
Vyhodnotenie úradných kontrol hygieny a bezpečnosti  predaja hydinového mäsa a hydinových dielov v maloobchode    
od 01.06.2011  do 30.06.2011 

 
 

Celkovo bolo za sledované obdobie od 01.06. 2011 do 30.06.2011 vykonaných  438 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 75 

Stredné predajne 232 

Malé predajne 126 

Veľkoobchody, sklady 2 

Dopravcovia a distribútori - 

Výrobcovia - 

Výrobcovia predávajúci vo svojej predajni 2 

Spolu 438 

 
 
Celkový počet úradných kontrol v sledovanom období 

Popis 
Kontroly 

spolu 
Prvo- 

výrobcovia 
Výrobcovia a 

baliarne 
Distribútori a 
dopravcovia 

Veľko 
obchodné 

sklady 

Hyper a 
super 

markety 

Stredné 
predajne 

Malé 
predajne 

Výrobcovia predávajúci 
hlavne vo svojej pradajni 

Úradné kontroly - 
za všetky komodity 

3732,00 46,00 256,00 70,00 177,00 514,00 1357,00 1218,00 94,00 

 
 
 
Popis zistených nedostatkov: 

Prevádzka - 
adresa 

Názov  
nedostatku 

Spôsob  
riešenia 

Popis  
nedostatku 

COOP Jednota SUPERMARKET 359 , Lipová 
20, 052 01 Spišská Nová Ves 

Osobná hygiena Bloková pokuta pracovníčka v čase kontroly pracovala v civilnom oblečení 

Supermarket COOP Jednota 01-328 , 
Vranovská 24, 080 06 Nižná Šebastová 

Dodržiavanie a evidencia 
teplotných režimov 

Bloková pokuta; Odstránený 
počas kontroly 

nedodržanie teplotných limitu v chladničke mäsových výrobkov na predajni 

Billa, filiálka 211 , Hviezdoslavova, Nitra Hygiena skladovania Opatrenia na mieste chladiaci box na hydinu – zistený bol výskyt plesní 

Jozef Kollár  Predajňa mäsa , Jilemnického 
20, 036 01 Martin 

Hygiena budov, hygiena 
prevádzkarne 

Opatrenia na mieste nedostatočná čistota podlahy na ťažko dostupných miestach na predajnej ploche 



Jozef Kollár  Predajňa mäsa , Jilemnického 
20, 036 01 Martin 

Dokumenty Opatrenia na mieste 
dodací list na nebalené hyd. diely z firmy Kabanos v poľskom jazyku, bez uvedenia 
dátumu spotreby a podmienok skladovania, bez schvaľovacieho čísla prevádzkarne, bez 
podpisu a pečiatky   

Potraviny - SPEKTRUM , Nábrežie Gorazda 
50, 971 01 Prievidza II  Píly 

Kvalita a zdravotná 
neškodnosť 

Opatrenia na mieste, Zákaz 
predaja 

kuracie diely hlbokozmrazené - organoleptické zmeny - zmenená farba, mliečne škvrny, 
4,78 kg/ 10,16 eur 

Potraviny COOP Jednota 01-188 , Nám. 
slobody 5, 083 01 Sabinov 

Dodržiavanie a evidencia 
teplotných režimov 

Bloková pokuta; Odstránený 
počas kontroly 

evidencia, nedostatočná teplota chladiarenského zariadenia 

Emil Hindický Potraviny , ul . SNP 1, 935 37 
Dolný Pial 

Hygiena predaja Opatrenia na mieste v priestoroch predajne znecistené osvetlovacie telesá 

Potraviny MILK-AGRO , 17. novembra 102, 
083 01 Sabinov 

Dodržiavanie a evidencia 
teplotných režimov 

Bloková pokuta, Odstránený 
počas kontroly 

v mraziacej vitríne teplota len - 12 °C (pre hlbokozmrazené potraviny - 18°C) 
- nedostatky vo vedení evidencie teplôt v chlad. a mraziarenských zariadeniach 
 

Mäso -  údeniny , Námestie slobody 18, 
083 01 Sabinov 

Dodržiavanie a evidencia 
teplotných režimov 

Bloková pokuta; Odstránený 
počas kontroly 

nedodržanie tepl.režimu pri predaji mäsa a mäs.výrobkov 

Mäso -  údeniny , Námestie slobody 18, 
083 01 Sabinov 

Hygiena technologického 
zariadenia, pracovné 
pomôcky 

Bloková pokuta chlad.vitrína na nebalené mäso nekrytá - možnosť kontaminácie - škodcovia 

