Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac január 2022
Celkový súhrn za mesiac
V období od 1.1. do 31.1. 2022 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 2 481 úradných kontrol potravín rastlinného
a živočíšneho pôvodu. Pri 169 kontrolách boli zistené nedostatky. Z uvedeného počtu bolo
zistených 678 nedostatkov. Prekontrolovaných bolo 847 právnych subjektov a 1 304
prevádzok.
Počet kontrolovaných prevádzok
1304

Počet kontrol
2481

Počet kontrol

s nedostatkom
169

Z celkového počtu kontrol 2 481 bolo najviac úradných kontrol v mesiaci vykonaných
v malých predajniach 778 (31,4 %), potom nasleduje výroba 593 (23,9 %) a stredné predajne
591 kontrol (23,8 %).
Vykonaných bolo 17 kontrol mimo bežnej pracovnej doby, z čoho pri 11 kontrolách boli zistené
nedostatky. Mimo pracovnej doby bolo skontrolovaných 9 právnych subjektov a 17 prevádzok,
nedostatky boli zistené na 11 maloobchodných prevádzkach. Najviac nedostatkov bolo
v hygiene budov a prevádzky, v označení, v predaji po dobe spotreby a minimálnej trvanlivosti
a v HACCP.
Priebežné výsledky úradných kontrol ŠVPS SR ukazujú, že prevádzkovatelia
potravinárskych podnikov najčastejšie nedodržiava hygienu v hygiene budov a prevádzkarne
zo všetkých zistených nedostatkov.
Typ nedostatku

Hygiene budov,
prevádzky
Označenie
Hygiena technologického
zariadenia, pracovné
pomôcky
Hygiena skladovania
Predaj po dátume spotreby
a minimálnej trvanlivosti
Fotodokumentácia:
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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
23
6
32
61

1
24
6
34
62

Malé predajne

42

42

Prvovýroba
Výroba
Veľkoobchod
Hyper a supermarkety

Sankcie uložené za zistené nedostatky
Za účelom odstránenia zistených nedostatkov boli na mieste uložené opatrenia a blokové
pokuty v celkovej výške 2 840 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 46 rozhodnutí o pokute v správnom konaní.
Pokuty boli uložené vo výške 52 850 €. Najvyššia právoplatná pokuta v tomto mesiaci
predstavovala 10 500 EUR.

Odber vzoriek a laboratórne analýzy
Počas úradných kontrol bolo odobratých 557 vzoriek potravín a surovín, z čoho boli ku dňu
ukončené analýzy u 431 vzoriek. Požiadavkám legislatívy nevyhovelo 9 vzoriek, čo z množstva
ukončených vzoriek predstavuje 2,1 % porušenosť.
Popis vybraných nevyhovujúcich vzoriek:
Komodita
LA VENETA Šalát Rucola á 125
g balenie
Befefeater Gin &
Tonic, Pink
strawberry, sýtený
miešaný
alkoholický nápoj

Popis nedostatkov
pre prekročenie maximálnej hodnoty v parametri Dusičnany, limit: max.
7000,0 mg/kg, nameraná hodnota: 8915,2 mg/kg
v českej jazykovej mutácii bola uvedená zložka citronan sodný, naviac
uvedená spolu s nesprávnym číslom E patriacim nepovolenej prídavnej látke
(Oktylgalát). Zložka citronan sodný nebola uvedená v zložení v SK jazyku,
v označení je uvedená nesprávna terminológia kategórie prídavnej látky
farbív, v uvedenom je označená ako ,,farba“, správny výraz má byť
,,farbivo“, dátum minimálnej trvanlivosti nie je uvedený spôsobom, ktorý
určuje nariadenie, v jeho uvedení je použitá skratka, oxid uhličitý ako zložka
výrobku nie je uvedená v zozname zložiek ale ako doplňujúca informácia
,,Obsahuje oxid uhličitý“

Bezlaktózové bio
čerstvé mlieko
plnotučné
Slnečnicové
semienka, pražené
a solené
UNICORN,
Surprise egg

Kukuričné
lupienky alebo
príchuť toffee
Vysoko kvalitné
kakao - potiahnuté
s marshmallow
TRIPOLINE,
sušené bezvaječné
semolinové
cestoviny 500 g
Sendvič s
rastlinnou
nátierkou s
príchuťou
praženice

konzistencia - mierne vyzrážaná, vôňa – nakyslá, chuť - cudzia, nepríjemná,
sladkokyslá, kyslá chuť po ohriatí zvýraznená
pach nečistý, po zoxidovanom tuku
nedostatočné označenie jednotlivých jedlých a nejedlých častí, nedostupné a
nesprávne informácie o zložení nachádzajúce sa pod dolepkou, nedostatočné
informácie o totožnosti a zloženia bezpečného použitia, chýbajúci návod na
použitie, nečitateľnosť, nedodržanie pravidiel pre uvedenie tabuľky
výživových hodnôt, nesprávne uvedenie DMT
zavádzajúci názov výrobku, nesprávne použitú terminológiu pri uvádzaní
zložiek výrobku, neuvedenú tabuľku výživových hodnôt v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka
nesprávne a zavádzajúci názov výrobku, nesprávne, nejasné a nezrozumiteľné
názvy zložiek, nedodržanie pravidiel pre výživové tabuľky, nesprávne
uvedenie DMT
vzorka nevhodná na ľudskú spotrebu pre pach nečistý, potuchnutý, po plesni a
chuť nečistú, potuchnutú, po plesni
v názve výrobku "s príchuťou praženice", praženica je pojem tradičný, je
vyrobená z vajec, v zložení nie je uvedená zložka ani aróma, ktorá by túto
príchuť niesla

