Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac október 2022
Celkový súhrn za mesiac
V období od 1.10. do 31.10. 2022 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) 4 183 úradných kontrol potravín
rastlinného a živočíšneho pôvodu. Pri 194 kontrolách boli zistené nedostatky. Z uvedeného
počtu bolo zistených 966 nedostatkov. Prekontrolovaných bolo 1430 právnych subjektov
a 2 168 prevádzok.
Počet kontrolovaných prevádzok
2168

Počet kontrol
4183

Počet kontrol s nedostatkom
194

Z celkového počtu kontrol 4 183 bolo najviac úradných kontrol v mesiaci vykonaných
v malých predajniach 1 142 (27,3 %), potom nasledujú výrobcovia 941 (22,5 %) a stredné
predajne 935 kontrol (22,4 %).
Vykonaných bolo 90 kontrol mimo bežnej pracovnej doby, z čoho pri 29 kontrolách boli zistené
nedostatky. Mimo pracovnej doby bolo skontrolovaných 51 právnych subjektov a 81
prevádzok, nedostatky boli zistené na 29. maloobchodných prevádzkach. Najviac
nedostatkov bolo v hygiene budov a prevádzky, v hygiene skladovania a v hygiene predaja.
Priebežné výsledky úradných kontrol ŠVPS SR ukazujú, že prevádzkovatelia
potravinárskych podnikov najčastejšie nedodržiavajú hygienu hygienu budov a prevádzkarne
zo všetkých zistených nedostatkov.
Typ nedostatku

Hygiena budov, hygiena
prevádzkarne
Hygiena skladovania
po DS/DMT
Hygiena technologického
zariadenia, pracovné
pomôcky
Hygiena budov, hygiena
prevádzkarne

Počet prevádzok
s nedostatkami

Počet
Počet nedostatkov
kontrol s nedostatkom
celkom

36

36

211

26
21
46

27
21
46

143
112
112

36

36

211

Fotodokumentácia:

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

Distribútori a dopravcovia
Hypermarkety a supermarkety

Počet prevádzok
s nedostatkom

2
46

Počet
kontrol s nedostatkom

2
51

Internetový predaj
Malé predajne
Prvovýrobcovia
Stredné predajne
Veľkoobchodné sklady
Výroba

1
43
2
62
8
23

1
44
2
62
8
24

Za mesiac október ŠVPS zaslala 1 hlásenie o nebezpečnom výrobku do RASFF, u ktorého
boli splnené kritériá na zaslanie.“

1

nález

výrobok

krajina číslo RASFF
pôvodu oznámenia

Salmonella
Enteritidis

Kuracie prsia chladené

Poľsko

2022.6202

Sankcie uložené za zistené nedostatky
Za účelom odstránenia zistených nedostatkov boli na mieste uložené opatrenia a blokové
pokuty v celkovej výške 2 490 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 65 rozhodnutí o pokute v správnom konaní.
Pokuty boli uložené vo výške 105 470 €. Najvyššia právoplatná pokuta v tomto mesiaci
predstavovala 16 000 EUR.
Odber vzoriek a laboratórne analýzy
Počas úradných kontrol bolo odobratých 1 437 vzoriek potravín a surovín, z čoho boli ku dňu
ukončené analýzy u 808 vzoriek. Požiadavkám legislatívy nevyhovelo 10 vzoriek, čo
z množstva ukončených vzoriek predstavuje 1,24 % porušenosť.
Popis vybraných nevyhovujúcich vzoriek:
Komodita
Kurací prsní rezeň
mleté mäsokaliber
Oblátka s kak.
krém. náplňou
(54%) s arašidmi v
kak. poleve e 60 g
Údené karé tepelne opracované
solené mäso

Popis nedostatkov
celkový obsah vody nad povolený limit
Nevyhovujúce senzorické znaky- cudzí pach - nakyslý
nevyhovela v znakoch senzorických vôňa zatuchnutá, oxidácia, chuť cudzia ,
nepríjemná , oxidácia
senzorické zmeny: vzhľad: povrch zmenený, lepkavý, jemne osliznutý,
s prítomnými kolóniami plesní

