
 Správa z úradnej kontroly potravín za prvý polrok  2018 
 
 

V  období od 1.1. do 30.6. 2018 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej                          
a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle zákona  č.152/95 Z.z. 
o potravinách v aktuálnom znení 25 027 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho 
pôvodu. Z uvedeného počtu bolo 2 363 kontrol  s nedostatkom, celkovo bolo zistených 8423 
nedostatkov. Prekontrolovaných bolo 5 917 právnych subjektov a 10 739 prevádzok. 

RVPS SR taktiež vykonávajú pravidelné úradné kontroly v potravinárskych 
prevádzkarňach, ktoré zaobchádzajú, pripravujú alebo produkujú produkty živočíšneho 
pôvodu, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 853/2004 a musia byť 
schválené príslušným orgánom v súlade s článkom 31 ods.2 nariadenia (ES) č. 882/2004 v 
platnom znení a článkom 3 nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom znení. ŠVPS SR 
k 03.07.2018 eviduje 1 543 schválených potravinárskych prevádzkarní, v ktorých RVPS 
vykonávajú úradné kontroly vo frekvencii 1 x mesačne. Z uvedeného vyplýva, že za prvý ½ 
2018 bolo v predmetných prevádzkarňach vykonaných 9 258 kontrol. 

V sledovanom období za prvý polrok 2018, inšpektori potravín a surovín rastlinného 
pôvodu vykonali 2483 cielených úradných kontrol zameraných na potraviny rastlinného 
pôvodu. Cielené kontroly  boli zamerané na kontrolou vysledovateľnosti čerstvého ovocia  a 
zeleniny, vrátane  kontroly označovania  krajiny  pôvodu  s cieľom  odhalenia  možných 
nečestných praktík  pri ich uvádzaní  na trh. 
Kontroly prebiehali na  všetkých stupňoch distribučného reťazca, v obchodných reťazcoch  ako 
aj  u obchodníkov s ovocím a zeleninou, ktorí   distribuujú  OZ  z krajín EU do SR, a  ktorí sú 
povinní nahlasovať  zásielky  do portálu SVPS. Potravinoví inšpektori sa pri týchto kontrolách 
zameriavali okrem kvality  tovaru aj na kontrolu dokladov sprevádzajúcich zásielky ovocia  a 
zeleniny, spôsob ich uchovávania, prenos informácií (vrátane krajiny pôvodu) do vnútorného 
informačného systému kontrolovaného subjektu, ako aj správnosť a pravdivosť finálneho 
uvádzania údajov do dodacích listov a faktúr pre odberateľov. Pri   kontrolách u distribútorov, 
inšpektori vykonali dokumentačnú kontrolu dokladov, pričom boli krížovo skontrolované 
množstvá prijatej a vyskladnenej zeleniny. Súčasťou úradných kontrol boli aj kontroly 
nahlásených zásielok čerstvého ovocia a zeleniny prichádzajúcich z iných členských štátov EÚ 
a tretích krajín do portálu ŠVPS SR. Počas kontrol vysledovateľnosti zeleniny sa zistila 
distribúcia  tovaru „neznámeho pôvodu“ (bez označenia  alebo klamlivo označené), hlavne z 
Poľska a Holandska (mrkva, petržlen) alebo Španielska, Talianska, Turecka, Maroka, Belgicka 
(rajčiny). Počas kontrol inšpektori taktiež zistili, že Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov 
neuvádzali v dodacích dokladoch informáciu o krajine pôvodu zeleniny, hoci to predpisuje  
platná legislatíva, podľa ktorej  sa požaduje, aby  informačné náležitosti boli čitateľne a zreteľne 
uvedené na viditeľnom mieste na jednej strane obalu. Zistenia ukázali,  informácie o krajine 
pôvodu zeleniny sa uvádzali iba v ponukových cenníkoch spoločnosti, čo bolo v rozpore  
s platnou legislatívou. Ďalej bolo vo viacerých prípadoch zistené, že prevádzkovatelia 
potravinárskych podnikov uvádzali nepravdivú informáciu o krajine pôvodu zeleniny (v 
prípade mrkvy a petržlenu) už v interných dodacích dokladoch, kde bola zmenená krajina 
pôvodu z Poľska na pôvod Slovenska. Ako príklad uvádzame situáciu , kedy  bol  počas  
kontroly  vysledovateľnosti u distribútora  ovocia  a zeleniny   zistený    kamión s prepravnými 
obalmi s  petržlenom  „neznámeho pôvodu“,t.j.  bez  akéhokoľvek označenia, čo  je  v rozpore  
s platnou legislatívou. 



