Správa z cielenej kontroly Veľká noc 2021

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky nariadila všetkým regionálnym
veterinárnym a potravinovým správam v Slovenskej republike vykonať cielené kontroly
potravín živočíšneho, rastlinného a zmiešaného pôvodu, vrátane lahôdkarských výrobkov,
ktoré sa tradične konzumujú v období Veľkej noci (čokolády, cukrovinky, jemné pečivo,
zelenina, zemiaky, cibuľa, šaláty, majonézy, víno, liehoviny, potraviny živočíšneho pôvodu –
najmä mäsové výrobky, mliečne výrobky, vajcia).
Kontroly boli zamerané aj na odber vzoriek potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu
v maloobchodnej sieti ( potraviny domácich výrobcov, potraviny z ostatných členských štátov
a potraviny z tretích krajín), ktoré nespĺňali požiadavky v predchádzajúcich rokoch a ktoré sa
tradične konzumujú v čase veľkonočných sviatkov. V rámci cielenej kontroly sa sledovala aj
hygiena predaja, hygiena skladovania, preprava, manipulácia a dodržiavanie teplotného reťazca
potravín.
Počas cielených kontrol vykonávaných v zmysle pokynu ŠVPS SR Cielená kontrola Veľká
noc 2021 inšpektori RVPS kontrolovali tovar a činnosti charakteristické pre toto obdobie.
Inšpektori vykonali celkovo 548 kontrol, z čoho bolo 6 kontrol s nedostatkom.
Prekontrolovaných bolo 252 právnych subjektov a 485 prevádzok. Kontrolované boli všetky
významné obchodné reťazce, niektoré menšie obchodné prevádzky, veľkosklady a výrobcovia.
Nedostatky boli zistené na 6 prevádzkach, v celkovom počte 26 nedostatkov. Najviac
nedostatkov bolo v označení potravín 6, predaj po dobe spotreby a minimálnej trvanlivosti 5,
v hygiene predaja a v hygiene budov 4 a hygiene prevádzky 4. Uložená bola 1 bloková pokuta
vo výške 50 Euro.

Tabuľka č. 1, Prehľad kontrol a zistení
Počet kontrol
548

Počet
kontrolovaných
prevádzok
485

Počet
kontrol Percento kontrol Počet
s nedostatkom
s nedostatkom
nedostatkov
6

Tabuľka č. 2, Počty kontrol podľa typu činnosti

1,1

26

Počet kontrol

Počet kontrol s
nedostatkom

celkom
Typ činnosti

Počet
kontrolovaných
právnych
subjektov s
nedostatkom

Počet
nedostatkov

Distribútor

2

0

0

0

Dodávanie miestnym
maloobchodným
prevádzkarniam

1

0

0

0

135

0

0

0

1

0

0

0

151

5

5

25

3

0

0

0

Stredné predajne

218

1

1

1

Veľkoobchodný sklad

16

0

0

0

Výroba

21

0

0

0

Celkový súčet

548

6

6

26

Hypermarkety a
supermarkety
Internetový predaj
Malé predajne
Predaj konečným
spot. na mieste
vo vlastnej predajni

Počas cielených kontrol bolo odobratých 322 vzoriek potravín, z čoho boli ku dňu 8.4.2021
ukončené analýzy u 102 vzoriek, z čoho bolo 5 nevyhovujúcich vzoriek. To predstavuje 4.9 %
porušenosť z ukončených vzoriek. Jedná sa o komodity: lahôdky 1, iné sojové výrobky 1
mäsové výrobky 2, ryby a rybie výrobky 1. Z komodít bolo celkovo najviac odobraných
vzoriek mäsových výrobkov 70, čokoláda a cukrovinky 41, mlieko a výrobky z mlieka 40,
spracované ovocie a zelenina 20, majonézy a majonézové výrobky 13, škrupinové ovocie 12,
trvanlivé pečivo 12, čerstvá zelenina 9, lieh a liehoviny 9.
Ďalšie úradné vzorky odobraté počas Veľkej noci sa priebežne vyhodnocujú na VPÚ SR a budú
vyhodnotené dodatočne.

Tabuľka č. 3 Popis nevyhovujúcich vzoriek
Vzorka

Nevyhovujúci znak

Škvarková rastlinná nátierka

"Škvarková rastlinná nátierka" uvádza
spotrebiteľa do omylu, z dôvodu: Škvarky =
Oškvarky

Údené bravčové karé b.k.

prekročenie najvyššieho prípustného
množstva NaCl
prítomnosť parazitov (dvoch mŕtvych
škrkaviek Anisakis)

Losos Gorbuša filety s kožou

Obložený chlebík šunkový

stredná výška písma je 1,0mm, v zložení
uvedené "syr"- nemôžu sa pridávať rastlinné
tuky, v zložení "rastl.tuk", bez uvedenia jeho
osobitného rastlinného pôvodu

Údené karé bk

prekročenie najvyššieho prípustného
množstva NaCl

Správa z údajov zapísaných do KIČ k 8.4. 2021

