
Vyhodnotenie úradných kontrol hygieny a bezpečnosti  predaja 
hydinového mäsa a hydinových dielov v maloobchode  za obdobie 

marec, apríl  2011 
 

 
Celkovo bolo za sledované obdobie mesiacov marec, apríl vykonaných  818 úradných 
kontrol  zameraných na hydinové mäso a to čerstvé hydinové mäso, mrazené hydinové mäso 
a hlboko zmrazené hydinové mäso a hydinové diely, mäsové výrobky z hydinového mäsa.  
Prehľad o počtoch vykonaných kontrol je uvedený v tabuľkách.  
 

 
Kontroly hygieny a bezpečnosti predaja hydinového mäsa a hydinových dielov v 
sledovanom období 

Kontrolovaný subjekt Počet kontrol 

Hypermarkety a supermarkety 191 

Stredné predajne 356 

Malé predajne 256 

Veľkoobchody, sklady 0 

Dopravcovia a distribútori 2 

Výrobcovia 2 

Výrobcovia predávajúci vo svojej predajni 5 

Ostatné 6 

Spolu 818 

 
 

Zistené nedostatky pri úradných kontrolách v sledovanom období 

Popis 

Počet 
zistených 

nedostatkov /  
druhov 
tovaru 

Výrob- 
covia a 
baliarne 

Distri- 
bútori a 
doprav- 
covia 

Veľko 
obchod- 

né 
sklady 

Hyper 
a  

super 
markety 

Stredné 
predajne 

Malé 
predajne 

Výrob- 
covia 
predá- 
vajúci 

hlavne vo 
svojej 

predajni 

Ostatné 

Sanitačný poriadok, 
evidencia  

2 0 0 0 0 0 2 0 0 

Dodržiavanie a 
evidencia teplotných 
režimov  

6 0 0 0 0 5 1 0 0 

Vysledovateľnosť  1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Školenie 
zamestnancov  

1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Osobná hygiena  1 0 0 0 0 1 0 0 0 

Hygiena skladovania  13 0 0 0 6 6 1 0 0 

Hygiena predaja  12 0 0 0 3 2 7 0 0 

Hygiena 
technologického 
zariadenia, pracovné 
pomôcky  

8 0 0 0 2 3 3 0 0 



Hygiena budov, 
hygiena 
prevádzkarne  

14 0 0 0 5 7 2 0 0 

Vybavenosť šatní a 
sociálnych zariadení  

1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Senzorické zmeny  1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Predaj po dátume 
spotreby/dátume 
minimálnej 
trvanlivosti  

2 0 0 0 0 1 1 0 0 

Poškodený obal, 
tovar  

31 0 0 0 11 14 6 0 0 

Označenie - 
nečitateľné, 
nedostatočné alebo 
nesprávne  

15 0 0 0 1 3 11 0 0 

Neznámy pôvod  1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Kvalita a zdravotná 
neškodnosť  

7 0 0 0 4 2 1 0 
 

Vzbudzujúce odpor  4 0 0 0 4 0 0 0 0 

Zistené nedostatky 
SPOLU  

120 0 0 0 37 44 39 0 0 

 
 



Popis zistených nedostatkov: 

Prevádzka - 
adresa 

Názov  
nedostatku 

Množstvo  
v Kg 

Cena  
v EUR 

Spôsob  
riešenia 

Popis  
nedostatku 

TESCO STORES a.s. , A.Warhola, 068 01 
Medzilaborce 

Hygiena skladovania 0,00 0,00 
Návrh na správne konanie - 
pokuta 

mraziarensky box, v ktorom bola uchovávaná  mrazená hydina bol 
znečistený zbytkami po predchádzajúcom tovare ( po mrazenej 
kuracej pečeni - zmrazená krv)  

Supermarket Tempo COOP Jednota 
Nitra, s. d. , Chrenovská 30, 949 01 
NITRA 

Hygiena technologického 
zariadenia, pracovné 
pomôcky 

0,00 0,00 Odstránený počas kontroly špinavý kryt na chladiacom zariadení v chladiacom boxe 

Supermarket Tempo COOP Jednota 
Nitra, s. d. , Chrenovská 30, 949 01 
NITRA 

Poškodený obal, tovar 0,00 0,00 Odstránený počas kontroly 
poškodený obal, námraza v spotrebiteľských baleniach,  
 

