Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac október 2021
Priebežné výsledky úradných kontrol ŠVPS SR za mesiac október ukazujú, že rada
prevádzkovateľov potravinárskych podnikov najčastejšie nedodržiava hygienu prevádzkarne,
hygienu predaja, skladovania a hygienu technologického zariadenia zo všetkých zistených
nedostatkov.
Typ nedostatku

Hygiena*

Počet prevádzok
s nedostatkami

243

Počet
kontrol
s nedostatkom

248

Počet nedostatkov
celkom

905

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, celková nevyhovujúca hygiena, osobná hygiena, Sanitačný poriadok,
evidencia, vybavenosť šatní a sociálnych zariadení, hygiena nákupných košíkov.
Fotodokumentácia:

Medzi ďalšie najčastejšie zisťované nedostatky v potravinárskych prevádzkach patria
iné typy nedostatkov ako:
Typ nedostatku

Hygiena budov, hygiena
prevádzky
Hygiena skladovania
Hygiena technologického
zariadenia, pracovné pomôcky
Označenie nečitateľné,
nedostatočné, nesprávne
Predaj po dátume spotreby,
minimálnej trvanlivosti
Hygiena predaja

Počet prevádzok Počet nedostatkov
s nedostatkami
celkom

56

177

43

147

59

113

44

85

13

70

21

61

Najčastejšie pri úradných kontrolách boli uvedené nedostatky zisťované v právnych
subjektoch a prevádzok v danej činnosti:
Činnosť

Distribútori a dopravcovia
Hypermarkety a supermarkety
Malé predajne
Prvovýrobcovia
Stredné predajne
Veľkoobchodné sklady
Výroba

Počet prevádzok
s nedostatkom

2
47
57
3
92
10
34

Počet
kontrol s nedostatkom

2
50
57
3
92
10
34

Celkový súhrn
V období od 1.10. do 31.10. 2021 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) len v zmysle Zákona č. 152/95 Z.z.
o potravinách v aktuálnom znení celkom 4 725 úradných kontrol potravín rastlinného
a živočíšneho pôvodu. Z uvedeného počtu bolo zistených 905 nedostatkov. Prekontrolovaných
bolo 1 644 právnych subjektov a 2 491 prevádzok.
Počet kontrolovaných prevádzok
2491

Počet kontrol
4725

Počet kontrol s nedostatkom
248

Z celkového počtu kontrol 4 725 bolo najviac úradných kontrol vykonaných v stredných
predajniach 1 158 (24,5 %), potom nasledujú malé predajne 1 068 (22,6 %) a výroba 785
kontrol (16,6 %).

Vykonaných bolo 80 kontrol mimo bežnej pracovnej doby, z čoho pri 32 kontrolách boli zistené
nedostatky. Mimo pracovnej doby bolo skontrolovaných 42 právnych subjektov a 78
prevádzok, nedostatky boli zistené na 32 maloobchodných prevádzkach. Najviac
nedostatkov bolo v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia a
pomôcok, v hygiene skladovania a v hygiene predaja.

Sankcie uložené za zistené nedostatky
Za účelom odstránenia zistených nedostatkov boli na mieste uložené opatrenia a blokové
pokuty v celkovej výške 2 800 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 78 rozhodnutí o pokute v správnom konaní.
Pokuty boli uložené vo výške 62 050 €. Najvyššia právoplatná pokuta v tomto mesiaci
predstavovala 5 000 EUR.
Odber vzoriek a laboratórne analýzy
Počas úradných kontrol bolo odobratých 1 398 vzoriek potravín a surovín, z čoho boli ku dňu
ukončené analýzy u 857 vzoriek. Požiadavkám legislatívy nevyhovelo 18 vzoriek, čo
z množstva ukončených vzoriek predstavuje 2,1 % porušenosť.
Popis vybraných nevyhovujúcich vzoriek:
Komodita
Údený brav. bok
Bravčová
krkovička s
kosťou,
Pralinky z mliečnej
a bielej čokolády
s lieskovo
orieškovou
náplňou 103
CS víno BZO
červené polos. sud
Blood orange 15 %
IPA
Bravčová
krkovička bez
kosti a kože,
Domáca bábovka
Gazdovská klobása
Coffee 3v1

