
Priebežná správa z cielenej kontroly Vianoce 2020 
 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky nariadila všetkým regionálnym 
veterinárnym a potravinovým správam v SR vykonať v mesiacoch november a december 
sprísnené úradné kontroly potravín živočíšneho, rastlinného a zmiešaného pôvodu, vrátane 
lahôdkarských výrobkov, ktoré sa tradične predávajú v akcii a konzumujú v období Vianoc 
a Nového roku (vianočné pečivo, práškový cukor /obsah škrobu/, pivo , medovina,  kvasená 
kapusta, mak, sušené huby, mikulášske čokolády a cukrovinky, vianočné čokoládové 
a nečokoládové cukrovinky, sušené ovocie, orechy zemiaky, liehoviny  /vaječný likér, um 
/majonézy, med, údené mäso, ryby, hydinové mäso a podobne). Tieto kontroly sa vykonávajú 
na každom stupni potravinového  reťazca.  

V období 1.10. až 10.12. 2020 boli vykonávané cielené kontroly „Vianoce 2020“. 

Vykonaných bolo 1 283 kontrol, z čoho bolo 14 kontrol, pri ktorých boli zistené nedostatky. 

Kontroly sa budú vykonávať  i naďalej, do konca roka 2020.  Skontrolovaných bolo 605 
právnych subjektov a 1 227 prevádzok. Nedostatky boli zistené na 14 prevádzkach. V týchto 
prevádzkach bolo zistených 42 nedostatkov.  

 

Tabuľka č. 1 Vykonané kontroly 

Počet kontrolovaných 
prevádzok 

Počet kontrol Počet kontrol                    
s nedostatkom 

% kontrol 
s nedostatkom 

1227 1283 14 1,1 
 

Tab. č. 2  Kontroly právnych subjektov, prevádzok a nedostatky 

Činnosť Počet 
prevádzok 
 

Počet 
kontrol 
celkom 

Počet   
kontrol                s 
nedostatkom 

% kontrol           s 
nedostatkom 

Malé predajne 409 415 4 1,0 
Stredné predajne 1227 542 8 1,5 
Hypermarkety 242 269 2 0,7 
Baliareň 2 2 0 0 
Distribútor 2 2 0 0 
Trhové miesto 2 2 0 0 
Veľkoobchod 17 18 0 0 
Výroba 32 35 0 0 

 

 

 

 

 



Tab. č. 3  Zistené nedostatky 
Typ nedostatku Počet prevádzok 

s nedostatkami 

Počet 

kontrol                   s 
nedostatkom 

 

Počet nedostatkov 
celkom 

Hygiena predaja 1 1 1 

Nevhodné na ľudskú spotrebu 
1 1 1 

Neznámy pôvod, neschválený 
alebo neregistrovaný PPP 

2 2 12 

Osobná hygiena 5 5 15 

Označenie - nečitateľné, 
nedostatočné alebo nesprávne 

5 5 7 

po DS/DMT 2 2 6 

 

 

 Ku dňu 10.12. bolo odobratých  586 vzoriek rastlinného a živočíšneho pôvodu, z čoho bolo ku 
dňu 10.12.2020  odobratých 365 vzoriek rastlinného pôvodu, ukončených 196 vzoriek 
rastlinného pôvodu  a z toho  bolo 5 vzoriek  nevyhovujúcich. Z uvedeného počtu vzoriek bolo 
odobratých 221 vzoriek živočíšneho pôvodu, z ktorých 3 vzorky nevyhoveli.   

Tab. č. 4  Popis nevyhovujúcich vzoriek 

Komodita Popis nedostatkov 
Kyslý prášok s príchuťou 
jablko, jahodovou a malina 
135g 

z názvu výrobku nie je jasné o aký druh výrobku sa jedná, nie je 
uvedený návod na použitie výrobku, v zložení deklarovaná 
kategória zložiek "uvoľňujúce činidlo", ktorá nie je uvedená v 
prílohe 

Čajové pečivo - mix Mamine 
dobroty-jemné pečivo s ovoc. 
nápl., á 500 g 

prítomnosť konzervačnej látky, kyseliny sorbovej (E200) 

Domáca klobása prekročenie najvyššieho prípustného množstva benzo(a)pyrénu a 
PAU4 

Marhule suš. odkôstkované 
100 g 

nadlimitný obsah SO2- oxid , hodnota 5828 mg/kg, 

Ďatle 200g názov výrobku nie je doplnený o sprievodný údaj týkajúci sa 
fyzikálneho stavu (sušený, kandizovaný...)  