Potraviny MIX 05-128 , SNP 11, 962 31 
Sliač 

Poškodený obal, tovar 0,79 1,98 Opatrenia na mieste porušené vákuové balenie 

Lidl Slovenská republika v.o.s. , Staničné 
námestie 1, 040 01 Košice 

Hygiena predaja 0,00 0,00 
Návrh na správne konanie - 
pokuta 

znečistené  chladiace zariadenie 

Mäso- údeniny , Mlynská 2, 053 42 
Krompachy 

Hygiena technologického 
zariadenia, pracovné 
pomôcky 

0,00 0,00 Bloková pokuta 

zasúvacie dvierka a vnútorné lišty na mraziacom boxe mali 
znečistený povrch od zaschnutej krvi a napadaných nečistôt, 
chladiaci box v spodnej časti z bol znečistený od napadaných 
kúskov mäsových výrobkov a prachu 

Potraviny ILaS , Prof. Hlaváča 9, 071 01 
Michalovce 

Poškodený obal, tovar 6,92 30,85 
Návrh na správne konanie - 
pokuta; Odstránený počas 
kontroly; Opatrenia na mieste 

mrazené hydinové diely- poškodený obal a vákuové balenie 

Kristína Mozolová - MOZY , Obchodné 
centrum Juh 2830, 955 01 Topoľčany 

Označenie - nečitateľné, 
nedostatočné alebo 
nesprávne 

15,70 30,00 Opatrenia na mieste nedostatočne označené chladené hydinové diely 

Potraviny SO 026 , Krvavé pole 1503/1, 
060 01 Kežmarok 

Hygiena technologického 
zariadenia, pracovné 
pomôcky 

0,00 0,00 
Návrh na správne konanie - 
pokuta; Opatrenia na mieste 

 v mraziacom boxe na uchovávanie mrazeného hydinového mäsa 
bola hrubá vrstva námrazy 
Zákaz používanie mraziaceho zariadenia do zabezpečenia jeho 
hygienickej očisty od námrazy a zabezpečenia hygieny predaja.  

Potraviny SO 026 , Krvavé pole 1503/1, 
060 01 Kežmarok 

Poškodený obal, tovar 0,00 0,00 
Návrh na správne konanie - 
pokuta; Opatrenia na mieste 

 zistený poškodený obal na výrobku Kuracie krídlo 
hlbokozmrazené, tr. kv. A, výrobca SR, celkovom množstve 2,928 
kg, celkovej hodnote 6,58 eura, nariadené - vyradiť z 
umiestňovanie na trh  

Hypermarket Tesco , Bratislavska 5, 949 
01 Nitra 

Kvalita a zdravotná 
neškodnosť 

2 314,80 6 2280 Opatrenia na mieste 
kačica s drobkami, tr. A, výrobca Maďarská republika - nevyhovuje 
Nariadeniu Komisie (ES) č. 543/2008 - pre červené krídla, krídla 



bez kože, viditeľné kosti na krídlach 

TESCO STORES SR ,a.s. , SNP 100, 965 
01 Žiar nad Hronom 

Hygiena predaja 0,00 0,00 
Návrh na správne konanie - 
pokuta; Opatrenia na mieste 

chladiaca vitrína na predajnej ploche určená na uchovávanie 
hydinového mäsa a hyd. dielov mala ložnú plochu v časti lišty na 
umiestnenie cenovky znečistenú zaschnutou vrstvou nečistoty 
červenej farby a miestami mala aj poškodený- olúpaný náter 
 mraziaca otvorená vitrína na predajnej ploche mala ložnú plochu 
znečistenú zvyškami zaschnutej tekutiny červenej farby, hrubou 
nečistotou  

TESCO STORES SR ,a.s. , SNP 100, 965 
01 Žiar nad Hronom 

Poškodený obal, tovar 5,20 31,79 
Návrh na správne konanie - 
pokuta; Opatrenia na mieste 

hydinový výrobok- hlbokozmrazená hus s drobkami , 5,2 kg, mala 
poškodený spotrebiteľský obal 

BILLA, s.r.o.-213 , Mederčská, 945 01 
Komárno 

Hygiena budov, hygiena 
prevádzkarne 

0,00 0,00 
Návrh na správne konanie - 
opatrenie 

v miestnosti, kde sa rozrába hydinové mäso na viacerých miestach 
je poškodená dlažba. 
Pri stole kde prebieha rozrábanie hyd. mäsa je poškodená stena - 
obkladačky. 
Na chodbe pri rozrábke je poškodená dolná časť steny. 
V mraziacom boxe je poškodená dlažba. 