Tovar bez označenia, alebo tovar klamlivo označený  bol na mieste  zakázaný ďalej 
distribuovať.  Zistené nedostatky  budú riešené v správnom konaní, a za  porušenie  legislatívy   
bude  uložená pokuta  až do výšky  do 100 000 eur. Inšpektori  RVPS SR  vykonali  cielené 
kontrol   aj  so zameraním na  kontrolu   kvality zemiakov  pochádzajúcich z Egypta, hlavne  so 
zameraním na  výskyt  mokrej hniloby a kontrolu  označovania  pôvodu pri   distribúcii 
a  predaji. Kontroly  boli  vykonané  u distribútorov, dovozcov   ako 
aj  v obchodnej  sieti  na  základe informácií nahlásených  do  elektronického systému ŠVPS  - 
Zásielky. Inšpektori počas  kontrol  skontrolovali  dodacie  doklady  a označovanie 
krajiny  pôvodu v nich, resp.  pri predaji   v predajniach potravín. Fyzickou  kontrolou 
hodnotením na  mieste  (rozkrájaním)   sa  nezistil výskyt   mokrej hniloby, ktorú 
spôsobuje  baktéria  Ralstonia solanacearum  u zemiakov    pôvodom 
z Egypta  umiestňovaných na  trh  v SR. 
V rámci vyhlásenej cielenej kontroly samozberu  jahôd a hygieny ich pestovania  v mesiaci  jún  
bolo vykonaných 30  úradných kontrol. Kontroly  boli vykonané   na  celom  území Slovenska. 
Počas  kontrol  inšpektori  okrem dokladovej kontroly  kontrolovali  aj zabezpečenie  
hygienických podmienok   pri  samozberoch  jahôd – mobilné toalety,  tečúca  pitná  voda   na  
umývanie  rúk, hygienické pravidlá   správania  sa  pre  zákazníkov,  bezpečnosť vody  
používanej na  zavlažovanie, dodržiavanie  ochranných dôb  aplikovaných  postrekov. Počas   
týchto kontrol  boli zistené nedostatky pri povinnej  registrácii   pestovateľov  jahôd ako aj  
nedostupnosť sociálnych zariadení  pre  spotrebiteľov. Počas  tejto cielenej kontroly samozberu 
jahôd, inšpektori  odobrali   do úradného laboratória  14  vzoriek  jahôd, z toho  10 vzoriek  na  
mikrobiologické analýzy  so zameraním  na  fekálnu  kontamináciu  (E.coli)  a 7  vzoriek   na  
rezíduá    ochranných prípravkov.  Všetky  vzorky boli vyhovujúce. 
 V rámci  cielených kontrol zameraných na vysledovateľnosť, vykonali  inšpektori potravín 
a surovín rastlinného pôvodu aj série  úradných kontrol na  trhoviskách,  kde  dochádza   
najčastejšie     k distribúcii  tovaru bez  dokladov, alebo ponúkaniu  tovaru   z distribučnej siete   
ako „domáceho“, t.j.  ako záhradkárskych  prebytkov. 
Počas cielených kontrol  na  trhoviskách inšpektori zakazovali predaj ovocia  a zeleniny 
neslovenského pôvodu, ktorý   bol ponúkaný ako domáci.  Kontroly  na  trhoviskách   nadviazali    
na  kontroly  vykonané počas pestovateľskej sezóny  v minulom roku, kedy  bolo vykonaných 
510  úradných kontrol, počas ktorých bolo  v 168  prípadoch zistené porušenie  platných 
predpisov, čo predstavuje  porušenosť   33%.  Kontroly   na trhoviskách boli vykonané v zmysle  
zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov  a zákona  NR SR 
č.178/1998 Z. z. o podmienkach  predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach v znení neskorších predpisov. Počas  výkonu kontroly  boli   kontrolované  aj  
ustanovenia  Nariadenia   vlády  SR č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické 
požiadavky na priamy predaj a dodávanie   malého množstva prvotných produktov rastlinného 
a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka  a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi 
a iným maloobchodným prevádzkarňam v znení neskorších predpisov, ďalej len  „Nariadenie 
vlády“. Predmetom  kontroly  boli stánky s ambulantným predajom  ovocia  a zeleniny  
a výrobkov z nich, hlavne tie, v ktorých  je tovar  ponúkaný  ako „domáci“ alebo  typu „domáce 
prebytky“, ďalej pôvod predávaného tovaru(dodacie doklady, v prípade  spracovaných 
výrobkov z „malých množstiev“  aj označenie  výrobkov), registrácia   predajcu na  RVPS  v 
SR a ostatných   požiadaviek    zákona  o potravinách a zákona  o predaji na  trhoviskách.  
Počas  kontrolného obdobia  bolo   vykonaných 200 úradných  kontrol a z celkového počtu  
kontrol bolo 67 kontrol  s nedostatkami, čo predstavuje 38 %  kontrol s nedostatkami. Medzi 
najčastejšie nedostatky sa radila chýbajúca  evidencia  dopestovaného/predaného  ovocia 
a zeleniny    pre „malé množstvá“, t.j. „predaj z dvora“, nesplnenie povinnosti registrácie  na  
RVPA a chýbajúce nadobúdacie  doklady  na  predávaný tovar. 
 



 
Vzhľadom k tomu, že   situácia  na trhoviskách sa  v tomto  roku ukazuje   napriek   silným 
vlaňajším represívnym opatreniam rovnaká,   inšpektori   budú  za  nedostatky  ukladať 
prísnejšie  sankcie, aby  obchodníci s čerstvým ovocím a zeleninou nevykonávali  nečestné 
obchodné praktiky.   
ŠVPS SR  vykonala prostredníctvom vinárskych inšpektorov v zmysle zákona č. 313/2009Z.z. 
o vinohradníctve a vinárstve a  v zmysle nariadenia Rady (ES) 1308/2013 o spoločnej 
organizácií trhu cielenú  kontrola zameranú na predaj zahraničných vín v maloobchodných 
reťazcoch a veľkoobchodných skladoch ako aj cielenú kontrolu  ktorá bola zameraná hlavne na 
predaj slovenských a zahraničných sudových vín v špecializovaných maloobchodných 
predajniach a zariadeniach spoločného stravovania. Celkovo bolo vykonaných 71 kontrol 
z čoho 18 kontrol v zariadeniach spoločného stravovania  a 34 kontrol v špecializovaných 
predajniach sudových vín.  Počas kontrol bolo odobratých  92 úradných vzoriek ,ktoré sú 
analyzované v laboratóriách ŠVPÚ Bratislava, Dolný Kubín a Košice. V čase kontroly sa 
inšpektori zamerali na kontrolu kvality, označovania a kontrolu zdravotnej neškodnosti 
predávaných vín. Na základe senzorického hodnotenia a analytického analýz bolo zistené 
v  senzorických parametroch a označovaní, že nevyhovovalo  25 vzoriek  z celkového počtu 46 
vzoriek. Najviac nedostatkov bolo zistených  hlavne pri senzorickom hodnotení pre vôňu a chuť 
nečistú po oxidácií, nečistom priebehu fermentácie, mikrobiálnom rozklade, korkovine, 
prídavkoch syntetickej arómy, čo celkovo predstavovalo 54,3 % porušenosť. V označovaní 
chýbala proveniencia – pôvod hrozna, nesprávny preklad na dolepkách šumivých vín, 
označovanie zahraničných vín vyšších kategórií CHOP s tradičným označovaním „neskorý 
zber“ a „akostné víno“, výška písma s povinnými  údajmi  nespĺňa požadovanú veľkosť .Vo 
väčšine prípadov vína so zistenými nedostatkami boli označené krajinou pôvodu  Maďarsko. 
V analytických znakoch boli dodržané základné parametre v zmysle (ES) nariadení. Porušenosť  
vo vzorkách bola mimoriadne vysoká, nakoľko inšpektori pri kontrole vyberali vzorky hlavne 
s predpokladanou porušenosťou v označení na spotrebiteľskom obale, alebo porušenej kvalite.  
 

