
Vyhodnotenie úradných kontrol hygieny a bezpečnosti  predaja hydinového mäsa a hydinových dielov v maloobchode    
od 01.05.2011  do 31.05.2011 

 
 

V mesiaci máj bolo vykonaných v obchodnej sieti celkove 3 024  úradných kontrol. V rámci týchto úradných kontrol sa kontrolovalo aj hydinové 
mäso a  hydinové diely. Prehľad o počtoch vykonaných kontrol v jednotlivých typoch prevádzkarniach je uvedený v tabuľke. 
 
 

Popis 
Kontroly 

spolu 
Distribútori a 
dopravcovia 

Veľko obchodné 
sklady 

Hyper a super 
markety 

Stredné 
predajne 

Malé 
predajne 

Úradné kontroly - za všetky 
komodity  

3 024,00 98,00 302,00 428,00 1067,00 1129,00 

 
 
 

V rámci vykonaných úradných kontrol boli v sektore hydinového mäsa zistené nasledovné nedostatky. 
 
Popis zistených nedostatkov: 

Prevádzka - 
adresa 

Názov  
nedostatku 

Spôsob  
riešenia 

Popis  
nedostatku 

Potraviny 052 - Sintra , 
Hraničná 665/14, 058 01 
Poprad 

Hygiena predaja Bloková pokuta bola znečistená chladiaca vitrína, v ktorej bola umiestňovaná na trh  chladená hydina 

 Ambulantný predaj KNT 
2PX2 , , 018 26 Plevník - 
Drienové 

Hygiena predaja Bloková pokuta 
spoločný predaj nezlučitelných výrobkov, nebalené mäso a hydina, nebalené mäsové výrobky, syry, údená 
makrela,  

Coop Jednota SD 11 004  
935 01 Čankov 

Hygiena skladovania 
Návrh na správne 
konanie - pokuta 

v mrazničke na mrazené krémy a mrazenú hydinu bola silná vrstva námrazy a mraznička bola znečistená, v 
mrazničke v skladovacom priestore bola tiež silná vrstva námrazy 

Coop Jednota SD 11 004  
935 01 Čankov 

Hygiena skladovania 
Návrh na správne 
konanie - pokuta 

v skladovacom priestore v mrazničke boli spolu skladované mrazené ryby,mrazená hydina,mrazená 
zelenina a nanuky 

Mäso - Údeniny NS 
Družba, Soblahovská 4, 
911 01 Trenčín 

Dodržiavanie a evidencia 
teplotných režimov 

Opatrenia na mieste 

 nedodržaná teplota v mraziacej vani na hydinu, teplota odmeraná úradným kalibrovaným teplomerom: -
10,2 °C, tovar nevykazoval známky rozmrazenia a senzorického narušenia, preložený bol do vyhovujúcej 
mraz. vitríny s teplotou -18,0 °C 
 nevedená evidencia teplôt v mesiaci máj 

Predajňa Mäso Potraviny  
935 21 Veľké Kozmálovce 

Hygiena skladovania Opatrenia na mieste 
v skladovacom priestore v mraziacom boxe spolu s mrazenou hydinou bolo uskladnené krmivo pre psov, 
nedostatok bol odstránený počas kontroly 



ZAGRO S:R:O: , Farská 32, 
071 01 MIchalovce 

Poškodený obal, tovar 
Návrh na správne 
konanie - pokuta 

mrazené hydinové mäso  malo poškodený obal ( množstvo v kg: 5,82, cena v eur: 12,73) 

Potraviny , Hrabkov 161, 
082 33 Hrabkov 

Hygiena technologického 
zariadenia, pracovné 
pomôcky 

Bloková pokuta nedostatočná hygiena pri predaji mrazenej hydiny 

Ing. Katarína Markovičová 
Kama II , námestie SNP 1, 
038 52 Sučany 

Hygiena technologického 
zariadenia, pracovné 
pomôcky 

Opatrenia na mieste 
hrubá vrstva námrazy v mraziacom zariadení na hydinu 
prah dvier v chladiacom boxe na mäs. výr. nie je ošetrený povrchovým náterom 

Miloš Krajčík , Mlynska 
616, 956 07 Veľké Ripňany 

Hygiena skladovania Opatrenia na mieste spoločné skladovanie výsekového mäsa, mäsových výrobkov a chladenej nebalenej hydiny 

BILLA, spol. s r.o. fil. 230  
ul. Generála Svobodu, 911 
01 Trenčín 

Hygiena predaja Opatrenia na mieste 
znečistený priestor pod mriežkami mraziacich vaní, znečistená ložná plocha mraziacich vaní pod hydinou, 
pečienkami a rybami, 

Potraviny mix 11-051 , 
Legionárska 5, 926 01 
Sereď 

Označenie - nečitateľné, 
nedostatočné alebo 
nesprávne 

Návrh na správne 
konanie - pokuta; 
Opatrenia na mieste 

v mraziacom boxe hydiny bol uložený tovar bez označenia,  
( množstvo v kg: 4,54, cena v eur: 9,18) 

Potraviny Laurenčík , 
Muráň 320, 049 01 Muráň 

Hygiena skladovania 
Návrh na správne 
konanie - opatrenie 

spoločné skladovanie mrazenej hydiny, nanukov, pizze, zeleniny 

KAUFLAND s.r.o. , 
Romanova, 805 01 
Bratislava 5 

Neplnenie opatrení 
Návrh na správne 
konanie - pokuta 

Pri manipulácii s nebalenými potravinami oddelenia lahôdok prevádzkovateľ nepostupoval hygienickým 
spôsobom, nakoľko v oddelení lahôdok boli zistené postupy, ktoré nezabezpečujú  zdravotnú bezpečnosť u 
krájaných mäsových výrobkov, v prípravovni, kde boli tieto nákroje dočasne skladované bola teplota+12,4 
stoupňa C a predkrájané mäsové výrobky boli označené dátumom 20.5.2011 o 11:55, ale aj 18.5.2011 
Hydinový nárez, na etikete predajcu údaj d.s. do 19.5.2011 11:55 a Hydinový parizer d.s. do 19.5.2011 
12:07. Tieto nákroje boli uložené na táckach v priestore za obslužnými predajnými pultami. 