Potraviny AIDA , Ňagov 15, 068 01 
Ňagov 

Hygiena technologického 
zariadenia, pracovné 
pomôcky 

0,00 0,00 Bloková pokuta 
v mraziarenskom zariadení na uchovávanie mrazenej hydiny bola 
zistená námraza a znečistenie  

Kurčíková Jolana - JUMA , 298, 985 02 
Breznička č. 298 

Hygiena technologického 
zariadenia, pracovné 
pomôcky 

0,00 0,00 
Bloková pokuta; Opatrenia na 
mieste 

v čase kontroly bola znečistená mraznička ,v ktorej bolo 
umiestnené hydinové mäso. 

Jednota SD Potraviny MIX 11-432, 
Michalovská, 073 01 Sobrance 

Poškodený obal, tovar 2,16 5,18 
Návrh na správne konanie - 
pokuta 

Na predajnej ploche v mraziacej vani sa nachádzal tovar s 
narušeným vákuovým balením / hlbokozmrazená hydina vakuov. / 

COOP Jednota Trenčín, PJ č. 235-112 , 
Domaniža č. 11, 018 16 Domaniža 

po DS/DMT 0,64 1,90 
Bloková pokuta; Odstránený 
počas kontroly; Opatrenia na 
mieste 

prekročenie minimálnej trvanlivosti: kuracie stehná dolné mrazené 
minimálna trvanlivosť 18.11.2010 

COOP Jednota Trenčín, PJ č. 235-112 , 
Domaniža č. 11, 018 16 Domaniža 

Poškodený obal, tovar 0,92 4,56 
Bloková pokuta; Odstránený 
počas kontroly; Opatrenia na 
mieste 

povolené vákuové balenie- morčacie prsia hlbokozmrazené 

COOP Jednota Trenčín, PJ č. 235-112 , 
Domaniža č. 11, 018 16 Domaniža 

Poškodený obal, tovar 1,05 3,56 
Bloková pokuta; Odstránený 
počas kontroly; Opatrenia na 
mieste 

poškodený obal- kuracie stehná hlbokozmrazené 

Kaufland Slovenská republika , 
Galantská cesta 4749/7, 929 01 
Dunajská Streda 

Hygiena skladovania 0,00 0,00 
Bloková pokuta; Odstránený 
počas kontroly 

 suchý sklad - znečistená podlaha, mechanické nečistoty 
 chladiarensky box - znečistená podlaha, mechanické nečistoty 



Potraviny JAS , č. 92, 018 03 Hlboké 
Dodržiavanie a evidencia 
teplotných režimov 

0,00 0,00 Opatrenia na mieste 
v mraz boxe pri -18°C uložená hydina chladená po dátume 
spotreby  v množstve 1 kg  

JEDNOTA spotrebné družstvo Prievidza 
Potraviny MIX č. 001, ČSA 239, 972 51 
Handlová 

Dodržiavanie a evidencia 
teplotných režimov 

0,00 0,00 
Návrh na správne konanie - 
opatrenie; Návrh na správne 
konanie - pokuta 

teploty pri skladovaní hydinového mäsa a hydinových dielov 

Potraviny 11-040 , Hlavná 1, 925 91 
Kráľová nad Váhom 

Dodržiavanie a evidencia 
teplotných režimov 

0,00 0,00 Opatrenia na mieste 
v chladničke určenej na predaj čerstvej chladenej hydiny 
nameraná teplota +7,9°C a +8,1°C;  

Potraviny 11-040 , Hlavná 1, 925 91 
Kráľova nad Váhom 

Kvalita a zdravotná 
neškodnosť 

6,67 48,89 
Návrh na správne konanie - 
opatrenie 

husacie pečienky hlbokozmrazené so známkami po vysušení 
mrazom - zníženia kvality 

COOP Jednota SD Supermarket 11 090, 
Moskovska, 071 01 Michalovce 

Poškodený obal, tovar 6,60 31,77 
Návrh na správne konanie - 
pokuta; Opatrenia na mieste 

poškodená vákuové balenie u hydinových dielov 5,366 kg 27,05 
eur 
poškodený obal u hydinových dielov - 1,237 kg 4,729 eur 