 

 

 

 

 



 

 
 

RVPS v období od 01.01.2018 do 03.07.2018 vykonali aj 3 902 cielených úradných 
kontrol zameraných na produkty živočíšneho pôvodu, ktoré boli v prevažnej miere vykonávané 
v miestach určenia produktov živočíšneho pôvodu dodaných z iných členských štátov. 
V priebehu kontrol inšpektori zistili nedostatky hlavne v označovaní produktov živočíšneho 
pôvodu, nesprávne skladovanie a uchovávanie produktov živočíšneho pôvodu v súvislosti 
s hygienou a dodržiavaním teplotných podmienok, nedostatky v dokumentácií a vo 
vysledovateľnosti. 

V rámci vykonávaných cielených aj plánovaných úradných kontrol zameraných na 
produkty živočíšneho pôvodu RVPS vykonávajú aj úradný odber vzoriek produktov 
živočíšneho pôvodu, ktoré sú následne podrobené laboratórnym vyšetreniam v požadovaných 
parametroch vo VPÚ. Celkovo bolo v období od 01.01.2018 do 03.07.2018 odobratých 2 697 
úradných vzoriek produktov živočíšneho pôvodu. Z celkového počtu odobratých úradných 
vzoriek 99 vzoriek produktov živočíšneho pôvodu nevyhovelo požiadavkám súčasne platnej 
legislatívy, čo predstavuje 3,67%. 

Predmetné úradné vzorky nevyhoveli požiadavkám na označovanie, senzorickým 
požiadavkám, mikrobiologickým požiadavkám a požiadavkám na fyzikálno – chemické 
ukazovatele (zloženie). V mäsových výrobkoch sa preukázala aj prítomnosť alergénov 
neuvedených v označení a taktiež neprípustný obsah PAU. Prítomnosť TBEV sa preukázala 
v surovom ovčom a kozom mlieku. 
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Tabuľka č. 1 Vykonané kontroly 
Počet 
kontrol 

Počet kontrol       
s nedostatkom 

% kontrol 
s nedostatkom 

Počet 
nedostatkov 

Počet 
skontrolovaných 
subjektov 

Počet 
kontrolovaných 
prevádzok 

25 027 2 363 9,4 8 423 5 917  10 739 
 
Tab. č. 2  Kontroly právnych subjektov, prevádzok a nedostatky 

Činnosť Počet 
subjektov 
 

Počet 
prevádzok 
 

Počet 
kontrol 
celkom 

Počet 
kontrol bez 
nedostatku 

Počet   
kontrol                
s nedostatkom 

% kontrol           
s nedostatkom 

Baliareň - 
Balenie 40 41 67 65 2 3,0 

Colný sklad 14 15 27 26 1 3,7 
Distribútor 156 164 326 306 20 6,1 
Dodávanie 
miestnym 
maloobchodný
m 
prevádzkarniam 

2 2 2 2 0 0,0 

Dovoz z tretích 
krajín 239 284 1215 1214 1 0,1 

Dovoz z tretích 
krajín - osobná 
spotreba 

41 41 46 46 0 0,0 

Hypermarkety a 
supermarkety 67 880 3440 3006 434 12,6 

Internetový 
predaj 40 40 45 39 6 13,3 

Malá predajňa - 
Stánkový predaj 
(okrem trhového 
miesta) 

214 282 337 311 26 7,7 

Malé množstvá 
- rastl. 8 8 10 10 0 0,0 

Malé množstvá 
- živoč. 1 1 1 1 0 0,0 

Malé predajne 2401 3408 5820 5351 469 8,1 
Malé predajne - 
ambulantný 
predaj 

81 94 114 95 19 16,7 

Malé predajne - 
Čerpacia stanica 29 61 92 85 7 7,6 

Malé predajne - 
DM, hračky, 
elektr 

12 19 22 18 4 18,2 

Miestna, 
obmedzená, 
okrajová 
činnosť 

13 13 22 22 0 0,0 

Ostatné 23 24 29 29 0 0,0 
Pestovateľská 
pálenica 6 6 6 6 0 0,0 

Poľnonákup 1 1 1 1 0 0,0 
Potravinová 
banka 1 1 1 1 0 0,0 

Prebaľovanie 1 1 1 1 0 0,0 
Predaj 
konečným spot. 109 229 259 233 26 10,0 



na mieste vo vo 
vlastnej predajni 
Predajný 
automat 3 3 3 2 1 33,3 

Prepravca 14 14 15 15 0 0,0 
Priamy predaj 
konečným 
spotrebiteľom 
na farme/ z 
dvora 

66 71 80 78 2 2,5 

Primárni 
výrobcovia - 
živoč 

16 18 18 18 0 0,0 

Prvovýroba - 
preprava 2 2 3 3 0 0,0 

Prvovýroba - 
produkcia, pest., 
zber, chov, lov, 
mlieko. 