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

Miesto odberu
Vyhovujúce

Nevyhovujúce

Spolu

226

1

227

Obchodná sieť

320

10

330

SPOLU
uvedené vzorky

546

11

557

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 január 2022
V mesiaci január 2022 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality
čerstvého ovocia a zeleniny 132 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 17
kontrolách boli zistené nedostatky. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 2 kontroly.
V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 117 kontrol, u prvovýrobcov boli vykonané

4 kontroly, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 11 kontrol. Na mieste posúdili
inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 863 plodín, z čoho
28 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje
3,2 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 805 plodín,
z čoho 27 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme,
u prvovýrobcov boli posúdené 4 plodiny, hodnotené plodiny boli vyhovujúce,
vo
veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 54 HNM, z čoho 1 plodina nevyhovela
požiadavkám noriem.
Celkovo prekontrolovali inšpektori 173 873,96 kg tovaru, z čoho 827,84 kg nevyhovelo
požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol
zistený nevyhovujúci tovar v množstve 785,34 kg. Pri kontrolách u prvovýrobcov neboli
zistený nevyhovujúci tovar. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar
v množstve 42,5 kg.
Kontroly
maloobchod
prvovýroba
veľkoobchod
Spolu

Kontroly
počet
117
4
11
132

Posúdenie zhody (HNM)
celkom
nevyhovujúce
805
27
4
0
54
1
863
28

Nevyhovujúci
tovar v kg
785,34
0
42,5
827,84

Posúdenie zhody
celkovo
nevyh.

Celkom bolo hodnotených 60 druhov ovocia a zeleniny, z čoho bolo 531 plodín hodnotených
voči osobitnej norme, 324 voči špecifickej norme a 7 voči EHK OSN normám.
Nevyhovujúce plodiny
Plodina / norma
Počet
Plodina
Počet
osobitná norma
karfiol
1
hrušky
1
orechy vlašské
1
jablká
4
petržlen
1
mandarínky
1
pór
1
paprika
2
EHK OSN normy
pomaranče
1
ananás
1
rajčiaky
2
avokádo
1
všeobecná norma
ananás
1
artičoky
1
baklažán
1
banány žlté
4
granátové jablko
1
grapefruity
1
chren
1

Pri dovoze boli vykonané 2 kontroly, pri vývoze inšpektori vykonali 5 kontrol.
Kontroly
Počet
dovoz
2
vývoz
5
Právoplatným rozhodnutím boli ukončené 4 správne konania. Pokuty boli uložené vo výške
5 800 €.
Právoplatné rozhodnutia
RVPS
Počet
€
Martin
2
4300
Senica nad Myjavou
1
1000
Trebišov
1
500
Spolu
4
5800
Kontroly boli vykonané na 32 RVPS, na 8 RVPS nebola vykonaná žiadna kontrola.

Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase kvalita
Ovocia a zeleniny
za obdobie od 1.1. do 31.1. 2022
V mesiaci január 2022 vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými
normami v rámci tematických kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu na území SR spolu
9 kontrol supermarketov a hypermarketov. Z uvedeného počtu kontrol boli 2 kontroly so
zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu OZ. Počas kontroly vykonali inšpektori 61
hodnotení na mieste v celkovom množstve 1 374,55 kg, v 3 prípadoch plodiny nevyhoveli
hodnoteniu na mieste, čo je 4,9 % nevyhovujúcich plodín a to predstavuje spolu 52,9 kg ovocia
a zeleniny Celkom bolo hodnotených 20 druhov ovocia a zeleniny. Nevyhovujúce plodiny :
Orechy vlašské, artičoka, pór.
Najviac predajní bolo celkovo skontrolovaných v BILLA s.r.o. – 2 kontroly, COOP Jednota,
SD - 2 kontroly a TERNO real estate s.r.o. – 2 kontroly. Celkovo bolo najviac plodín
hodnotených na mieste v BILLA s.r.o. – 15 plodín, COOP Jednota, SD – 15 plodín, TERNO
real estate s.r.o. – 10 plodín.
RVPS
Bratislava
Dolný Kubín
Nové Mesto nad Váhom
Nové Zámky
Poprad
Trenčín
Topoľčany
Trnava

Spolu

1
1
1
1
1
2
1
1

9

Počet
kontrol

Správa vypracovaná z údajov zapísaných do KIČ k 10.2. 2022.

Fotodokumentácia nevyhovujúcej hygieny:

