie pracovného stola vo výrobnej 
miestnosti s umiestnenou digitálnou váhou, opadaný náter kovovej konštrukcie rámu stola vo výrobni 
tvarohových krémov 

necelistvé spojenie stany a stropu , skorodované radiátory, skorodované nosné piliere stien, poškodené 
zárubne, dverí, opotrebovaný náter strojnotechnologického zariadenia, poškodená podlaha, poškodený strop 

nepredložený výpis z obchodného registra, nie je vydané Rozhodnutie RÚVZ na prevádzkové priestory, nie je 
zaslané oznámenie o registrácii výroby potravín na RVPS, nepredložený plán HACCP, nepredložené 
laboratórne rozbory finálnych výrobkov 

výskyt mŕtvych škodcov ( potemníkov v množstve šesť kusov), výskyt pavučín a pavúkov v množstve štyri kusy 
v zariadení používanom na preosievanie múky 

na stenách a stropoch v priestoroch výrobne zistený výskyt plesne, zo stropov sa vplyvom vlhkosti v 
prevádzkarni a v sklade potravín odlupuje farba, na vstupných dverách prevádzkarne značný výskyt korózie, 
na ostatných dverách v prevádzkarni výskyt korózie a plesne, vznik kondenzácie na stenách a stropoch, 

Primárni výrobcovia, výroba, baliarne 
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vzniknutý kondenzát kvapkal do surovín a finálneho výrobku, nie je zabezpečené zabránenie kríženia čistých    
a nečistých častí prevádzky, poškodená podlaha vo výrobni 

znečistené okno v sklade od prachu a pavučín a tmavé fľaky v hornej časti steny nad oknom, v sklade múky pri 
vonkajších vstupných dverách tmavé fľaky pozdĺž celej zárubne 

evidencia sanitačných prác nebola pravidelne vedená 

čistiace prostriedky, pomocný materiál a osobné veci v prevádzke 

mobilné nekryté vozíky pripravené na použitie, sú uloženie v zázemí v prašnom prostredí 

znečistené steny v skladovacích priestoroch predajne, nezabezpečená čistota výlevky v skladovacích 
priestoroch 

znečistené steny v expedičnej časti výroby 

 

Distribúcia, preprava, VO-sklady 

 

 

Popis 
nedostatku 

znečistené police s potravinovým tovarom 

poškodené vnútorné obrubníky až do hĺbky betónu, poškodený ich náter na celom povrchu, v dvoch 
príjmových rampách poškodené stropné kazety, zanedbanie dodržiavania hygieny v ťažšie dostupných častiach 
chladiarenského skladu, v dvoch vonkajších príjmových rampách stropy znečistené v zlom stave údržby, v 
suchom sklade potravín kvapkajúca voda na podlahu zo stropu, znečistené steny príjmových rámp a ich 
svietidlá, poškodené steny okolo zárubní prechodových brán zo skladu O,Z a živ. produktov 

skladovanie 13 druhov tovaru bez označenia v kodifikovanej podobe štátneho jazyka 

znečistené regály v chladiarenskom sklade, určené pre zamestnancov kontroly kvality potravín pri príjme 

znečistené podlahy v sklade na viacerých miestach 

v označení chýba dátum zmrazenia bravčového mäsa 

 
 
 

Obchodná sieť, ambulantný predaj  
 

 

Popis 
nedostatku 

v predajni za mäsovým pultom sú odložené predmety osobnej potreby (šálky) a prázdne obaly z potravín - 
papierový odpad 

nedostatky v prevádzkovej hygiene v sklade a na predajnej ploche, v sklade bol na viacerých miestach 
neprehľadne umiestnený potravinový tovar, niektoré potraviny v kartónových obaloch boli priamo na podlahe, 
podlaha na viacerých miestach bola výrazne znečistená nánosom nečistôt, prachom, zbytkami obalových 
materiálov a zbytkami rozsýpaných potravín, na predajnej ploche hlavne pod regálmi bola podlaha výrazne 
znečistená, zatečená so zbytkami potravín a prachom 

zásielka produktov živočíšneho pôvodu nenahlásená na portál 

pracovníčka  manipulovala s nebalenými mäsovými výrobkami bez použitia jednorazových rukavíc alebo iných 
pomôcok na hygienickú manipuláciu s nebalenými mäsovými výrobkami 