366 389 445 420 25 5,6 

Sprostredkovate
ľ 7 7 9 7 2 22,2 

Stredné 
predajne 1148 3290 6941 5997 944 13,6 

Trhové miesto 
(stánok s 
trvalým 
stanovišťom, 
príležitos 

176 195 244 189 55 22,5 

Veľkoobchodný 
sklad 427 503 1139 1073 66 5,8 

Veľkoobchodný 
sklad OZ 36 37 135 131 4 3,0 

Verejný sklad 10 11 14 14  0,0 
VO sklad 
zmiešaný 90 109 249 230 19 7,6 

VO sklad 
živočíšny 47 50 104 104 0 0,0 

Výroba 1369 1493 2908 2696 212 7,3 
Výroba - 
Dopekanie 62 151 154 142 12 7,8 

Výroba mlieka 5 5 7 7 0 0,0 
Výrobcovia - 
živoč. 236 256 673 667 6 1,4 

Vývoz do 
tretích krajín 3 3 3 3 0 0 

Spolu 5 917 10 739 25 027 22 664 2 363 9,4 
 
 
Tab. č. 3  Prehľad o počte kontrol a nedostatkov vykonaných v jednotlivých mesiacoch  roku 
2018 

Mesiac I. II. III. IV. V. VI. I.  polrok 
Kontroly 2 507 3261 4 346 4 167 5 141  25 027 
Kontroly s nedostatkami 309 348 354 398 423  2 363 
% kontrol s nedostatkom 12,3 10,7 8,1 9,6 8,2  9,4 
Počet nedostatkov 1 018 1 281 1 404 1 523 1 428  8 423 

 
 
 



Graf č. 1 Počet úradných kontrol a kontrol s nedostatkom v roku 2018 

 
 
 
Tab. č. 4  Počet kontrol na jednotlivých stupňoch v roku 2018 
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I. polrok 463 3 816 1 610 1 670 3 440 6 941 6 632 339 116 
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Graf č. 2 Počet kontrol na jednotlivých stupňoch 

 
 

Z celkového počtu kontrol 25 027 bolo najviac úradných kontrol v mesiaci vykonaných 

v stredných predajniach 6 941 (27,7 %), potom nasledujú malé predajne 6 632 (26,5 %) 

a výrobcovia 3 816 kontrol (15,2 %). 

 
 
 
Sankcie uložené za zistené nedostatky 
 
Blokové pokuty 
Uložených bolo 842 blokových pokút v celkovej výške 29 059 €. 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. 
V správnom konaní bolo uložených 112 opatrení. 
V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 721 správnych konaní. Pokuty boli uložené          
vo výške 3 199 330 €. Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 
4 437,4 EUR, najvyššia právoplatná pokuta v tomto mesiaci predstavovala 1 000 000 EUR.  
 
Tab. č. 7  Zistené nedostatky 

Typ nedostatku Počet prevádzok 
s nedostatkami 

Počet 
kontrol                   
s nedostatkom 
 

Počet 
nedostatkov 
celkom 

Nevyhovujúci 
tovar kg 

Hodnota 
tovaru v € 

Hygiena budov, 
hygiena prevádzkarne 595 628 1775 0 0 
Hygiena 
technologického 
zariadenia, pracovné 
pomôcky 

589 

616 1166 0 0 
Označenie - 
nečitateľné, 388 409 765 3042,8 6967,6 
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Počtet kontrol na jednotlivých 
stupňoch



nedostatočné alebo 
nesprávne 
Osobná hygiena 365 370 446 0 0 
Hygiena skladovania 332 343 842 0 0 
po DS/DMT 223 229 989 4311,8 8024,5 
Hygiena predaja 221 227 646 0 0 
Dodržiavanie a 
evidencia teplotných 
režimov 

129 
135 157 0 0 

Nedostatky v 
dokumentácií 

109 
112 149 0 0 

Nevyhovujúce 
laboratórne analýzy 82 97 108 0 0 

HACCP, SPP a 
podobné systémy 

86 
88 146 0 0 

Nevyhovujúca hygiena 77 78 374 0 0 
DDD, evidencia, 
výskyt škodcov 65 68 85 0 0 

Registrácia 
55 

55 59 0 0 
Poškodený obal, tovar 47 48 104 148,4 841,4 
Nevhodné na ľudskú 
spotrebu 

40 
42 71 356,8 660,6 

Neplnenie opatrení 41 42 61 0 0 
Nevyhovujúca hygiena 
- Iné 41 41 77 0 0 
Sanitačný poriadok, 
evidencia 39 40 46 0 0 
Klamlivo označené 
alebo ponúkané na 
predaj klamlivým 
spôsobom 

37 

38 89 13158,1 3527,8 

Vysledovateľnosť 34 35 38 0 0 
Vybavenosť šatní a 
sociálnych zariadení 33 34 49 0 0 
Nakladanie s odpadom 29 29 39 0 0 
Neznámy pôvod, 
neschválený alebo 
neregistrovaný PPP 

25 
26 53 707,7 2178,5 

Nevyhovujúce 
suroviny, výrobky, 
tovar - Iné 

17 
18 29 211,03 386,0 

Neohlásenie zásielky 15 15 20 3014,2 2712 
Kvalita potravín 9 9 12 69,3 94,2 
Školenie zamestnancov 9 9 9 0 0 
Menenie, falšovanie 
údajov 6 6 8 31,9 108,08 
Hygiena prepravy 5 5 5 0 0 
Inak znehodnotené 1 1 6 13,4 44,9 
Celkový súčet 2 077 2 363 8 423 25 065,87 25 545,89 