Mäso, mäsové výrobky Rozvoj, Dlhá ul., 
971 01 Prievidza I Staré Mesto 

Hygiena skladovania 0,00 0,00 
Návrh na správne konanie - 
opatrenie; Návrh na správne 
konanie - pokuta 

chladiaci box pre mäsové výrobky a mäsa - plesnivý strop 

Mäso, mäsové výrobky Rozvoj, Dlhá ul., 
971 01 Prievidza I Staré Mesto 

Iné 0,00 0,00 
Návrh na správne konanie - 
opatrenie; Návrh na správne 
konanie - pokuta 

rampa - podlaha s poškodenou podlahou, obité steny, špinavé 

Mäso - údeniny , Sabinovská 19, 080 01 
Prešov 

Sanitačný poriadok, 
evidencia 

0,00 0,00 Bloková pokuta nepravidelne vedená evidencia 

Hypermarket TESCO a.s. , M. Benku 
4590/1A, 955 01 Topoľčany 

Hygiena budov, hygiena 
prevádzkarne 

0,00 0,00 
Návrh na správne konanie - 
opatrenie 

nedostatky v hygiene mraziaceho boxu  

Potraviny , Čečehov, 072 11 Čečehov Poškodený obal, tovar 4,40 10,55 
Návrh na správne konanie - 
pokuta; Opatrenia na mieste 

v čase kontroly v mraziacom boxe na predajnej ploche sa 
nachádzal tovar s narušeným vákuovým balením /kuracie krídla 
hlbokomraz./ 

Róbert Švejda - SPEKTRUM Potraviny 
SPEKTRUM, Stavbárov 17, 971 01 
Prievidza I Staré Mesto 

Hygiena budov, hygiena 
prevádzkarne 

0,00 0,00 
Návrh na správne konanie - 
opatrenie; Návrh na správne 
konanie - pokuta 

poškodené obklady, podlaha  

JEDNOTA spotrebné družstvo Prievidza 
SUPERMARKET č. 201, Ľ. Ondrejova, 
971 01 Prievidza III Necpaly 

Hygiena skladovania 0,00 0,00 
Návrh na správne konanie - 
opatrenie; Návrh na správne 
konanie - pokuta 

poškodené obklady v sklade, vybité kachličky  

Obchodný dom , Štefánikova 48, pozri 
Nitra 

Kvalita a zdravotná 
neškodnosť 

1 086,50 4 346,00 Opatrenia na mieste 

kačica s drobkami, hlbokozmrazená, trieda A - nevyhovuje 
Nariadeniu Komisie (ES) č. 543/2008 - každý jeden kus mal 
poškodené krídla, ktoré boli červenej farby, na krídlach viditeľné 
kosti krídel (pre neprítomnosť kože a svaloviny), na stehnách boli 
viditeľné podliatiny, na mnohých kusoch bola koža spálená 



mrazom. 

Potraviny ABC , Čičárovce 173, 076 71 
Čičarovce 

Poškodený obal, tovar 2,75 7,43 
Návrh na správne konanie - 
opatrenie; Návrh na správne 
konanie - pokuta 

V čase kontroly na predajnej ploche v mraziacom boxe sa 
nachádzal tovar s narušeným obalom. 

Petrovič Branislav Mgr. , Herlianska, 
802 01 Bratislava 2 

Hygiena predaja 0,00 0,00 Bloková pokuta znečistené police na tovar 

Potraviny CBA č. 7260 , Morovnianska 
cesta 3, 972 51 Handlová 

Hygiena budov, hygiena 
prevádzkarne 

0,00 0,00 
Návrh na správne konanie - 
opatrenie; Návrh na správne 
konanie - pokuta 

poškodená podlaha - diery v podlahe - pred chladiacim boxom s 
mäsovými výrobkami 