Popis nedostatkov
prekročenie najvyššieho prípustného množstva PAU
vzhľad: povrch zmenený, lepkavý, jemne osliznutý so známkami
počiatočného mikrobiálneho rozkladu, vôňa - pach cudzí
zistená stredná výška písma 0,7 mm, plocha obalu je väčšia ako 80 cm2;
stredná výška písma musí byť väčšia alebo rovná 1,2 mm, povinné údaje
obtiažne čitateľné
nesprávny údaj o obsahu alk, deklarovaný 13,0, zistený 11,5%obj
nevyhovujúca stredná výška písma stanovená hodnota 1,0 mm limit 1,2 mm
vôňa: zmenená, cudzia, nežiadúca, nepríjemná, vykazuje výrazné známky
kazenia
neuvedenie použitej konzervačnej látky Kyseliny sorbovej (E200) v zložení
výrobku
prekročenie najvyššieho prípustného množstva PAU
neuvedený názov potraviny, nesprávne uvedené výživové údaje, stredná
výška písma 0,9mm, alergény nie sú odlíšené od zvyšnej časti zoznamu,
v zložení uvedená rastlinná smotana", nie sú uvedené látky a množstvá látok,

na ktoré sa vzťahujú výživové a zdravotné tvrdenia, v označení sú uvedené
zdravotné tvrdenia, ktoré nie sú uvedené v zozname povolených zdravotných
tvrdení
BIO Kvetový med
500 g
Čokoládový
dezert-čokoládové
pralinky 400g
Ružové víno suché
12,5%
Kuracie štvrte
Škorica mletá
Tvarohový krém
vanilkový
Sauvignon blanc,
12%
Miešaný
aromatizovaný
nápoj s obsahom
vína 0,75 l
Škvarená masť

prekročený limit hydroxymetylfurfuralu
obtiažná čitateľnosť povinných údajov, zistená stredná výška písma 0,6 mm,
najväčšia plocha obalu je väčšia ako 80 cm2, stredná výška písma má byť
väčšia alebo rovná 1,2 mm
pach nečistý, po oxidácií, chuť nečistá, po oxidácií
zistená prítomnosť baktérií Salmonella enteritidis
nízka nameraná hodnota éterických olejov (0,39 ml/ 100 g)
stredná veľkosť písma 1,1 mm
pach a chuť nečistá, JMF
nesprávne uvedený obsah alkoholu % vol. , nesprávne uvedený dátum
spotreby
nesplnenie normy pre voľné mastné kyseliny

Prehľad o počte odobratých vzoriek vo výrobe, v obchodnej sieti a odobratých vzoriek
pôvodom z 3. krajín

Odobraté vzorky

Miesto odberu
Vyhovujúce

Nevyhovujúce

Spolu

560

3

563

817

15

832

Vzorky odobraté pri dovoze z tretích
krajín

3

0

3

SPOLU
uvedené vzorky

1380

18

1398

Výroba
Obchodná sieť

Vysvetlivky: Výroba – baliarne, malé množstvá, primárni výrobcovia, výroba, spoločné stravovanie, ostatné
Obchodná sieť – doprava, dovoz, maloobchodné predajne, veľkoobchodné sklady, predajne výrobcu, internetový predaj

Správa Odboru kontroly potravín rastlinného pôvodu z kontroly obchodnej
kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac október 2021

V mesiaci október 2021 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality
čerstvého ovocia a zeleniny 189 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 34
kontrolách boli zistené nedostatky. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 4 kontroly.
V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 189 kontrol, u prvovýrobcov bolo
vykonaných 17 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 12 kontrol.
Na
mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 1
298 plodín, z čoho 71 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej
norme. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 195 plodín, z čoho 71 plodín
nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo
posúdených 39 plodín, hodnotené plodiny boli vyhovujúce, vo veľkoobchodných skladoch bolo
vykonaných 64 HNM, plodiny vyhoveli požiadavkám noriem.
Celkovo prekontrolovali inšpektori 186 159,81 kg tovaru, z čoho 569,02 kg nevyhovelo
požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol
zistený nevyhovujúci tovar v množstve 569,02 kg. Pri kontrolách u prvovýrobcov
a vo
veľkoobchodných skladoch nebol zistený nevyhovujúci tovar. Na nevyhovujúci tovar boli
vydané nálezy o nezhode. Z nevyhovujúceho množstva plodín v znaku minimálne požiadavky
na kvalitu nevyhovelo 34,3 %, v znaku obchodná kvalita 18,6 % a v znaku označenie 47,1 %.

Kontroly
maloobchod
prvovýroba
veľkoobchod
Spolu

Kontroly
počet
189
17
12
218

Posúdenie zhody (HNM)
celkom
nevyhovujúce
1195
71
39
0
64
0
1298
71

Nevyhovujúci
tovar v kg
569,02
0
0
569,02

Posúdenie zhody

celkovo
nevyh.

Plodiny nevyhovujúce v znaku
minimálne požiadavky
obchodná kvalita
označenie

%
34,3
18,6
47,1

Plodiny nevyhovujúce v znaku
v%

minimálne požiadavky
obchodná kvalita
označenie

Celkom bolo hodnotených 56 druhov ovocia a zeleniny, z ktorých 44 podlieha požiadavkám
všeobecnej normy a 12 požiadavkám špecifických noriem NK č. 543/2011, príloha č. I.

