
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac máj 2021 
 
 

     V  období od 1.5.  do 31.5. 2021 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej                                    
a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona  č.152/95 Z.z. 
o potravinách v aktuálnom znení 4 795 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho 
pôvodu. Z uvedeného počtu bolo 275 kontrol  s nedostatkom, celkovo bolo zistených 1 017 
nedostatkov. Prekontrolovaných bolo 1 561 právnych subjektov a 2 516 prevádzok. 

 

 

Tabuľka č. 1 Vykonané kontroly 
Počet 
kontrolovaných 
prevádzok 

Počet 
kontrol 

Počet kontrol       
s 
nedostatkom 

% kontrol 
s nedostatkom 

2516 4795 275 5,7 
 
 
Tab. č. 2  Kontroly právnych subjektov, prevádzok a nedostatky 

Činnosť Počet 
prevádzok 
 

Počet 
kontrol 
celkom 

Počet   
kontrol                
s nedostatkom 

% kontrol           
s nedostatkom 

Prvovýroba 41 48 1 2,1  
Výroba 662 900 36 4,0  
Distribúcia, 
doprava 43 58 5 

8,6  
Dovoz 3 7 0 0,0  
Veľkoobchod 201 321 12 3,7  
Hyper 
a supermarkety 341 868 64 

7,4  
Stredné predajne 618 1268 94 7,4  
Malé predajne 754 1302 63 4,8  
Internetový 
predaj 12 13 0 

0,0  
Ostatné * 8 10 0 0,0  

* Miestna obmedzená, okrajová činnosť, Malé množstvá, Charita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tab. č. 3  Počet kontrol na jednotlivých stupňoch v roku 2021 
 

Mesiac v roku  
Pr

vo
vý

ro
ba

 

V
ýr

ob
a 

D
is

tr
ib

úc
ia

, d
op

ra
va

 

D
ov

oz
 

V
eľ

ko
ob

ch
od

 

H
yp

er
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
a 

su
pe

rm
ar

ke
ty

 

St
re

dn
é 

pr
ed

aj
ne

 

M
al

é 
 p

re
da

jn
e 

In
te

rn
et

ov
ý 

pr
ed

aj
 

O
st

at
né

  

         I.-II. 3 326 19 2 80 218 330 265 84 4 

III. 7 559 38 2 193 605 951 792 32 10 

IV. 28 641 23 3 207 589 1099 950 12 0 

V. 48 900 58 7 321 868 1268 1302 13 10 

VI.           

VII.           

VIII.           

IX.           

X.           

XI.           

XII.           

 
 
Z celkového počtu kontrol 4 795 bolo najviac úradných kontrol v mesiaci vykonaných 
v malých predajniach 1 302 (27,2 %), potom nasledujú stredné predajne 1 268 (26,4 %) 
a výroba 900 kontrol (18,8 %). 
 
Vykonaných bolo 34 kontrol mimo bežnej pracovnej doby, z čoho pri 11 kontrolách boli zistené 
nedostatky. Mimo pracovnej doby bolo skontrolovaných 19 právnych subjektov a 29 
prevádzok, nedostatky boli zistené na 11 prevádzkach. Najviac nedostatkov bolo v hygiene 
technologických zariadení a pomôcok, v hygiene budov a prevádzok a predaj po dátume 
spotreby a dobe minimálnej trvanlivosti. 
 
Tab. č. 4  Porovnanie kontrol v bežnej pracovnej dobe s kontrolami mimo pracovnej doby 

 Celkový počet kontrol Kontroly 
v bežnej 
pracovnej dobe 

Kontroly mimo 
pracovnej doby 

Počet kontrol 4795 4761 34 
% kontrol 100 99,3 0,7 
Kontroly 
s nedostatkom 275 264 11 

% kontrol s 
nedostatkom 5,7 5,5 32,4 

 
 
 
 
 



Sankcie uložené za zistené nedostatky 
 
Blokové pokuty 
Za účelom odstránenia zistených nedostatkov a vylepšenia práce boli na mieste uložené 
opatrenia a blokové pokuty v počte 106 v celkovej výške 3 565 EUR. Ďalšie 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. 
 
 
Právoplatné rozhodnutia 
V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 56 rozhodnutí o pokute v správnom konaní. 
Pokuty boli uložené vo výške 88 200 €. Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí 
predstavovala 1575 EUR, najvyššia právoplatná pokuta v tomto mesiaci predstavovala 13 000 
EUR.  
 
Tab. č. 5  Zistené nedostatky 

Typ nedostatku Počet prevádzok 
s nedostatkami 

Počet 
kontrol                   
s nedostatkom 
 

Počet 
nedostatkov 
celkom 

Hygiena* 180 184 642 
Skladovanie 

26 26 29 

Označenie 66 67 134 
Nedostatky 
v dokumentácii** 24 24 31 

Neplnenie opatrení, 
Marenie výkonu 1 1 1 

Nevyhovujúce 
výrobky *** 23 24 30 

Predaj po dátume 
spotreby a dátume 
minimálnej 
trvanlivosti 

25 26 150 

Vysvetlivky: Hygiena* - DDD, evidencia, výskyt škodcov, HACCP, SPP a podobné systémy, Hygiena budov,  hygiena 
prevádzkarne, Hygiena predaja, Hygiena prepravy, Hygiena skladovania, Hygiena technologického zariadenia, pracovné 
pomôcky, Iné nedostatky postúpené na príslušný RÚVZ, Nakladanie s odpadom, Nevyhovujúca hygiena, Nevyhovujúca hygiena 
– Iné, Osobná hygiena, Sanitačný poriadok, evidencia, Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení,  
Nedostatky v dokumentácii **- Nedostatky v evidencii a vysledovateľnosti, Neohlásenie zásielky, Nesúlad s nahlásenou 
zásielkou   - pôvod, Neznámy pôvod, neschválený alebo neregistrovaný PPP, Registrácia, Školenie zamestnancov, 
Vysledovateľnosť,  
Nevyhovujúce výrobky*** – Nevhodné na ľudskú spotrebu, Nevyhovujúce suroviny, výrobky, tovar –Iné, Poškodený obal, 
tovar, Nevyhovujúce laboratórne analýzy, Zdraviu škodlivé potraviny 
 
  
 
Odber vzoriek a laboratórne analýzy 
 
Počas úradných kontrol bolo odobratých 1 273 vzoriek potravín a surovín, z čoho boli                  
ku dnešnému dňu ukončené analýzy u 842 vzoriek. Požiadavkám legislatívy nevyhovelo 23 
vzoriek, čo z množstva ukončených vzoriek predstavuje 2,7 %.  



Tab. č. 6  Popis vybraných nevyhovujúcich vzoriek 
Komodita Popis nedostatkov 
Grilovacia 
klobása 

prekročenie najvyššieho prípustného množstva benzo(a)pyrénu  

Celé špenátové 
listy vo vode á 
765 g 

neuvedenie povinných sprievodných údajov k názvu potraviny- chýba údaj          
o fyzikálnom stave potraviny 

Vermiseli 500 
g 

neuvedenie povinných údajov - názvu výrobku podľa platných predpisov, dátumu 
minimálnej trvanlivosti, podmienok skladovania, návodu na použitie a 
výživových údajov v štátnom jazyku 

Šampiňóny 
krájané v 
slanom náleve 

potravina nevhodná na ľudskú spotrebu pre pach nečistý, výrazne cudzí 

Rastlinný 
margarín 

nedodržanie strednej výšky písma min. 1,2 mm, neuvedenie povinných údajov - 
dátumu minimálnej trvanlivosti a výživových údajov  v štátnom jazyku, 
nepovolené výživové tvrdenie "bez cholesterolu 

Gourmanette 
konopná, 100 
% rastlinný 
výrobok á 130 
g 

v označení výrobku nie je uvedený názov podľa právnych predpisov 

Slnečnicové 
semienka, 
pražené a 
solené 

vzorka mala príznaky akostného narušenia pre zmenu pachu a chuti - po 
zoxidovanom tuku 

Mleté mäso 
mrazené 

vyšetrená vzorka nie je v zhode s mikrobiologickými kritériami, potvrdená 
Salmonella enterica subsp. enterica sérovar Enteritidis 

Puding 
vanilkový s 
višňovou 
polevou 

neoznačenie potraviny v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, nečitateľnosť      
a nezvýraznené zložky  spôsobujúce alergie alebo neznášanlivosť 

Hovädzie 
predné bez 
kosti 

text na druhej dolepke s  povinnými údajmi nečitateľný, slabá potlač 

Kakový prášok 
so zníženým 
obsahom tuku á 
100 g 

neuvedenie alkalizačného činidla v zozname zložiek, v označení krajiny pôvodu 
je mylne uvedená informácia o mieste uvedenia čísla krajiny pôvodu pred 
dátumom minimálnej trvanlivosti - v skutočnosti je číslo krajiny pôvodu uvedené 
za dátumom minimálnej trvanlivosti 

Šarlotka 
čučoriedka, 
khké pečivo 
plnené ovocnou 
náplňou s 
čučor. pric 

na originálnom obale a dolepke v slovenskom jazyku sú rozdielne výživové 
údaje, v zložení deklarované "mono a diglyceridy mastných kyselín" bez 
uvedenia kategórie prídavnej látky 

Venček 
maslový 

neuvedenie použitej konzervačnej látky kyseliny sorbovej (E200) v zložení 
výrobku 

Žihľavový 
čajíček  100 g 

na etikete sú uvedené výživové tvrdenia: " Má vysoký obsah prírodných 
flavonoidov / hlavne rutína kvercetín/, ktoré nie sú uvedené v prílohe 

Nízko 
kalorický nápoj 
500ml  

názov výrobku "Nízko kalorický nápoj" nespĺňa požiadavky, nesprávne uvedené 
výživové údaje, v tabuľke uvedené "nasýtené tuky" 
poznámka: správne má byť " Výživové údaje na ...", nie "Nutričné hodnoty..." 

Syrové nite nevyhovujúce mikrobiologické požiadavky 
Baby špenát prekročený obsah sulfoxafloru 



 
 
 
Tab. č. 7  Prehľad o počte odobratých vzoriek vo výrobe, v obchodnej sieti a pri dovoze 

Miesto odberu 
Odobraté vzorky 

Vyhovujúce Nevyhovujúce Spolu 

Výroba 461 7 468 

 Obchodná sieť 784 15 799 

Vzorky odobraté pri 
dovoze z tretích krajín 5 1 6 

SPOLU                                    
uvedené vzorky 1250 23 1273 

Výroba – baliarne, malé množstvá, primárni výrobcovia, výroba, spoločné stravovanie, ostatné 
Obchodná sieť – doprava, dovoz, maloobchodné predajne, veľkoobchodné sklady, predajne výrobcu, internetový predaj 
 
 
 
Importné kontroly surovín a potravín rastlinného pôvodu 
 
Pri importných kontrolách bolo skontrolovaných 8 zásielok, pri čom 1 zásielka nevyhovela. Pri 
importných kontrolách bolo odobratých 6 vzoriek, ku dnešnému dňu bola 1 vzorka 
vyhodnotená ako nevyhovujúca. 
 
Správa vypracovaná z údajov zapísaných do KIČ k 9.6. 2021. 
 