Potraviny CBA č. 7260 , Morovnianska 
cesta 3, 972 51 Handlová 

Hygiena predaja 0,00 0,00 
Návrh na správne konanie - 
opatrenie; Návrh na správne 
konanie - pokuta 

opadaná omietka po vytopení predajne 

Potraviny CBA č. 7260 , Morovnianska 
cesta 3, 972 51 Handlová 

Hygiena skladovania 0,00 0,00 
Návrh na správne konanie - 
opatrenie; Návrh na správne 
konanie - pokuta 

chladiace boxy - plesne na strope, poškodená omietka 

Predajný stánok , Morovnianska cesta 
1, 972 51 Handlová 

Iné 0,00 0,00 
Návrh na správne konanie - 
opatrenie 

chýbajúce sieťky na oknách 

Potraviny , 100, 079 01 Maťovské 
Vojkovce 

Poškodený obal, tovar 2,26 4,68 
Návrh na správne konanie - 
pokuta 

narušené originálne balenie 

COOP JSD Michalovce Potraviny MIX 
11-091, Saleziánov, 071 01 Michalovce 

Poškodený obal, tovar 3,10 6,28 
Návrh na správne konanie - 
pokuta; Opatrenia na mieste 

predaj hydinového mäsa s poškodeným obalom a poškodenou 
táckou: 
2 druhy/ kuracie štvrte a kuracie krídla/ 3,102 kg, 6,2 eur 

HYPERMARKET TESCO Trenčín , Belá 
6469, 911 01 Trenčín 

Hygiena skladovania 0,00 0,00 
Návrh na správne konanie - 
opatrenie 

znečistené lamely v chladiarni 
znečistené soklové lišty v chladiarni  

AHOLD Retail Slovakia k.s. , Štefánikova 
24, 066 01 Humenné 

Hygiena skladovania 0,00 0,00 
Návrh na správne konanie - 
opatrenie; Návrh na správne 
konanie - pokuta 

výskyt námrazy v mraziarenskom boxe na skladovanie hydinového 
mäsa 

CBA Slovakia, s.r.o., , obj. obecného 
úradu 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 

Hygiena predaja 0,00 0,00 
Bloková pokuta; Odstránený 
počas kontroly 

znečistený mraziaci box hlbokozmrazenej hydiny - zvyšky nečistôt 
a starých etikiet 

Mäso - Údeniny Ladislav Kočík , 
Palešovo námestie 41, 053 04 Spišské 
Podhradie  

Označenie - nečitateľné, 
nedostatočné alebo 
nesprávne 

0,00 0,00 Odstránený počas kontroly čerstvé hydinové diely voľne ložené neboli dostatočne označené  

Potraviny 194-111 , Súhrada 366, 914 
42 Horné Srnie 

Hygiena budov, hygiena 
prevádzkarne 

0,00 0,00 Opatrenia na mieste steny a stropy v priestoroch skladov boli poškodené a znečistené 



Predaj pekárskych a mliečnych 
výrobkov , M.R.Štefánika, 971 01 
Prievidza II Píly 

Inak znehodnotené 5,85 11,64 
Návrh na správne konanie - 
pokuta; Opatrenia na mieste 

kuracie štvrte hlbokozmrazené - krvavé podliatiny, deformované,  

Predaj pekárskych a mliečnych 
výrobkov , M.R.Štefánika, 971 01 
Prievidza II Píly 

Označenie - nečitateľné, 
nedostatočné alebo 
nesprávne 

15,87 56,15 
Návrh na správne konanie - 
pokuta; Opatrenia na mieste 

neoznačené potraviny v slovenskom jazyku  

Potraviny 11-146 , 220, 951 05 Paňa 
Kvalita a zdravotná 
neškodnosť 

0,00 0,00 Odstránený počas kontroly 
zamrznutá červená tekutina v Kuracích krkoch hlbokozmrazených 
/nariadené bolo stiahnuté z predaja/ 

Komfos Prešov , SRO , Čsl. armády 1174, 
075 01 Trebišov 

Hygiena budov, hygiena 
prevádzkarne 

0,00 0,00 
Návrh na správne konanie - 
pokuta 

porušená omietka hygienický náter v manipulačnej chodbe na 
prísun tovaru do skladu a predajne 

Predajňa mäsa a potravín , Športová 35, 
056 01 Gelnica 

Iné 0,00 0,00 Bloková pokuta 
porušené požiadavky na hygienu manipulácie s potravinami, 
manipulácia bez použitia ochrannej rukavice 

Tesco - Hypermarket , Lúčna č.2/7112, 
927 01 Šaľa 

Kvalita a zdravotná 
neškodnosť 

19,40 139,07 
Návrh na správne konanie - 
pokuta 

na povrchu prsného svalstva hlbokozmrazenej hydiny boli zreteľné 
známky po vysušení mrazom 