 
 



Tab. č. 8  Popis niektorých nedostatkov 
Primárny výrobcovia, výrobcovia, baliarne 
nadmerná námraza s odkvapkávaním kondenzu v sklade surovín, znečistené mriežky 
stropného ventilátora nad manipulačným stolom vo výrobe 
stena a strop v príjme potravín mali nevyhovujúcu povrchovú úpravu s olupujúcou sa 
omietkou, 
kovová konštrukcia rolovacej brány v príjme surovín bola miestami skorodovaná, stena, 
keramický obklad steny v baliarni bol poškodený, nerovný,  rozvody elektrického vedenia 
boli vedené nekryte (pod stropom na stene), kovový obklad schodíka bol značene 
skorodovaný 
nepredložené zdravotné preukazy a osvedčenia o odbernej spôsobilosti, aktuálny zoznam 
zamestnancov 
necelistvý povrch obkladu stien pri zárubni v suchom sklade balených surovín, necelistvý 
povrch pri vstupe do suchého skladu, znečistené vstupné dvere a znečistený roh steny v 
sklade, kde sú silá na múku 
opakovane poškodený, opadávajúci hygienický náter steny v priestore nad krabicami s 
uloženým obalovým materiálom, oprava opadávajúcej omietky stĺpu vedľa rotačnej pece 
pozdĺž celej dĺžky rotačnej pece vykonaná nebola opakovaný nedostatok, rozdrvené dlaždice 
boli prekryté tenkým odnímateľným plechom o rozmere cca 3m x 70cm a výmole v blízkosti 
uvedeného plechu sa vyskytovali opakovane 
výskyt živých škodcov (mole) v priestoroch múčneho hospodárstva, prevádzka nie je 
zabezpečená proti vnikaniu živých škodcov (neutesnené dvere) 
suroviny po uplynutom dátume minimálnej trvanlivosti skladované spolu so surovinami 
určenými na výrobu 
výskyt plesne vnútornej časti steny kysiarne rozsah 2m x 20 cm. 
technologické zariadenie znečistené, výskyt korózie 
nesprávne označenie 1 druhu výrobku - označenie zloženia nie je v súlade s platnými 
právnymi predpismi - za slovným spojením "zloženie" nasledujú jednotlivé zložky 
znečistený pracovný odev pracovníčky v pekárni 
poškodené a znečistené obklady steny vo výrobe 
znečistená podlaha pod manipulačným stolom vo výrobe  chleba, poškodený roh steny pri 
prechode z výroby chleba do výroby sladkého pečiva, skorodovaný rám okna v príručnom 
sklade potravín, 
znečistené dvere vedúce z expedície do vonkajšieho prostredia 
neboli predložené aktuálne evidencie teplôt skladovaných surovín a hotových výrobkov 
opakovane poškodený, opadávajúci hygienický náter steny v priestore nad krabicami s 
uloženým obalovým materiálom, oprava opadávajúcej omietky stĺpu vedľa rotačnej pece 
pozdĺž celej dĺžky rotačnej pece vykonaná nebola opakovaný nedostatok, rozdrvené dlaždice 
boli prekryté tenkým odnímateľným plechom o rozmere cca 3m x 70cm a výmole v blízkosti 
uvedeného plechu sa vyskytovali opakovane 

 
Distribúcia, preprava, VO sklady 
v sklade - zistené exkrementy škodcov/hlodavcov i jedna uhynutá myš za regálom s 
krmivom pre spoločenské zvieratá, trus zistený na podlahe pri rozsypanej múke, cukri, 
ovsených vločkách, pri dehydratovaných polievkach, v želé, pod paletami s trvanlivým 
pečivom , ktoré boli ohryzené od hlodavcov 
znečistené a zaprášené regály, na ktorých boli uložené mliečne výrobky v chladiarni, 
prachom znečistené chladiace zariadenie v chladiarni, skladové priestory: na viacerých 
miestach skladu suchého znečistené podlahy - zvyšky obalových materiálov, úlomky 



drevených paliet, zaprášené potrubie pri stene v novom sklade, za dverami skladu s 
trvanlivými výrobkami na zemi sa nachádzal vytečený vyradený energetický nápoj, výskyt 
pavučín na viacerých miestach skladu na oknách a stenách, nový sklad: stavebne narušená 
podlaha pred vchodom do skladu 
znečistené podlahy hrubými nečistotami, zvyškami obalového materiálu, výskyt pavučín, 
potraviny stiahnuté z obehu samostatne neskladované, neoznačené, po podlahe rozsypané 
balenia potravín ( mäso, produkty rybolovu ) 
steny a strop motorového vozidla určeného na prepravu skladovaných potravín - znečistené 
prachom a inými nečistotami 
opakovane poškodený, opadávajúci hygienický náter steny v priestore nad krabicami s 
uloženým obalovým materiálom, oprava opadávajúcej omietky stĺpu vedľa rotačnej pece 
pozdĺž celej dĺžky rotačnej pece vykonaná nebola opakovaný nedostatok, rozdrvené dlaždice 
boli prekryté tenkým odnímateľným plechom o rozmere cca 3m x 70cm a výmole v blízkosti 
uvedeného plechu sa vyskytovali opakovane 
výskyt živých škodcov (mole) v priestoroch múčneho hospodárstva, prevádzka nie je 
zabezpečená proti vnikaniu živých škodcov (neutesnené dvere) 
suroviny po uplynutom dátume minimálnej trvanlivosti skladované spolu so surovinami 
určenými na výrobu 
výskyt plesne vnútornej časti steny kysiarne rozsah 2m x 20 cm. 
technologické zariadenie znečistené, výskyt korózie 
nesprávne označenie 1 druhu výrobku - označenie zloženia nie je v súlade s platnými 
právnymi predpismi - za slovným spojením "zloženie" nasledujú jednotlivé zložky 
znečistený pracovný odev pracovníčky v pekárni 