Plodina
Banány žlté
Brokolica
Broskyne a
nektárinky
Cesnak

Počet
2
1
2
2

Nevyhovujúce plodiny
Plodina
Kapusta, kel
Karfiol
Kivi
Maliny

Počet
3
2
3
2

Cibuľa
Cibuľka
Citróny
Cuketa
Čučoriedky
Gaštany
Hrozno stolové
Hrušky
Jablká
Jahody
Kaleráb

3
1
2
1
1
3
6
3
7
1
1

Mandarínky
paprika
Petržlen
Pomelo
Pór
Rajčiaky
Reďkovka a reďkev biela
Ríbezle
Slivky
Uhorky
Zeler buľvový

2
5
2
1
2
7
1
1
1
2
1

Pri dovoze boli vykonané 2 kontroly, pri vývoze inšpektori vykonali 2 kontroly.
Kontroly
Počet
dovoz
2
vývoz
2
Právoplatným rozhodnutím boli ukončené 6 správne konania. Pokuty boli uložené vo výške
17 850 €.
Právoplatné rozhodnutia
RVPS
Počet
€
Liptovský Mikuláš
3
13 000
Púchov
1
500
Žilina
1
4000
Zvolen
1
350
Spolu
6
17850

Cielená kontrola zameraná na kontrolu obsahu kadmia v kakaovom prášku

Kakaový prášok a čokoláda predávané konečnému spotrebiteľovi môžu obsahovať vysoké
hodnoty obsahu kadmia a sú významným zdrojom ľudskej expozície. Preto boli Nariadením
Komisie (EÚ) č. 488/2014 z 12. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006,
pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu kadmia v potravinách, stanovené aj pre tieto komodity
maximálne hodnoty obsahu kadmia, ktoré sa uplatňujú od 1. januára 2019.
V období september – október 2021 prebehla cielená kontrola, zameraná na kontrolu kadmia
v kakaovom prášku v baliarňach kakaa a v distribučných skladoch v SR. V rámci kontroly bolo
odobratých 14 vzoriek kakaového prášku. Z uvedeného množstva bola jedna vzorka

vyhodnotená ako nevyhovujúca, keď analýzou vzorky bol metódou atómovej absorbčnej
spektrometrie zistený nadlimit v ukazovateli kadmium - výsledok: 1,689 mg/kg (limit max.
0,60mg/kg).
Jednalo sa o kakaový prášok s pôvodom v Ekvádore, dodaný slovenskému prevádzkovateľovi
z Českej republiky. Výrobok bol prostredníctvom internetového predaja predávaný konečným
spotrebiteľom v Slovenskej republike. Na základe uvedených zistení bol uložený zákaz predaja
uvedeného výrobku. Prevádzkovateľ tiež písomne informoval konečných spotrebiteľov
o nevyhovujúcom výrobku a o možnosti vrátenia. Hlásenie o výrobku bolo vložené do rýchleho
výstražného systému pre potraviny a krmivá.
V ostatných analyzovaných vzorkách sa nameraný obsah kadmia pohyboval v rozmedzí od
0,046 do 0,434 mg/kg.

Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase kvalita
Ovocia a zeleniny
za október 2021

V mesiaci október 2021 vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými
normami v rámci tematických kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu na území SR
spolu 39 kontrol supermarketov a hypermarketov. Z uvedeného počtu kontrol bolo 7 kontrol
so zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu OZ. Počas kontroly vykonali inšpektori 261
hodnotení na mieste v celkovom množstve 3 677,81 kg, v 16 prípadoch plodiny nevyhoveli
hodnoteniu na mieste, čo predstavuje spolu 139,35 kg ovocia a zeleniny. 58,4 %
nevyhovujúcich plodín nezodpovedalo minimálnym požiadavkám noriem, 0,8 % požiadavkám
na kvalitu a 40,8 % požiadavkám na označovanie.
Celkom bolo hodnotených 39 druhov ovocia a zeleniny, z ktorých 28 podlieha požiadavkám
všeobecnej normy a 11 požiadavkám špecifických noriem NK č. 543/2011, príloha č. I.
Nevyhovujúce plodiny : Citróny, jablká, kaleráb, kapusta pekinská, karfiol, kivi, mandarínky,
paprika, pór, rajčiaky, slivky, zeler buľvový. Podľa pôvodu bolo najviac nevyhovujúcich plodín
Maďarsko – 3, Španielsko – 3.
Najviac predajní bolo celkovo skontrolovaných v COOP Jednota, SD – 19 kontrol, BILLA
S.r.o. - 5 kontrol. Celkovo bolo najviac plodín hodnotených na mieste v COOP Jednota, SD –
110 plodín, BILLA s.r.o. – 30 plodín, Lidl Slovenská republika, v.o.s. – 27 plodín, TESCO
Stores, a.s. – 25 plodín. Najviac kontrol so zistenými nedostatkami bolo
v
prevádzkach COOP Jednota, SD – 3 predajne, BOLLA s.r.o. – 2 predajne. Najviac plodín
nevyhovujúcich obchodnej kvalite bolo zistených v prevádzkach COOP Jednota, SD – 8 plodín,
BILLA s.r.o. – 5 plodín, Lidl Slovenská republika, v.o.s. – 2 plodiny.