Predajňa potravín , Energetikov 29, 971 
01 Prievidza IV Kopanice 

Neznámy pôvod 0,00 0,00 
Návrh na správne konanie - 
opatrenie; Návrh na správne 
konanie - pokuta 

tovar bez nadobúdacích dokladov 

Predajňa potravín , Energetikov 29, 971 
01 Prievidza IV Kopanice 

Označenie - nečitateľné, 
nedostatočné alebo 
nesprávne 

10,77 32,19 
Návrh na správne konanie - 
opatrenie; Návrh na správne 
konanie - pokuta 

mrazené kačice -bez označenia 

Potraviny MIX 11-205 , Novozámocká, 
949 05 Dolné Krškany 

Poškodený obal, tovar 0,00 0,00 Odstránený počas kontroly poškodený obal u hlbokozmrazenej hydiny 6 kusov výrobca SR 

Hypermarket Kaufland , Svätoplukova, 
957 01 Bánovce nad Bebravou 

Hygiena technologického 
zariadenia, pracovné 
pomôcky 

0,00 0,00 Opatrenia na mieste zneistená podlaha v mraziacom boxe  

VIJOFEL , M.R.Štefanika 8, 075 01 
Trebišov 

Osobná hygiena 0,00 0,00 Bloková pokuta chýbali osobné hygienické pomôcky 

Mäso-údeniny , Nám.sv.Egídia32/75, 
058 01 Poprad 

Označenie - nečitateľné, 
nedostatočné alebo 
nesprávne 

0,00 0,00 Odstránený počas kontroly 
voľne ložené hydinové diely boli označené štítkom, na ktorom 
chýbal údaj -číslo schválenia bitúnku alebo rozrabkárne 

Mäsocentrum , 1. mája 8, 058 01 
Poprad 

Označenie - nečitateľné, 
nedostatočné alebo 
nesprávne 

0,00 0,00 Opatrenia na mieste 
na štítku u hydinových dielov z morky chýbal údaj o stave, v akom 
sa hyd. mäso alebo hyd. diely predávajú a kategória zatriedenia 

Miloš Krajčík , Družstevná 55, 956 05 
Radošina 

Hygiena budov, hygiena 
prevádzkarne 

0,00 0,00 Opatrenia na mieste nedostatočne vykonávaná sanitácia 



Miloš Krajčík , Družstevná 55, 956 05 
Radošina 

Kvalita a zdravotná 
neškodnosť 

2,60 10,00 
Návrh na správne konanie - 
pokuta 

senzoricky zmenené hydinové diely chladené 

Peter Štepánek Predaj čerstvých vajec a 
hydiny, Clementisa, 971 01 Prievidza IV 
Kopanice 

Vysledovateľnosť 0,00 0,00 
Návrh na správne konanie - 
opatrenie 

nedostatočná vysledovateľnosť tovaru 

POTRAVINY 183-111 , , 914 43 Omšenie 
Hygiena budov, hygiena 
prevádzkarne 

0,00 0,00 Opatrenia na mieste 
 popraskané a znečistené steny a stropy na viacerých miestach v 
celej prevádzke,  chýbajúce kryty na svietidlách na predajnej 
ploche 

Supermarket 06-522 , Námestie 
mládeže 8, 960 01 Zvolen 

Označenie - nečitateľné, 
nedostatočné alebo 
nesprávne 

0,00 0,00 Opatrenia na mieste v označení chýbal názov výrobcu alebo distribútora 

Supermarket 06-522 , Námestie 
mládeže 8, 960 01 Zvolen 

Poškodený obal, tovar 0,00 0,00 Opatrenia na mieste porušený obal mrazeného hydinového mäsa 

Syteli Potraviny Dianka, Švermu, 071 01 
Michalovce 

Poškodený obal, tovar 2,99 10,72 
Návrh na správne konanie - 
pokuta 

poškodený obal- mrazená hydina 

Jednota SD Potraviny 11-033 , Mierová, 
072 22 Strážske 

Hygiena skladovania 0,00 0,00 
Návrh na správne konanie - 
pokuta 

nezlučiteľnosť skladovania potravín 

Jednota SD Potraviny 11-033 , Mierová, 
072 22 Strážske 

Poškodený obal, tovar 5,86 25,54 
Návrh na správne konanie - 
pokuta 

poškodený obal 

Mäso-údeniny NOEMA , Mierova 1, 072 
22 Strážske 

Hygiena budov, hygiena 
prevádzkarne 

0,00 0,00 
Návrh na správne konanie - 
pokuta 

Obaly z tovaru boli na podlahe v zázemí. Nie je vyčlenené miesto 
na ich skladovanie. 