 
Obchodná sieť, predaj 
zistené nesprávne označenie piatich druhov lahôdkarských výrobkov, predávaných po ich 
rozbalení na váhu, v označení neboli zvýraznené zložky, spôsobujúce alergie alebo 
neznášanlivosť a taktiež chýbal údaj o skladovacích podmienkach uchovávania daných 
výrobkov 
porušený náter príjmovej váhy, porušená celistvosť povrchu klátu na mäso, hrubá vrstva 
ľadového povlaku (námraza) v mraziacich zariadenia na predajnej ploche, znečistené 
mriežky čiernymi nečistotami v 2 chladiacich zariadeniach na predajnej ploche, porušený 
náter držiakov na strečovú fóliu 
manipulácia s nechránenými výrobkami bez použitia ochranných prostriedkov 
v oddelení lahôdok pri kontrole vysledovateľnosti zistené u rybacích výrobkov dokladanie 
výrobkov k zostatkovým množstvám z predchádzajúcich dní,  zmiešavanie rôznych šarží 
výrobkov, neoznačenie dátumu a času vyloženia lahôdkarských výrobkov do pultu, 
nevyradenie z predaja výrobku tradičná domáca klobása po uplynutí DS 
predajca  nezaregistrovaný na RVPS 
kuracie dolné stehná, chladené, trieda A boli uchovávané v mraziacom zariadení pre teplote  
-21,0 °C 
podlahy v prevádzkarni poškodené, znečistené, WC zamestnancov - podlahy znečistené, 
chladiaci box OZ - podlaha znečistená, schodiská - znečistené, priestor príjmu potravín - 
poškodený povrch steny, výťah - steny poškodené, znečistená podlaha, suchý sklad - zárubňa, 
radiátor znečistené, podlahy znečistené, regály zatečené, stena poškodená, chladiace vitríny 
znečistené, násypné boxy na pečivo znečistené,steny na predajnej ploche znečistené 
poškodené, regály znečistené, poškodený vstupný turniket,. nákupné košíky znečistené 
zásielka hydinového a bravčového mäsa nebola nahlásená do elektronického systému 
zásielok 



zázemie predajne nie je udržiavané na dobrej hygienickej úrovni, vonkajší priestor príjmovej 
rampy znečistený úlomkami obalov, plastovými vreckami, vysypanou ryžou, celá príjmova 
rampa zaprášená, na podlahe je mnoho papierových cenoviek, pri vstupe na príjmovu rampu 
sú nesúvisiace zaprášené predmety, v okolí lisu na vratné obaly aj samotný lis znečistený, 
zaprášené, množstvo útržkov rôznych obalov, podlahy v chladiacom a mraziacom zariadení  
v zázemí silno znečistené čiernymi povlakmi 
denná miestnosť pre zamestnancov - neuzavretá kanálová vpusť v podlahe, miestnosť pred 
WC pri šatni-umývadlo bez studenej a teplej vody 
Opakovane bol zistený predaj mäsových výrobkov vyrobených v 
neregistrovanej/neschválenej prevádzke, nebol predložený doklad o naložení s výrobkami 
stiahnutými pri úradnej kontrole 
v umývadlách na mäsovom úseku pri predaji a v prípravovni ovocia a zeleniny netečie teplá 
voda 
mraziace zariadenie na hlbokozmrazenú zeleninu - nameraná teplota -7,9°C, výrobca 
požaduje teplotu -18°C 
uvádzanie na trh "Vlašské orechy " nevyhovujúce senzorickému posúdeniu (vôňa cudzia, 
nepríjemná, chuť cudzia , zvieravá 
pekárenské výrobky po dodávke skladované v znečistenom sklade, dvere skladu boli 
otvorené do prašného prostredia 
poškodený vákuový obal mrazených hydinových výrobkov 3 druhy 
prelepovanie DS po otvorení originálneho spotrebiteľského balenia, predlžovanie DS po 
otvorení originálneho spotrebiteľského balenia 
na úseku mäsa údenín v zápaltí uskladnené predmety nesúvisiace s činnosťou, obschnuté 
žemle, prázdne PET fľaše , pečivo na dopekanie sa rozmrazuje v kartón. krabici pod pultom 
mimo vyhradeného priestoru, dopečené pečivo sa skladuje v otvorenej nerezovej skrini, 
vedľa znečistená pracovná bunda na manipulačnom stole, pod pultom sa skladujú chemické 
čistiace prostriedky, suché aj škrupinové plody v originálnych obaloch skladované v zázemí 
vedľa sadbových zemiakov,  v priestore prípravy ovocia a zeleniny  v umývadle umiestnená 
kartónová krabica s páskami do pokladní, na pracovnom pulte skladované zvädnuté 
vyradené črepníkové kvety a chemické čistiace prostriedky, na odpadkovom koši 
umiestnené plesnivé a nahnité vyradené jahody, na podlahe vo vedrách vyradené zvädnuté 
tulipány s opadanými kvetmi 
nárezový stroj znečistený množstvom zaschnutých zbytkov mäsových  nárezov, pravidelne 
nečistený, regály na predajnej ploche zaprášené, znečistené vytečeným obsahom potravín, 
priestor na skladovanie pečiva má nefunkčné dvere 
senzorickým posúdením výrobkov uskladnených v chladiacej vani v predajni boli 
nevyhovujúce: Bravčové stehno a bravčové karé chladené, vákuovo balené, pôvod 
Španielsko, po otvorení obalu bol cítiť kyslastý zápach, povrch mäsa oslizlý, väčšie 
množstvo lepkavej zapáchajúcej červenkastej tekutiny, mäso vykazovalo známky kazenia 
predaj 8 druhov výrobkov po uplynutom DMT a 3 druhy výrobkov po uplynutom DS 
nepredložená evidencia o dátume a čase rozbaľovania mäsových výrobkov 
chýbajúce zariadenie na hygienické osušenie rúk na toaletách a šatni 
predavač pri manipulácií s nebalenými výrobkami nemal rukavice 
chladiace vitríny znečistené, podlahy na ťažko dostupných miestach znečistené, stropné 
kazety znečistené, zatečené, regály znečistené, stena poškodená, WC zamestnancov - 
podlahy znečistené, šatňa – umývadlo a stena znečistené 
predaj potravín so stopami po vymrazení a vysušení mrazom 