nedostatočná ochrana potravín/tovaru pred nepriaznivými vonkajšími vplyvmi pri presune z prepravného 
vozidla do skladu a znečisťovanie podlahy skladu z vonkajšej asfaltovej komunikácie vodou, blatom, 
nečistotami, dvere do skladu boli počas kontroly stále otvorené a osoby sa stále pohybovali dnu-von, čím sa 
veľmi znečisťovala podlaha, v okolí krytu kanalizácie v sklade potravín nezačistená a poškodená liata podlaha, z 
kanála v sklade potravín pred mraziacim boxom s pekárskymi polotovarmi sa šíril zápach, v mraziacom boxe s 
pekárskymi polotovarmi sa vytvára na strope kondenzát, po rekonštrukcii nedočistené, neupratané priestory 
najmä v sklade potravín a v zázemí 

nedodržané zásady osobnej hygieny pri manipulácii s mäsovými výrobkami 
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uchovávanie mäsových výrobkov pri teplote +20,9°C, pričom teplota deklarovaná od výrobcu je od 0 do +4°C 

v predajni ani v predsieni pri záchode,  v čase úradnej kontroly netiekla teplá voda 

predavačka pri manipulácii s mäsovými výrobkami nemala pokrývku hlavy 

nie sú k dispozícii originálne etikety s označením mäsa a mäsových výrobkov po otvorení obalov 

Oškvarková nátierka, cca 0,216 kg, celkovo:23 balení, výrobca Mäso Ponitrie SK s.r.o., Lehota pod Vtáčnikom, 
DS:26.12.2016, 21.2.2017- pod etiketou na obale  sa nachádzala ďalšia etiketa s iným DS, klamanie spotrebiteľa 
ohľadom trvanlivosti výrobku 

3 druhy mäsových výrobkov (zostatkové kusy) v obslužnom pulte neoznačené dátumom narušenia obalu- 
predajca nevedel preukázať čerstvosť tovaru a dodržanie skrátenej DS po otvorení obalu- Francúzska šunka, 
Šunková saláma, Strážovská saláma, navyše  zostatkové kusy ostatných mäsových výrobkov v pulte boli síce 
označené váhou etiketou s dátumom narušenia obalu, avšak táto bola nalepená na prieťažnú fóliu, ktorá sa pri 
každej ďalšej manipulácii mení a tým je dátum otvorenia obalu spochybnený 

v blízkosti nebalených cukrárskych výrobkov nebol vyložený zoznam alergénov 

Znečistené (zaprášené) parapety s prítomnosťou uhynutého hmyzu, v časti priestoru pre vyradený tovar 
znečistená (lepkavá, zatečená) podlaha 

porušená celistvosť pracovnej dosky na balenie tvrdých syrov 

nedostatočne označené 2 druhy potravinárskych výrobkov - v označení zloženia neboli uvedené množstvo 
zložiek 

prevádzkovateľ primerane neskrátil dátum spotreby uvedený na obale po rozbalení na účel predaja 

3 druhy potravín neoznačené v slovenskom jazyku 

neschválený a neregistrovaný PPP, pri kontrole zistený tovar neznámeho pôvodu - ryby rôzneho druhu                 
a sortimentu, rybacia polievka, rybacie vnútornosti, údené mäsá, údené klobásy, 

sťažená spolupráca, ťažká komunikácia, majiteľ zakázal poskytovať kontrolnému orgánu dodacie listy 

porušené steny, stropy, podlahy v predajni aj manipulačných priestoroch, v priestoroch boli veci nesúvisiace s 
prevádzkou, sociálne priestory neboli vybavené mydlom a utierkami, alebo uterákom, vo všetkých priestoroch 
mechanické nečistoty a neporiadok 

nameraná nižšia hmotnosť pevného podielu mäsa ako je uvedená na obale 

v mrazničkách aj chladničkách sú mechanické nečistoty, a to na ich vnútornej spodnej ploche, na bočných 
stenách a aj v zásuvných lištách horných zasúvacích dvierok, znečistená stena, lokálny výskyt pavučín 

