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

Počet prevádzok
s nedostatkami

Hygiena*

Počet
Počet nedostatkov
kontrol s nedostatkom celkom

42

42

330

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
Označenie výrobkov –obal
Nedostatky v dokumentácii**
Neplnenie opatrení, marenie výkonu
Nevyhovujúce výrobky ***
Predaj po dátume spotreby a dátume
minimálnej trvanlivosti

Počet prevádzok Počet nedostatkov
s nedostatkami
celkom
17
48
6
7
1
1
14
17
12

39

Vysvetlivky:

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

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

Počet prevádzok
s nedostatkom

Počet
kontrol s nedostatkom

Stredné predajne

1
12
3
3
28
27

1
13
3
3
29
28

Malé predajne

20

20

Prvovýroba
Výroba
Distribúcia, doprava
Veľkoobchod
Hyper a supermarkety

Celkový súhrn
V období od 1.12. do 31.12. 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 3 440 úradných kontrol potravín rastlinného
a živočíšneho pôvodu. Z uvedeného počtu bolo zistených 470 nedostatkov. Prekontrolovaných
bolo 1 062 právnych subjektov a 1 643 prevádzok.
Počet kontrolovaných prevádzok
1643

Počet kontrol
3440

Počet kontrol s nedostatkom
97

Z celkového počtu kontrol 3 440 bolo najviac úradných kontrol v mesiaci vykonaných
v malých predajniach 1 033 (30,0 %), potom nasledujú stredné predajne 785 (22,8 %)
a výroba 745 kontrol (21,6 %).
Vykonaných bolo 18 kontrol mimo bežnej pracovnej doby, z čoho pri 3 kontrolách boli zistené
nedostatky. Mimo pracovnej doby bolo skontrolovaných 12 právnych subjektov a 15
prevádzok, nedostatky boli zistené na 3 maloobchodných prevádzkach. Najviac nedostatkov
bolo v hygiene budov a prevádzky, v hygiene skladovania, v hygiene predaja.
Sankcie uložené za zistené nedostatky
Za účelom odstránenia zistených nedostatkov boli na mieste uložené opatrenia a blokové
pokuty v celkovej výške 1 390 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 102 rozhodnutí o pokute v správnom konaní.
Pokuty boli uložené vo výške 120 300 €. Najvyššia právoplatná pokuta v tomto mesiaci
predstavovala 10 000 EUR.
Odber vzoriek a laboratórne analýzy
Počas úradných kontrol bolo odobratých 879 vzoriek potravín a surovín, z čoho boli ku dňu
ukončené analýzy u 835 vzoriek. Požiadavkám legislatívy nevyhovelo 12 vzoriek, čo
z množstva ukončených vzoriek predstavuje 1,44 % porušenosť.
Popis vybraných nevyhovujúcich vzoriek:
Komodita
Marhule sušené
size3
Kuracie rezne
chladené, trieda A
Kuracie štvrte
chladené
Sušené mango z
Vietnamu 40g

Popradské
cestoviny
stromčeky
ochutené špenátom
a paprikou sušené
3vaj
Čokoládové
pralinky - mix
250g
Mozarella parený, mäkký,
plnotučný syr v
slanom náleve
Rastlinná nátierka
z tofu
pasterizovaná
e100g
Šunková klobása
údená
Rochester nealko
nápoj - 250ml
Figy sušené 200g
Šunka od kosti
výberová, údená

Popis nedostatkov
prekročený limit oxid siričitý
prítomnosť Salmonella sp.
prítomnosť Salmonella enteritidis
údaje v zložení nie sú ľahko čitateľné - nevyhovujúca veľkosť písma nameraná veľkosť 1 mm, stredná výška písma má byť 1,2 mm, názov
výrobku na základe zloženia nezodpovedá charakteru výrobku, v zložení je
uvedené prisladené cukrom, správne má byť "cukor", konzervačná látka oxid
siričitý" je uvedený mimo zoznamu zložiek, nesprávne uvedený dátum
minimálnej trvanlivosti
označenie nie je v súlade, v názve výrobku je deklarované "ochutené
špenátom a paprikou", v zložení ako zložka špenát a paprika nie sú uvedené

na základe uvedenia zložiek v zložení výrobku sa nejedná o čokoládové
pralinky v zmysle, zistená stredná výška písma 1 mm, ploch obalu je väčšia
ako 80 cm2, stredná výška písma musí byť väčšia alebo rovná 1,2 mm,
neuvedený výživový údaj "soľ"
vzorka nevyhovela v znaku hmotnosť pevného podielu

nevyhovujúca výška písma (namerané 1 mm minimum je 1,2mm), názov
potraviny uvádza spotrebiteľa do omylu (tataráčik sú výrobky z mäsa)
prekročenie najvyššieho prípustného množstva benzo/a/pyrénu a PAU4
neuvedenie použitej konzervačnej látky kyseliny sorbovej v zložení výrobku.
na povrchu viditeľný porast plesní, ktoré boli potvrdené mikrobiologickou
kultiváciou (penicillium sp., aspergillus sp.)
prekročenie najvyššieho prípustného množstva NaCl