 
 



Ovocie, zelenina 
 
podľa predloženého dokladu boli predávané jahody od prvovýrobcu malých množstiev, 
avšak množstvo predávaných jahôd v čase kontroly prevyšovalo množstvo povolené pre 
prvovýrobcov malých množstiev 
pri dvoch dodávkach mrkvy je nesprávne označená krajina pôvodu tovaru, na objednávkach, 
faktúre , príjemke a CMR je označená krajina pôvodu mrkvy Poľsko, na dodacích listoch pre 
odberateľa je uvedená krajina pôvodu Slovensko 
predaj  zemiakov po narezaní a olúpaní  so šedými škvrnami 
dvere do skladu ovocia (otvárajúce sa do vonkajšieho prostredia, nie sú zabezpečené proti 
vnikaniu živých škodcov, chýbajú dvere v miestnostiach susediacich so skladom hotových 
výrobkov 
klamlivé označenie výrobku: nesprávne bolo expedované - ,,Petržlen 300 g balenie, krajina 
pôvodu Slovensko", správne malo byť - ,,Paštrnák 300 g balenie, krajina pôvodu Poľsko" 
upchatý odtok v podlahe v prípravovni ovocia 
nebola uvedená krajina pôvodu pri predaji čerstvého ovocia a zeleniny 
znečistené regále pod košíkmi na zeleninu a ovocie v predajni zaschnutou nečistotou, 
prachom a zvyškami ovocia a zeleniny 

 
 
Odber vzoriek a laboratórne analýzy 
 
Počas úradných kontrol bolo odobratých 6 898 vzoriek potravín a surovín, z čoho boli ku dňu 
vyhodnotenia polročnej správy ukončené analýzy u 5 832 vzoriek. Požiadavkám legislatívy 
nevyhovelo 241 vzoriek, čo z množstva ukončených vzoriek predstavuje 4,1 %.  
 
Tab. č. 9  Odobraté vzorky 

Počet 
vzoriek 
celkom 

Ukončené 
vzorky 

Nevyhovujúce 
vzorky 

Množstvo 
nevyhovujúcich v kg 

% nevyhovujúcich Celkové množstvo  
v kg 

6 898  5 832 241 154 654,29 4,1 12 889 016,55 
 
 
Tab. č. 10  Popis vybraných nevyhovujúcich vzoriek 

Vzorka  Nevyhovujúci znak 
Mechanicky separované hydinové mäso zistená prítomnosť Salmonella spp. 
Káva zrnková mletá-Mocca 200g vákuovo 
balená 
 

nesprávne uvedený názov dátumu 
minimálnej trvanlivosti, do názvu doplniť " 
pražená mletá káva..." 

Spišské párky  obsah tuku pod stanovený limit 
Rybárske rezy 
 

na obale výrobku nie sú deklarované 
konzervačné látky, vo vzorke metódou 
HPLC/DAD zistená prítomnosť 
konzervačných látok kyselina  
benzoová/E210/ a kyselina sorbová/E200/ 

Čerstvé vajcia L,  
 

vo vzorke vajec (škrupina) zistená 
prítomnosť Salmonella spp. 
 

Surové ovčie mlieko 
 

potvrdená prítomnosť RNA vírusu 
kliešťovej encefalitídy (TBEV) 



 
Lesná zmes - Piešťanský extra hustý sirup s 
príchuťou lesného ovocia 

neuvedenie použitého farbiva Brilantná 
modrá FCF (E133) v zložení výrobku 

Zmes kandizovaného ovocia 250g prekročený limit oxidu siričitého, limit: 
100mg/kg, stanovená hodnota 158mg/kg 

kozia bryndzička mliečny výrobok možno označovať názvom 
pochádzajúcim zo slovného základu 
"bryndza" jeho modifikáciou, pozmenením 
alebo inou úpravou tohto slova alebo 
použitia takéhoto slova v slovnom spojení s 
iným slovom, len ak takto označený 
výrobok obsahuje najmenej 50% hmot. 
ovčej zložky, pričom ovčia zložka musí 
pochádzať z pôvodného ovčieho mlieka a 
nesmie pochádzať zo srvátky vznikajúcej pri 
výrobe ovčieho hrudkového syra alebo 
iného výrobku z ovčieho mlieka, v zmysle 
citovanej legislatívy je potrebné zmeniť 
názov výrobku "Kozia bryndzička" 

Hrozienka sušené 150g odobratá suspektná vzorka - vzorka 
nevyhovela  

Kukurica na pukance maslová 100g neprijateľná pre ľudskú spotrebu podľa jej 
určeného použitia, a to pre pach  a chuť po 
zoxidovanom tuku 

Pistácie surové nevylúpané prekročenie max. hodnoty obsahu AFT BI a 
BI-G2 

Pukancová kukurica s maslovou príchuťou vôňa - cudzia, výrazná po oxidácii, chuť - 
cudzia, po oxidácii 

Údené delené stehno  
 
prekročenie limitu PAU4 - 18,6 

Slnečnicové semienka nelúpané, pražené nevyhovelo v označovaní  pre uvedenie 
spotrebiteľa do omylu uvedením dvoch 
rôznych dovozcov na trh EÚ 

