
Správa z cielenej kontroly Veľká noc 2022 č. 216 

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.  

Inšpektori vykonali celkovo 671 kontrol, z čoho bolo 10 kontrol s nedostatkom. 
Prekontrolovaných bolo 337 právnych subjektov a 627 prevádzok. Kontrolované boli všetky 
významné obchodné reťazce, niektoré menšie obchodné prevádzky, veľkosklady a výrobcovia. 
Nedostatky boli zistené  na 10 prevádzkach, v celkovom počte 37 nedostatkov. Najviac 
nedostatkov bolo v predaji po dobe spotreby a minimálnej trvanlivosti 15, v hygiene 
technologických zariadení a pracovných pomôcok 11 a v hygiene skladovania 5.  

 

Tabuľka č. 1, Prehľad kontrol a zistení 

Počet kontrol Počet 
kontrolovaných 
prevádzok 

Počet kontrol 
s nedostatkom 

Percento kontrol              
s nedostatkom 

Počet 
nedostatkov 

671 627 10 1,5 37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabuľka č. 2, Počty kontrol podľa typu činnosti    

Typ činnosti 

 

 

Počet kontrol 

celkom 

Počet kontrol  s 
nedostatkom 

 

Počet 
kontrolovaných 

právnych 
subjektov s 

nedostatkom 

 

Počet  

nedostatkov 

Bitúnok 1    

Distribútor 2    

Hypermarkety a 
supermarkety 149 3 2 12 

Malé predajne 235 3 3 11 

Miestna, 
obmedzená, 
okrajová činnosť 2  

  

Stredné predajne 242 4 4 14 

Veľkoobchodný 
sklad 16    

Výroba 21    

Výroba - Dopekanie 3    

Celkový súčet 671 10 9 37 

 

Počas cielených kontrol bolo odobratých 318 vzoriek potravín z čoho boli ku dnešnému 
dňu ukončené analýzy u 127 vzoriek, z čoho bolo 5 nevyhovujúcich vzoriek. To predstavuje 
3,9 % porušenosť z ukončených vzoriek.  Z komodít bolo celkovo najviac odobraných vzoriek 
cukrárenských výrobkov 10, čokolád a cukroviniek 35, mäsových výrobkov 71, mlieka 
a výrobkov z mlieka 38, spracovaného ovocia a zeleniny 29 a  trvanlivého pečiva 14.  

 

 

 

 

 

 

 



Tabuľka č. 3, Popis nevyhovujúcich vzoriek 

Vzorka Nevyhovujúci znak 
Zemiaky konzumné neskoré prané 1,5 kg odroda 
CORINNA 

70% poškodených hľúz poškodených, sfarbenie 
pokožky nerovnomerné, farba žltohnedá a väčšie 
plochy sfarbené do hneda, napadnuté suchou 
hnilobou, pod šupkou veľké hnedé a čierne 
škvrny, miestami siahajúce do hĺbky od 2 - 5 
mm dužiny 

Hovädzie na guláš, chladené, veľké balenie vzhľad: HD mäso tmavočervenej farby, 
miestami na povrchu sivočervenej  farby, tuková 
časť šedá, vôňa: cudzia, zmenená, vykazuje 
výrazné známky kazenia 

Údené lahôdkové karé prekročenie najvyššieho prípustného množstva 
PAU 

Odkôstkované ďatle 200g názov potraviny nie je doplnený o sprievodné 
údaje týkajúce sa fyzikálneho stavu potraviny 
alebo jej špecifickej úpravy, potlač                     
v slovenskom jazyku ľahko zmazateľná 

Čučoriedkový koláčik. Plnené šatôčky - čajové 
pečivo 200 g 

ako zložka nie sú uvedené čučoriedky, nie je 
uvedené % náplne,  stredná výška písma 1 mm    
(plocha obalu je väčšia ako 80 cm2), v zložení 
uvedená kategória zosilňovače -  nie je uvedená 
v tejto časti, neuvedený výživový údaj - 
nasýtené mastné kyseliny, nesprávne uvedené 
výrazy v slovenskom jazyku 

 

Správa z údajov zapísaných do KIČ k 25.4. 2022 