Sušené datle medjoul s 
kôstkami 200g 

nepovolené zdravotné tvrdenia uvedené na obale výrobku, 
neuvedené látky a množstvá látok, na ktoré sa vzťahujú výživové 
a zdravotné tvrdenia 

Kozie mlieko nevyhovujúce v parametri označenie: stredná výška písma je 1 
mm 

Včelí med zmiešaný hydroxymetylfurfural nad stanovený limit 
 



 

Tab. č. 5 Prehľad vzoriek  rastlinného a živočíšneho pôvodu podľa komodity 

CK 263  /2020 -rastlinné vzorky    

Komodity Ukončené 
rozbory vzoriek 

Nevyhovujúce 
vzorky 

Počet 
vzoriek 
celkom 

Balené vody     2 
Cukrárske výrobky 5 1 12 
Čaj, čajové extrakty a prípravky z 1   2 
Čerstvá zelenina     2 
Čerstvé ovocie 2   2 
Čokoláda a cukrovinky 21 1 49 
Dehydrované pokrmy a polievk. 1   1 
Horčica a dressingy 2   3 
Kakao a výrobky z kakaa 1   5 
Káva, kávoviny a výrobky z nich 1   1 
Koreniny 2   2 
Lahôdky 5   5 
Lieh a liehoviny 5   13 
Majonézy a majonézové výrobky 5   10 
Miešané nápoje 2   3 
Mlynské výrobky     2 
Nealkoholické nápoje 5   8 
Niektoré cukry 1   3 
Obilniny 1   1 
Oleje a tuky 3   6 
Olejniny 9   11 
Ostatné alkoholické nápoje 1   1 
Ovocné víno, sladové víno, medovina 5   11 
Pekárenské výrobky 4   10 
Pivo 6   8 
Potravinársky škrob a výrobky z neh 2   3 
Spracované ovocie a zelenina 53 3 97 
Strukoviny a výrobky zo strukovín 2   3 
Škrupinové ovocie 34   56 
Trvanlivé pečivo 11   24 
Výrobky z húb 3   4 
Vyrobky z olejov a rastl. tukov 1   1 
Zemiaky 2   4 

Spolu 196 5 365 
 

CK 263  /2020 -živočíšne vzorky 



 

 

Cielená kontrola  na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť sudových vín predávaných na 
Slovensku 

Počas cielenej kontroly v septembri  sa inšpektori oddelenia kontroly vína zamerali na 
predaj sudových vín predávaných v maloobchodných jednotkách. Inšpektori kontrolu 
správnosti označovania hodnotili na mieste a pri podozrení na nekvalitu sudové vína odoberali  
do laboratórií ŠVPÚ. Senzorickou a analytickou analýzou bolo zistené: 

Celkovo bolo vykonaných 33 kontrol počas ktorých bolo celkovo odobratých 85 vzoriek 
vín. V označovaní hodnotenom na mieste neboli zistené nedostatky. Celkovo nevyhovovalo 
senzorickým a analytickým znakom 27 vzoriek vín. V senzorických parametroch nevyhovovalo 
najviac 12 vzoriek (porušenosť 14,1%). Nedostatky boli hlavne vo vôni a chuti zistený prídavok 
syntetických aróm, oxidácii, nežiadúcom mikrobiologickom rozklade, po prchavých 
kyselinách, myšina.  

 V analytických znakoch  nevyhovovalo 15 (porušenosť 17,6%). vzoriek sudové vína -  
za nesprávny údaj o obsahu alkoholu 10 vzoriek, za nesprávne deklarovaný obsah zvyškového 
cukru 3 vzorky a za prekročený obsah celkového oxidu siričitého 2 vzorky vín.   Celková 
porušenosť predstavuje 31,7 %. 