čerstvé slepačie vajcia pri predaji neoznačené dátumom spotreby 

predaj 3 druhov cukrárskych výrobkov označených len v poľskom jazyku 

bočné steny zásobníkov na nebalené pečivo znečistené mastnotou a zvyškami náplne z pečiva, pod krájačom 
chleba plastová prepravka plná odpadu z krájania chleba (5 kg), podlaha okolo zariadenia pokrytá omrvinkami 

v šatni znečistené umývadlo a sprchový kút, v zázemí predajne, v príjmovej časti tovaru znečistená váha a 
podlaha okolo váhy zvyškami obalových materiálov, prachom, v zázemí v mraziacom boxe s hydinou podlaha 
znečistená, zvyšky obalového materiálu a ľadom 

zložky v označení zloženia výrobku nie sú uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka(lilek, slunečnicový 
olej, jedlá súl), v zložení výrobku nie je zdôraznená prostredníctvom sadzby prítomnosť alergénu, pasterizované 
kravské mlieko", ktorá by ho jasne odlíšila od zvyšnej časti zoznamu zložiek 

tovar vyradený z obehu spoločne skladovaný s tovarom uvádzaným do obehu, neoznačený 

hrubá vrstva namrznutého ľadového povlaku v mraziacom zariadení určenom na uskladnenie a predaj 
hlbokozmrazenej zeleniny, ovocia a polotovarov. na predajnej ploche 

silne znečistená klimatizačná jednotka v chladiarenskom boxe s mliečnymi výrobkami z vnútornej strany 
privrátenej k stene boxu, ako aj v priestore vnútorného zariadenia jednotky 

popraskaná, poškodená, opadávajúca omietka stien pri prechode elektrického vedenia cez priečky stien (na 
viacerých miestach zázemia); v priestore WC zamestnancov bola poškodená, popraskaná omietka steny s 
výskytom pavučín, znečistená parapeta okna bez zodpovedajúceho bezprašného podkladu 

predaj mäsových výrobkov s porušeným originálnym obalom bez označenia hodiny otvorenia a primerane 
skráteného dátumu spotreby, ktoré boli otvorené za účelom predaja jednotlivých častí 

znečistenie mraziacich zariadení na predajni (nanuky), porušenie celistvosti zrkadlovej steny v chladiacom 
zariadení na predajni, znečistenie chladiacich vitrín na ťažko dostupných miestach 

kartóny s hlbokozmrazenými hydinovými dielmi sú uložené priamo na podlahe v manipulačnej chodbe 
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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  499 
vzoriek, pokiaľ sa jedná o úradnú kontrolu potravín.  
Ukončených bolo doposiaľ 421 vzoriek, z ktorých 20 nevyhovelo požiadavkám platnej 
legislatívy, čo predstavuje porušenosť 4,7 %. 
 
 
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 
 

499 421 20 4,7 737 351,31 

 
 
 
 
 
Tab.č.12 Počet odobratých vzoriek na jednotlivých stupňoch  
 

predaj potravín po DS a DMT- mäsový výrobok, cukrársky výrobok, cukrovinka 

Ovocie, zelenina  

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

PVC prepravné obaly, určené na prepravu čerstvého ovocia a zeleniny, ktoré distribuuje spoločnosť TEKOO boli 
v čase kontroly znečistené z vonkajšej aj vnútornej časti - boli kontrolované prepravky s tovarom, ktorý bol 
určený priamo na rozvoz 

biologický odpad v čase úradnej kontroly nahromadený v prepravkách sa nachádzal v priestore medzi 
predajňou a zázemím v štyroch prepravkách, tiež aj v predsieni záchodu v jednej prepravke v PVC vrecku 
uložené nahnité hrušky, zemiaky, hrozno 

mandarínky  javili známky podchladenia ,čiastočného zmäknutia 

Jablká červené  voľné, krajina pôvodu: Poľsko, výskyt hniloby na jednotlivých plodoch, plody potlačené, dužina 
vo vnútri nahnitá, Mrkva praná balená 500 g, krajina pôvodu: Slovensko, konce plodov nahnité, pokryté bielo 
šedou plesňou, Rajčiny cherry strapcové 500 g, krajina pôvodu: Španielsko,  v balení sa nachádzal nahnitý plod 
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Graf č.3 Počty odobratých vzoriek potravín na jednotlivých stupňoch 
 

 

 
 

 

 
 
Tab.č.13  Niektoré nevyhovujúce vzorky: 
 

NAZOV_VZORKY NEV_ZNAK 

DRAK- ovocné víno biele polosladké, 
9,5% alk. 