Mäso-údeniny NOEMA , Mierova 1, 072 
22 Strážske 

Hygiena predaja 0,00 0,00 
Návrh na správne konanie - 
pokuta 

Tovar bol uložený priamo na podlahe v zázemí a nie v skladovacích 
priestoroch. 

Mäso-údeniny, Kaufland , Popradská 
71/1777, 064 01 Stará Ľubovňa 

Dodržiavanie a evidencia 
teplotných režimov 

0,00 0,00 
Návrh na správne konanie - 
pokuta 

evidencia teplotných režimov nevedená od 12.4.2011  

Mäso-údeniny, Kaufland , Popradská 
71/1777, 064 01 Stará Ľubovňa 

Sanitačný poriadok, 
evidencia 

0,00 0,00 
Návrh na správne konanie - 
pokuta 

evidencia sanitácie nevedená od 12.4.2011 

Mäso-údeniny, Kaufland , Popradská 
71/1777, 064 01 Stará Ľubovňa 

Školenie zamestnancov 0,00 0,00 
Návrh na správne konanie - 
pokuta 

počas inšpekcie kontrolnému orgánu nebol predložený záznam o 
poslednom preškolení personálu o hygiene potravín  

Mäso-údeniny, Kaufland , Popradská 
71/1777, 064 01 Stará Ľubovňa 

Vybavenosť šatní a 
sociálnych zariadení 

0,00 0,00 
Návrh na správne konanie - 
pokuta 

v prevádzke nie sú vytvorené primerané podmienky na prezlečenie 
a úschovu civilného a pracovného odevu pre personál  

Mäso - údeniny , Lemešany 45, 082 03 
Lemešany 

Označenie - nečitateľné, 
nedostatočné alebo 
nesprávne 

0,00 0,00 Bloková pokuta 
nevyhovujúca teplota vo vitríne MV, neoznačenie tovaru v 
slovenskom jazyku 



Mäso-údeniny , Obchodná 3, 064 01 
Stará Ľubovňa 

Hygiena predaja 0,00 0,00 
Návrh na správne konanie - 
pokuta 

uložené prepravky s hydinovými dielami mimo chladiaceho 
zariadenia, nameraná teplota v troch častiach prepravky 
+4,5;+6,8;+7,2 stupňov celzia. 

Potraviny , Hlavná 25, 053 42 
Krompachy 

Poškodený obal, tovar 7,50 15,00 
Návrh na správne konanie - 
pokuta; Opatrenia na mieste 

predaj hlbokozmrazenej hydiny s narušeným obalom 

 
 

Laboratórne analýzy hydiny a hydinových dielov, mäsových výrobkov z hydinového mäsa 
 
Nevyhovujúce laboratórne nálezy: 

Názov výrobku Výrobca, dovozca, 
distribútor 

Krajina 
pôvodu 

Miesto odberu Požadované 
vyšetrenie 

Zistený nedostatok 

Kuracie stehná s kúskom 
chrbta á 2500g, mrazené 

GEKA frish and frost, 
GmbH, 49429 
VISBEK, NEMECKO 

 Nemecko Kaufland Slovenská 
republika v.o.s., 
Romanova, 805 01 
Bratislava 5 

Senzorické znaky podnet od spotrebiteľa na predaj výrobku "kuracie stehná s kúskom chrbta", ktoré 
podľa vyjadrenia spotrebiteľa boli úplné premrazené, na pohľad ako piliny , v čase 
kontroly boli odobraté dve šarže predmetného výrobku, ktoré v čase kontroly boli 
stiahnuté aj do zázemie prevádzky nakoľko boli senzoricky zmenené - mrazová 
spála, námraza, zmeny celkového vzhľadu a farby až do sivobiela. Vzorky 
nevyhoveli platnej legislatíve pre zmeny vzhľadu, konzistencie, farby a vône. 