 

Cielená kontrola Vianoce 
2020 

Celkový počet vzoriek Nevyhovujúce vzorky 

Vzorky živočíšneho pôvodu 221 3 
Mlieko a mliečne výrobky 34 1 

Mäso domácich kopytníkov 3 0 
Mäsové výrobky 82 1 

Hydinové a králičie mäso 8 0 
Mleté mäso a mäsové 

prípravky 
2 0 

Med a výrobky z medu 41 1 
Ryby a rybie výrobky 41 0 

Vajcia a vaječné výrobky 5 0 
Živočíšne tuky 5 0 



 

Vína so zistenými nedostatkami sú riešené v rámci správneho konania. Celkovo bude začatých 
6 správnych konaní. Za správny delikt v zmysle zákona č.313/2009 Z.z. uloží Štátna veterinárna 
a potravinová správa vinohradníkovi, vinárovi, obchodníkovi alebo maloobchodníkovi  pokutu 
od 165 eur do 33 000 eur.  
 

 

Kontroly a odber vzoriek živočíšneho pôvodu v predvianočnom období 

V predvianočnom období inšpektori Regionálnych veterinárnych a potravinových správ 
v rámci plánovaných kontrol,  vyhlásených  celoročných  cielených  kontrol a  podnetov 
odobrali na vyšetrenie (za mesiace november-december 2020) celkovo 662 vzoriek živočíšneho 
pôvodu, z ktorých 10 vzoriek bolo nevyhovujúcich. 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

obsah alkoholu obsah zvyškového
cukru

celkový oxid siričitý senzorické
hodnotenie

Zistené nedostatky v senzických a analytických znakoch

 Celkový počet vzoriek Nevyhovujúce vzorky 
Vzorky živočíšneho pôvodu 662 10 
Mlieko a mliečne výrobky 151 4 

Mäso domácich kopytníkov 21 0 
Zverina 1 0 

Mäsové výrobky 224 4 
Hydinové a králičie mäso 80 0 

Mleté mäso a mäsové 
prípravky 

15 0 

Med a výrobky z medu 49 1 
Ryby a rybie výrobky 89 1 

Vajcia a vaječné výrobky 14 0 
Živočíšne tuky 18 0 



Popis nevyhovujúcich vzoriek: 

Mlieko a mliečne výrobky -  3x označovanie   
                                             - 1x fyzikálno - chemické ukazovatele    
                                        
Mäsové výrobky - 1x prekročenie najvyššieho prípustného množstva benzo(a)pyrénu)         

a polycyklických aromatických uhľovodíkov 
                                 - 1x označovanie 
                                 - 1x mikrobiológia 
                                 - 1x fyzikálno - chemické ukazovatele    
 
Ryby a rybie výrobky - 1x mikrobiológia 
 

Med a výrobky z medu - 1x fyzikálno - chemické ukazovatele    
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Kontroly rýb a rybích výrobkov v roku 2020 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vykonáva prostredníctvom 
Regionálnych veterinárnych a potravinových správ (ďalej len „RVPS“) celoročne kontroly 
a odber vzoriek rýb a rybích výrobkov. Vzorky rýb a rybích výrobkov sú v priebehu roka 
vyšetrované na alergény, fyzikálno - chemické ukazovatele (zloženie), kontaminanty, 
mikrobiológiu, označovanie, parazity, prídavné látky, rezíduá veterinárnych liekov,  
a senzorické ukazovatele. Od 1.1.2020 bolo odobratých celkovo 457 vzoriek, z ktorých 7 bolo 
nevyhovujúcich a to v znaku: 
- 2x označovanie 
- 2x parazitologické vyšetrenie 
- 1x mikrobiológia 
- 1x fyzikálno- chemické vyšetrenie (zloženie) 
- 1x senzorické vyšetrenie 
z krajín pôvodu:  
- 1x Slovensko 
- 2x EÚ (Nemecko, Lotyšsko) 
- 4x tretie krajiny (Vietnam, 2x Island, Čína). 
 