Šoudra údená
sušená šunka
Zlatý bažant 73,
Pivo svetlý ležiak
500 ml
Bageta Kebab
200g
Debrecínska
bageta exklusiv
200g
Kuracie prsia
Ret Velvet Torta

senzorické znaky: vzhľad: povrch s prítomnými kolóniami plesní
farba nie je v súlade s pož. vyhl. 30/2014 §4, ods.3 a) svetlé pivo, nameraná
hodnota19,5, má byť 18 jednotiek EBC
vo vyšetrovanej vzorke bola dokázaná prítomnosť Listeria monocytogenes
vo vyšetrovanej vzorke bola zistená prítomnosť konzervačnej látky - kys.
sorbová, ktorá však nie je uvedená v zozname zložiek na obale výrobku
Nevyhovujúca mikrobiológia
prítomnosť nepovoleného farbiva Ponceau 4R, košelinova červená A (E124),
neuvedenie doplnkovej informácie o nepriaznivých účinkoch použitého
farbiva Allura červená AC (E129) na činnosť a pozornosť detí

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

Miesto odberu
Vyhovujúce
Výroba

574

Nevyhovujúce

3

Spolu

577

Obchodná sieť

852

7

859

SPOLU
uvedené vzorky

1426

10

1436

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 október 2022
V októbri 2022 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého
ovocia a zeleniny 225 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 22 kontrolách
boli zistené nedostatky. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 4 kontroly.
V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 189 kontrol. U prvovýrobcov bolo
vykonaných 16 kontrol. Vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 20 kontrol. Na mieste
posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM)
u 1 314
plodín, z čoho 37 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme,
čo predstavuje 2,8 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených
1 210 plodín, z čoho 37 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej
norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 37 plodín, hodnotené plodiny boli vyhovujúce, vo
veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 67 HNM, hodnotené plodiny vyhoveli
požiadavkám noriem.
Celkovo prekontrolovali inšpektori 277 424,01 kg tovaru, z čoho 478,44 kg nevyhovelo
požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol
zistený nevyhovujúci tovar v množstve 478,44 kg.

Kontroly
maloobchod
prvovýroba
veľkoobchod
Spolu

Posúdenie zhody (HNM)
celkom
nevyhovujúce
1210
37
37
0
67
0
1314
37

Kontroly
počet
189
16
20
225

Nevyhovujúci
tovar v kg
478,44
0
0
478,44

Posúdenie
zhody
c…
n…

Celkom bolo hodnotených 68druhov ovocia a zeleniny, z čoho bolo 11 plodín hodnotených
voči osobitným normám, 41 voči všeobecnej norme a 6 voči EHK OSN normám.
Nevyhovujúce plodiny
Plodina / norma
osobitná norma
hrozno stolové
hrušky
jablká
jahody
mandarínky
paprika
rajčiaky
pomaranče
špenát
zázvor
zeler stopkatý
všeobecná norma
cibuľa
citróny
čučoriedky
chilly papričky
karfiol
maliny
EHK OSN norma

Počet
8
3
5
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
2
2

Pri dovoze boli vykonané 4 kontroly.
Kontroly
Počet
dovoz
4
vývoz
-

Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 8 správnych konaní. Pokuty boli uložené vo
výške 7 650 €.
Právoplatné rozhodnutia
RVPS
Počet
€
Martin
1
500
Nitra
1
1000
Púchov
2
950
Trenčín
1
800
Trebišov
1
400
Žilina
1
2000
Žiar nad Hronom
1
2000
Spolu
8
7650

Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase, č. 256 - kvalita OZ
za október 2022
V mesiaci október 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
21 kontrol supermarketov a hypermarketov. Z uvedeného počtu kontrol bola 1 kontrola so
zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu OZ. Počas kontroly vykonali inšpektori 158
hodnotení na mieste v celkovom množstve 2 089,33 kg, v 3 prípadoch plodiny nevyhoveli
hodnoteniu na mieste, čo je 2 % nevyhovujúcich plodín a to predstavuje spolu 3,15 kg ovocia
a zeleniny Celkom bolo hodnotených 38 druhov ovocia a zeleniny. Nevyhovujúce plodiny :
Maliny, karfiol, hrozno stolové.
Najviac predajní bolo skontrolovaných v COOP Jednota, SD – 7 kontrol. Celkovo bolo najviac
plodín hodnotených na mieste v COOP Jednota, SD – 35 plodín, Kaufland Slovenská republika
v.o.s. – 30 plodín, , BILLA s.r.o. – 20 plodín, LABAŠ s.r.o. – 20 plodín. Kontrola so zistenými
nedostatkami bola v prevádzke LABAŠ s.r.o.