Predajňa mäsa a mäsových 
výrobkov , Nám. SNP 723, 
966 81 Žarnovica 

Iné 
Návrh na správne 
konanie - pokuta 

prevádzkovateľ vykonáva rozrábanie mäsa v predajni (pričom rozhodnutie RUVZ bol vydané len na predaj: 
trhovo upraveného výsekového mäsa, mäsových výrobkov a údeniny, mrazená hydina, bravčová mast, 
konzervy) bez ohlásenia činnosti  

Predajňa mäsa , Hlavná 
112, 076 43 Čierna nad 
Tisou 

Predaj po Dátume 
spotreby/Dátume 
minimálnej trvanlivosti 

Bloková pokuta; 
Odstránený počas 
kontroly; Opatrenia na 
mieste 

hydinová plnená roláda, ( množstvo v kg: 2,77, cena v eur: 17,68) 

Mäso-údeniny , 
Dostojevského 12, 058 01 
Poprad 

Označenie - nečitateľné, 
nedostatočné alebo 
nesprávne 

Návrh na správne 
konanie - pokuta; 
Opatrenia na mieste 

v označení voľne ložených hydinových dielov chladených chýbal údaj - číslo schválenia bitúnku alebo 
rozrabkárne 
Zákaz umiestňovať na trh potraviny nedostatočne označené, s termínom od 26.05.2011. 

Coop JEDNOTA  Žilina SD 
169 , Pod Hradiskom  374, 
010 04 Závodie 

Hygiena technologického 
zariadenia, pracovné 
pomôcky 

Bloková pokuta 
mraziaci box na hydinu na predajnej ploche a mraziaci box na zmrzliny v sklade znečistený - smeti na 
posuvných sklenených krytoch a lištách 

 
 
 
 
 



Laboratórne analýzy hydiny a hydinových dielov, mäsových výrobkov z hydinového mäsa 
 
Pri úradných kontrolách v sledovanom období bolo odobratých 50 vzoriek. 

 
Nevyhovujúce laboratórne nálezy: 

Názov výrobku Výrobca, dovozca, 
distribútor 

Krajina 
pôvodu 

Miesto odberu Požadované 
vyšetrenie 

Zistený nedostatok 

Mortadella Bologna I.G.P. 
70g 

 Slovensko  La Mercantile Slovakia , 
Račianská 12, 803 01 
Bratislava 3 

Aditívne látky - 
farbivá; Alergény; 
Označenie 

nesúlad s výnosom MP a MZ SR č.1187/2004-100, § 9 odst. (8) 
v označení sa musí uvádzať množstvo zložky alebo 
kategórie zložiek v percentách, a to v hmotnostných alebo objemových,  
 

Mortadella- mäkká varená 
saláma á 100g 

Mercantile Slovakia 
s.r.o., Prídavková 12, 
BA 

Slovensko  HM HYPERNOVA , 
Ivánska cesta 12, 802 
01 Bratislava 2 

Alergény; 
Označenie 

nevyhovela v označení nakoľko bola zistená prítomnosť alergénu, ktorý nebol v 
zložení výrobku 

Morčací parízer Galiicoop CO H-5540 
Szarvas 

Maďarsko  Kaufland , Komenského 
23, 934 01 Levice 

Aditívne látky - 
farbivá; Označenie 

neoznačenie použitého farbiva E 120 Košenila, kyselina karmínová, karmín v zložení 
výrobku 

Sliepka polená 
hlbokozmrazená 

Hungerit Zrt. Szentes Maďarsko  Tesco Stores SR,a.s. , 
Obchodné centrum 
Turiec č.1, 036 01 
Martin 

Senzorické znaky koža a svalovina s viditeľnými krvavými podliatinami, pomliaždeninami a 
odreninami,u jednej vzorky na spodnej časti stehna podkožný granulóm s 
nekrotickým kaseóznym stredom o veľkosti 9 x 4,5 cm 

Kurča bez drobkov. 
Vypitvané - 
hlbokozmrazené. Hydina.Tr. 
kv.B, 1200g 

vyrobené pre: Doux 
s.a., 29150 Chateaulin, 
France DE MV ESG 101 
EG 

Nemecko  AHOLD RETAIL Slovakia 
k.s. , Akademická ulica, 
949 01 Nitra 

Senzorické znaky vyšetrená vzorka nie je v súlade v Nar. Kom. (ES) č.543/2008-pre zmyslové 
odchýlky vzhľadu- výskyt pomliaženín krídel (13/30ks), chýbajúcej kože z prsnej 
svaloviny (9/30ks), otlakov na prsiach a stehne (2/30ks), otvorená zlomenina 
(1/30ks) a znečistených brušný tuk /1/30ks) - pre neprípustný počet 
nevyhovujúcich kusov (26/30ks) 

 
 

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.  