Údené karé bez kosti - tepelne opracované 
solené mäso 

Benzo(a)pyrén - 3,3 ug/kg (limit max. 2, 0 
ug/kg) 
Suma PAU4 - 16,6 ug/kg (limit max. 12,0 
ug/kg) 
NaCl - 56770 mg/kg (limit max. 32000 
mg/kg) 

Tatárska omáčka v označení výrobku sú uvedené dva názvy - 
Tatárska omáčka  a Majonézová omáčka, 
laboratórne zistená kys.benzoová - 
714mg/kg, ktorá v zozname zložiek nie je 
uvedená 

Zmes kand. ovocia hmotnosť 250g na obale výrobku sú deklarované 
synt.farbivá: E 129, E102, E110 a E 132, vo 
vyšetrenej vzorke nebola zistená prítomnosť 
E 110 a E 132 
vo vyšetrenej vzorke bola zistená 



prítomnosť synt. farbiva brilantná modrá E 
133, ktorá nie je uvedená na obale výrobku, 
nedostatočné , nesprávne označenie 

Vajíčka - mliečna čokoláda obsah ekvivalentov kakaového masla nad 
stanovený limit 

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

Feta - zrejúci syr vyrobený z ovčieho a 
kozieho mlieka 

zistená stredná výška písma je 0,8 mm, 
najväčšia plocha obalu je väčšia ako 80 cm 
2 

ATHIENITICO PAPOUIS HALLOUMI  zistená stredná výška písma je 1 mm, 
najväčšia plocha obalu je väčšia ako 80 
cm2, v zložení uvedená zložka „mäta“, čo 
nie je zohľadnené v názve výrobku 

 
 
 
Tab. č. 11  Prehľad o počte odobratých vzoriek vo výrobe, v obchodnej sieti a pri dovoze 

Miesto odberu 
Odobraté vzorky 

% porušenosti 
z celkového 

počtu odobratých 
vzoriek Vyhovujúce Nevyhovujúce Spolu 

Výroba 2 682 76 2 758 1,1 

O
bc

ho
dn

á 
si

eť
 

Vzorky domáceho 
pôvodu 1 893 78 1 971 1,1 

Vzorky z 
ostatných krajín 

EÚ 
1 520 52 1 572 0,8 

Vzorky z tretích 
krajín, neuvedené 371 26 397 0,4 

SPOLU obchodná 
sieť 3 784 156 3 940 2,3 

Vzorky odobraté pri 
dovoze z tretích krajín 191 9 200 0,1 

SPOLU                                    
uvedené vzorky 6 657 241 6 898 

3,5 (z celkového 
počtu 

odobratých 
vzoriek) 

 
 
 
 
 
 
 



Importné kontroly surovín a potravín rastlinného pôvodu 
 
Na RVPS SR bolo vykonaných 1 861 kontrol pri dovoze surovín a potravín, pri čom bolo 
skontrolovaných 2 243 zásielok. Pri importných kontrolách bolo odobratých 200 vzoriek, 
z čoho bolo ku dnešnému dňu ukončených 182 vzoriek a z ukončených vzoriek nevyhovovalo 
9 vzoriek. 
 
Tab. č.  13  Počet importných kontrol a zásielok 

Výsledok kontroly Počet kontrol Počet zásielok Množstvo v kg 
Povolená zásielka 1 784 2 148 24 622 821,56 
Dočasne pozastavená zásielka 80 91 1 138 056,04 
Znehodnotenie zásielky  2 2 49 980 
Vrátenie zásielky 1 1 3 409 
Iný účel 1 1 22 000 
Spolu 1 861 2 243 25 836 266,6 

   
 
 
Tab. č . 14  Najviac kontrolované komodity podľa počtu zásielok pri dovoze 

Komodita Počet kontrol Počet zásielok Množstvo v kg 
Výživové doplnky 213 215 131535,966 
Rafinované oleje 84 90 2238107 
Zahraničné vína 46 62 1123809 
Pravé ušlachtilé 55 60 940960,7 
Kompóty 34 59 1945091,54 
Ochutený nealko nápoj 55 57 950497,9 
Grapefruity 53 53 301712,46 
Dyňa červená 52 52 1069486,63 
Arašidy upravené 49 49 1097729,5 
Fazuľa 29 46 1093371 

 
 
 
Tab. č. 15  Vzorky odobraté pri importných kontrolách 
Počet 
vzoriek 

Ukončené  Nevyhovujúce  % 
nevyhovujúcich 

Celkové množstvo v 
kg 

200 182 9 4,9 2 136 336,38 
 
 
Tab. č. 16  Nevyhovujúce vzorky 

Vzorka  Dávka  Pôvod  Nevyhovujúci znak 
Slnečnicové semienka 
nelúpané, pražené 
 

360 Ukrajina nevyhovelo v označovaní  pre 
uvedenie spotrebiteľa do omylu 
uvedením dvoch rôznych dovozcov     
na trh EÚ 
 

Ryžové rezance papino 
cucina 300 g 378 Ukrajina 

nepovolené zdravotné a výživové 
tvrdenie 

CHACHA WALNUT- 
gruzínska CHACHA 
vlašský orech 45% 96 Gruzínsko 

neuvedený predajný názov liehoviny v 
označení, stredná výška písma je 1,0 
mm 

CHACHA GRAPE- 
gruzínska CHACHA 
hrozno 45% 96 Gruzínsko 

neuvedený predajný názov liehoviny v 
označení, stredná výška písma je 1,0 
mm 



Mandarínky W. Murcot 20143,066 Turecko 

 
 
prekročený obsah fenvaleratu. 

Pistácie surové nevylúpané 22000 Irán 

 
 
prekročenie max. hodnoty obsahu AFT 
BI a BI-G2 

 