Kohút klobása MECOM GROUP s.r.o., 
Poľná 4, Humenné 

Slovensko Carrefour Retail Value 
Stores a.s , Panónska 
cesta 16,, 805 01 
Bratislava 5 

Senzorické znaky na povrchu čreva boli biele povlaky- nevhodné na ľudskú spotrebu, kontaminácia 
plesňami  

Feine landkuche kuracie 
stehná s kúskom chrbta  
á 1000g 

GEKA frish and frost, 
GmbH, 22941 
BARGTEHEIDE, 
Nemecko 

 Nemecko Kaufland Slovenská 
republika v.o.s. , 
Trnavská cesta 41/A, 
803 01 Bratislava 3 

Fyzikálno-chemické 
znaky; Senzorické 
znaky 

výrazné vysušenie mrazom, zatuchnutý pach, výskyt krvácaním, zvyškov peria 

Kuracie stehná s kúskom 
chrbta 1000g, obchodná 
trieda A, hlbokozmrazené 

DE EZG 257 EG Nemecko  Kaufland Slovenská 
republika v.o.s., 
Hviezdoslavova, 949 01 
Nitra 

Označenie; Senzorické 
znaky 

nie je v súlade s Nariadením Komisie (ES) č.543/2008A s Nariadením Rady (ES) 
č.1234/2007 

Kuracie stehná s kúskom 
chrbta 2500g, obchodná 
trieda A, hlbokozmrazené 

DE EZG 214 EG Nemecko  Kaufland Slovenská 
republika v.o.s.,  
Hviezdoslavova, 949 01 
Nitra 

Označenie; Senzorické 
znaky 

nie je v súlade s Nariadením Komisie (ES) č.543/2008A s Nariadením Rady (ES) 
č.1234/2007 

Kuracie stehná horné 
gyros grill, ochutený mäs. 
prípr. hlbokozmrazená. 
0,6 

VERTIS s.r.o., Malá 
Čausa 171, 971 01 

Slovensko  Supermarket Tempo 
COOP Jednota Nitra, s. 
d. Chrenovská 30, 949 
01 Nitra 

Mikrobiológia; 
Salmonella  

nie je v súlade  Nariadením Komisie (ES) 2073/2005 o mikrobiologických kritériách 
pre potraviny 



Sliepka s drobkami, 
vypitvaná, 
hlbokozmrazená, tr. 
kvality A, 1900 g 

Doux a.s., France Francúzsko  Obchodný dom , 
Štefánikova 48, pozri 
Nitra 

Senzorické znaky nie je v súlade s Nariadením č. 543/2008 a s Nariadením č . 1234/2007 o 
obchodných normách pre hydinové mäso 

Kuracie stehno, veľké 
balenie, BILLA 

Billa s.r.o., fil. Modra Slovensko  BILLA s.r.o., fil. 224 , 
Šúrska ulica, 900 01 
Modra 

Senzorické znaky nie je v súlade s Nariadením (ES) č. 178/2002 EP a Rady - nevyhovuje 
organoleptickým požiadavkám pre zmenu vzhľadu, konzistencie a vône 

Údený morčací parizer Meat Market s.r.o. 
Matúškovo 

Maďarsko  COOP Jednota 
Supermarket 11-063 , 
Hlavná 945, 925 84 
Vlčany 

Aditívne látky - farbivá; 
Fyzikálno-chemické 
znaky; Označenie; 
Senzorické znaky 

nie je v súlade s ukazovateľmi uvedenými na obale výrobku  

Kuracia šunka údená De 
Luxe - výberová šunka 

HYZA, a.s. Topoľčany Slovensko  HYZA, a.s. výroba, 
Odbojárov 2279/37, 955 
01 Topoľčany 

Alergény vo vzorke výberovej šunky bola zistená prítomnosť sóje 

SPOLU výrobkov : 10      

 
 

Poznámky: 
Niektoré laboratórne analýzy neboli do súčasnej doby ukončené. 
Úradní veterinárni lekári  zakázali uvádzať na trh potraviny živočíšneho pôvodu, ktoré nevyhoveli laboratórnym analýzam.  
Pri zisteniach nesúladu s legislatívou potravinového práva pri uvádzaní potravín na trh, boli uložené prevádzkovateľom potravinárskych 
podnikov (maloobchodu)  opatrenia na mieste a budú s nimi zahájené správne konania.  