v zmyslových skúškach nevyhovelo-netypická vôňa a chuť pre 
ovocné víno a chýbajäci charakter ovocného vína, nízka hodnota 
cukru(19,4 g/l 

Sušené brusnice presladené 
(kandizované) ovocie 

názov výrobku ,,Brusnice sušené, presladené (kandizované) ovocie" 
je nesprávny, nakoľko sušené ovocie nesmie obsahovať cukor, alebo 
sladidlá 

koža Salmonella enteritidis 

Beľanská klobása udená 
prekročenie najvyššieho prípustného množstva benzo(a)pyrénu a 
sumy PAU4 

Frankovka modrá 
nie je v súlade pre pach a chuť nečistú po jablčno mliečnej 
fermentácii nesprávny údaj o obsahu alkoholu 

Nealkoholický nápoj Aloe vera s 
príchuťou hroznovou 

označenie nevyhovuje- chýba názov potraviny,  kategória niektorých 
aditívnych látok v zložení chýba 
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DRAK- ovocné víno červené polosladké, 
9,5% alk. 

v zmyslových skúškach nevyhovelo-netypická vôňa a chuť pre 
ovocné víno a chýbajäci charakter ovocného vína, nízka hodnota 
cukru 17,9 g/l 

Croissant a la Vienna s vareným 
kondenzovaným mliekom. Jemné 
pečivo45g 

 v zložení ako zložka uvedené sladidlo: cyklamát sodný, ktorého 
použitie v danej potravine nie je povolené a aj jeho prítomnosť bola 
potvrdená metódou HPLC/DAD, nedostatok v označovaní: stredná 
výška písma je menšia ako 1,2mm (plocha obalu je väčšia ako 
80cm2) 

Bravčová krkovička bez kosti, voľne 
ložená 

senzorický nález: vôňa v surovom stave-kyslastý zápach, skúška 
varením a pečením: vôňa-výrazný odpudzujúci pach po močovine 

Croissant a la Vienna s káva & škorica 
náplňou. Jemné pečivo 45g 

v zložení ako zložka uvedené sladidlo: cyklamát sodný, ktorého 
použitie v danej potravine nie je povolené , nedostatok v 
označovaní: stredná výška písma je menšia ako 1,2mm (plocha obalu 
je väčšia ako 80cm2) 

Ovocné víno biele MALVINA neoznačenie ovocného vína podľa druhu vína 

Medové pláty 240g nepovolené použitie kyseliny sorbovej vo výrobku Medové pláty 

ARDY- Domáca klobása udená 
prekročenie najvyššieho prípustného množstva benzo(a)pyrénu a 
sumy PAU4. 

Nealkoholický nápoj Aloe vera s 
príchuťou hroznovou 

označenie nevyhovuje- chýba názov potraviny, označenie "obsahuje 
cukor a sladidlo, kategória niektorých aditívnych látok v zložení 
chýba, neoznačená kyselina sorbová v zložení, ktorá bola nameraná 
(20,84 mg/kg) 

Nealkoholický nápoj Aloe vera s 
príchuťou granatového jablka 

označenie nevyhovuje- chýba názov potraviny, označenie "obsahuje 
cukor a sladidlo, kategória niektorých aditívnych látok v zložení 
chýba 

Kráľovná biela ovocné víno polosladké 
9,5% alk. 

v zmyslových skúškach nevyhovelo-netypická vôňa a chuť pre 
ovocné víno a chýbajúci charakter ovocného vína. 

Kráľovná červená ovocné víno 
polosladké 9,5% alk. 

v zmyslových skúškach nevyhovelo-netypická vôňa a chuť pre 
ovocné víno a chýbajúci charakter ovocného vína 

Nealkoholický nápoj Aloe vera s 
príchuťou jablkovou 

označenie nevyhovuje- chýba názov potraviny, kategória niektorých 
aditívnych látok v zložení chýba 

Croissant a la Vienna s čerešňovou 
náplňou. Jemné pečivo 45g 

 v zložení ako zložka uvedené sladidlo: cyklamát sodný, ktorého 
použitie v danej potravine nie je povolené, nedostatok v označovaní: 
stredná výška písma je menšia ako 1,2mm (plocha obalu je väčšia 
ako 80cm2) 

 
 
Dátum vypracovania správy ŠVPS SR z údajov v KIČ k 12.1. 2017 
 