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

Miesto odberu
Vyhovujúce

Nevyhovujúce

Spolu

236

3

239

Obchodná sieť

630

10

640

SPOLU
uvedené vzorky

866

13

879

Výroba

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

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac december
2021

V mesiaci december 2021 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality
čerstvého ovocia a zeleniny 138 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 19
kontrolách boli zistené nedostatky. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 3 kontroly.
V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 126 kontrol, u prvovýrobcov bola vykonaná
1 kontrola, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 11 kontrol. Na mieste posúdili
inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 789 plodín, z čoho
37 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme.
V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 752 plodín, z čoho 37 plodín nevyhovelo
požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov boli posúdené 3

plodiny, hodnotené plodiny boli vyhovujúce, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných
34 HNM, hodnotené plodiny boli vyhovujúce.
Celkovo prekontrolovali inšpektori 190 736,49 kg tovaru, z čoho 616,14 kg nevyhovelo
požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol
zistený nevyhovujúci tovar v množstve 616,14 kg. Na nevyhovujúci tovar boli vydané nálezy
o nezhode. Z nevyhovujúceho množstva plodín v znaku minimálne požiadavky na kvalitu
nevyhovelo 14,3 %, v znaku obchodná kvalita 8,0 % a v znaku označenie 77,7 %.
Kontroly
Kontroly
Posúdenie zhody (HNM)
Nevyhovujúci
počet
celkom
nevyhovujúce tovar v kg
maloobchod
126
752
37
616,14
prvovýroba
1
3
0
0
veľkoobchod
11
34
0
0
Spolu
138
789
37
616,14

Posúdenie zhody

celkovo
nevyh.

Plodiny nevyhovujúce v znaku
minimálne požiadavky
obchodná kvalita
označenie

%
14,3
8,0
77,7

Plodiny nevyhovujúce v znaku
v%

minimálne požiadavky
obchodná kvalita
označenie

Celkom bolo hodnotených 50 druhov ovocia a zeleniny, z ktorých 39 podlieha požiadavkám
všeobecnej normy a 11 požiadavkám špecifických noriem NK č. 543/2011, príloha č. I.
Plodina
ananás
avokádo
banány žlté
cibuľa
citróny
čučoriedky
dyňa červená
granátové jablko
grapefruit
hrozno stolové

Nevyhovujúce plodiny
Počet
Plodina
2
mandarínky
1
mrkva
2
petržlen
1
pomaranče
2
rajčiaky
1
hrušky
1
jablká
1
jahody
1
kapusta, kel
2
lichi

Počet
5
1
1
3
1
2
5
1
2
1

Pri dovoze boli vykonané 3 kontroly, pri vývoze inšpektori vykonali 2 kontroly.
Kontroly
Počet
dovoz
3
vývoz
2

Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 9 správnych konaní. Pokuty boli uložené
vo výške 16 500 €.
Právoplatné rozhodnutia
RVPS
Počet
€
Bratislava
1
2000
Liptovský Mikuláš
1
1500
Martin
2
5300
Nitra
1
350
Poprad
1
1000
Trebišov
2
2350
Žilina
1
4000
Spolu
9
16500

Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase kvalita
ovocia a zeleniny za december 2021
V mesiaci december 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 16 kontrol supermarketov a hypermarketov. Z uvedeného počtu kontrol boli
4 kontroly so zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu OZ. Počas kontroly vykonali
inšpektori 134 hodnotení na mieste v celkovom množstve 2 508,04 kg, v 9 prípadoch plodiny
nevyhoveli hodnoteniu na mieste, čo predstavuje spolu 286,41 kg ovocia a zeleniny. 6,8 %

nevyhovujúcich plodín
nezodpovedalo minimálnym požiadavkám noriem a 93,2 %
požiadavkám na označovanie.
Nevyhovujúce plodiny : Ananás, avokádo, dyňa červená, granátové jablko, lichi, mandarínky,
rajčiaky. Podľa pôvodu bolo najviac nevyhovujúcich plodín Španielsko – 2.
Najviac predajní bolo celkovo skontrolovaných v COOP Jednota, SD – 9 kontrol, Kaufland
Slovenská republika v.o.s. - 3 kontroly. Celkovo bolo najviac plodín hodnotených na mieste
v COOP Jednota, SD – 75 plodín, Lidl Slovenská republika, v.o.s. – 24 plodín, BILLA s.r.o.,
Kaufland Slovenská republika v.o.s., Tesco Stores SR, a.s. – 10 plodín. Najviac plodín
nevyhovujúcich obchodnej kvalite bolo zistených v prevádzkach Kaufland Slovenská republika
v.o.s. – 5 plodín, Lidl Slovenská republika, v.o.s. – 2 plodiny.
RVPS
Čadca
DK
LC
LM
LV
NM
PP
SN
TN
VK
ZV
Spolu

Počet kontrol
1
1
2
1
3
1
1
1
1
3
1
16