Od 20.5.2020 prebieha cielená kontrola produktov rybolovu, ktorej predmetom  je odber 
vzoriek údených balených rýb z iných členských štátov a tretích krajín v maloobchodnej sieti, 
ktoré sú laboratórne vyšetrené na Listeria monocytogenes. Ide o údené balené ryby 
(nemrazené), ktorú sú vákuovo balené alebo balené v modifikovanej atmosfére údené za tepla 
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alebo za studena alebo ryby gravad (ryby gravad sú vymedzené ako ryby naložené v soli a cukre 
bez tepelného ošetrenia). Predmetom cielenej kontroly je aj kontrola vysledovateľnosti podľa 
Vykonávacieho Nariadenia Komisie (EÚ) č. 931/2011 o požiadavkách na vysledovateľnosť 
stanovených nariadením (ES) č. 178/2002 v súvislosti s potravinami živočíšneho pôvodu. 
Odobratých a vyšetrených na mikrobiológiu, označovanie a senzorické ukazovatele bolo 
v rámci tejto cielenej kontroly spolu 108 vzoriek údených balených rýb, všetky vzorky boli 
vyhovujúce. Kontrol vysledovateľnosti bolo vykonaných 129, bez nedostatkov. 

Počas mesiacov november a december vykonávajú RVPS sprísnené úradné kontroly potravín 
a odber vzoriek zameraný aj na výrobky živočíšneho pôvodu, ktoré sa tradične predávajú v 
akcii a konzumujú v období Vianoc a Nového roku, medzi ktoré patria aj ryby a rybie výrobky.  
Za  obdobie november a december 2020 bolo odobratých 89 vzoriek. 1 vzorka bola 
nevyhovujúca v znaku mikrobiológia.   

 

 

Hydinové mäso 

V roku 2020 bolo k 9.12.2020 celkovo odobratých 686 úradných vzoriek hydinového mäsa, 
z celkového počtu odobratých vzoriek bolo 30 vzoriek nevyhovujúcich. 

Vzorky bolo odobraté v rámci plánovaných odberov jednotlivých Regionálnych veterinárnych 
a potravinových správ (ďalej len „RVPS“), v rámci podnetov a sťažností a v rámci cielených 
kontrol vyhlásených Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR (ďalej len „ŠVPS SR“). 

V roku 2020 ŠVPS SR vyhlásila 3 cielené kontroly hydinového mäsa, ktoré sú nariadené na 
základe podnetov od rôznych zväzov, záujmových skupín a súkromných osôb, poukazujúce na 
zníženú kvalitu hydinového mäsa na našom trhu a na cenové akcie prebiehajúce 
v maloobchodných prevádzkach. Kontroly sú vykonávané bez predchádzajúceho upozornenia 
podľa článku 9 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/625 a sú zamerané na hydinové mäso dodávané 
z iných členských štátov a tretích krajín, ale aj slovenského pôvodu. 

V rámci nižšie uvedených cielených kontrol hydinového mäsa RVPS vykonávajú aj úradný 
odber vzoriek, ktoré sú následne podrobené laboratórnym vyšetreniam v požadovaných 
parametroch vo Veterinárnych a potravinových ústavoch Slovenskej republiky: 

CK 417 - Cielená kontrola hydinového mäsa pôvodom z iných členských štátov a tretích krajín 
                V rámci cielenej kontroly bolo odobratých 165 vzoriek, 8 vzoriek bolo     
                 nevyhovujúcich (všetky nevyhovujúce vzorky boli pôvodom z PL)473 
CK 473 - Cielená kontrola hydinového mäsa pôvodom z Poľska 
                V rámci cielenej kontroly bolo odobratých 232 vzoriek, 7 vzoriek bolo     
                 nevyhovujúcich  
CK 481- Cielená kontrola hydinového mäsa pôvodom zo Slovenska 
               V rámci cielenej kontroly boli odobraté 7 vzoriek, všetky vzorky boli vyhovujúce. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Priebežná správa vypracovaná z údajov zapísaných do KIČ k 10.12. 2020. 
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