Potraviny , Vitkovce 81, 053 63 Vítkovce Osobná hygiena Bloková pokuta pracovník pracoval v znečistenom plášti 

Potraviny 5052 , E.B.Lukáča 25, 945 01 
Komárno 

Hygiena predaja 
Bloková pokuta; Opatrenia 
na mieste 

v mraziacom boxe s hydinou bola silná námraza po stenách 

Potraviny 5052 , E.B.Lukáča 25, 945 01 
Komárno 

Sanitačný poriadok, 
evidencia 

Opatrenia na mieste nebola vedená evidencia o čistení, odmrazení mraziacich boxov 

Karaffa Peter Ing. - Potraviny Mix , 
Kamenín č.23, 943 57 Kamenín 

Hygiena predaja Opatrenia na mieste regále na uskladnenie mäsa boli korodované 

TESCO STORES, a.s. , Dolná ulica 1570, 966 
81 Žarnovica 

Hygiena skladovania 
Návrh na správne konanie - 
pokuta 

v čase kontroly boli hlbokomrazené hydinové mäso a diely skladované v mraziacom 
boxe pri teplote - 10,7°C  

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

Hygiena predaja 
Návrh na správne konanie - 
opatrenie; Odstránený počas 
kontroly 

v mraziacom zariadení v predajni pre hlbokomrazenú hydinu - bola kalibrovaným 
teplomerom nameraná hodnota +1,6°C 

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

Hygiena skladovania 

 
Návrh na správne konanie – 
pokuta 
 
 

 na mraziarenskom agregáte, dverách mraziac. boxu bola námraza, ktorá  pri 
manipulácií s tovarom pri otvorených dverách sa začala roztápať a stekať po dverách, 
 spoločné skladovanie hlbokozmrazeného hovädzieho mäsa a hlbokozmrazených hyd. 
dielov a iného hlbokozmrazeného tovaru neumožňovalo bezpečné vykonávanie 
kontroly a manipulácie s tovarom; taktiež potraviny označené ako odpisy (tovar 
vyradený z predaja) boli v priamom kontakte  a  boli spoločne skladované v jednom 
mraziacom  boxe 

Predajna mäsa , L.Štúra c.21/A, 934 01 
Levice 

Kvalita a zdravotná 
neškodnosť 

Odstránený počas kontroly, 
Zákaz predaja 

počas cielenej kontroly bol zistený zmyslovo zmenený tovar v množstve 12 kg/ 22,80 
eur,  husacie krídla / oliznutie, zápach    

Potraviny MIX 05-148 , , 962 65 
Hontianske Nemce 

Poškodený obal, tovar 
Opatrenia na mieste, Zákaz 
predaja 

 
kontrolou bolo zistené 1 balenie hydinového výrobku s poškodeným obalom 
 

Potraviny FANY , Turcovce 84, 067 23 
Turcovce 

Hygiena technologického 
zariadenia, pracovné 
pomôcky 

Odstránený počas kontroly olupujúci sa náter nárezového stroja 

KAUFLAND SR v.o.s. , P.O.Hviezdoslava, 
071 01 Michalovce 

Poškodený obal, tovar 
Návrh na správne konanie – 
pokuta 
 

zistený bol porušený obal –  výrobok hydinové diely a  
 kuracie stehná a 500 g-hlboko zmrazené, 1,79/bal, 14 ks - celkom 7,0 kg, 12,53 eur 



 CBA Potraviny 7258 , Mostná ulica, 972 51 
Handlová 

Dodržiavanie a evidencia 
teplotných režimov 

Návrh na správne konanie – 
opatrenia na mieste 

nedodržanie teplotných režimov 

 CBA Potraviny 7258 , Mostná ulica, 972 51 
Handlová 

Nakladanie s odpadom 
Návrh na správne konanie – 
opatrenia na mieste 

nevhodné skladovanie vyradených potravín z obehu 

Mäso-údeniny , Kolárska 8, 052 01 Spišská 
Nová Ves 

Osobná hygiena Bloková pokuta 
pri manipulácii s chladeným hydinovým mäsom predavačka nepoužila mikroténovú 
rukavicu 

Jednota COOP s.d. , Potraviny MIX I., 02-
044, 931 01 Mliečno 

Hygiena budov, hygiena 
prevádzkarne 

Návrh na správne konanie - 
pokuta 

preplnené regály, špinavé steny, miestami bolo zistená poškodená podlaha v 
predajných priestoroch 

Jednota COOP s.d. , Potraviny MIX I., 02-
044, 931 01 Mliečno 

Vybavenosť šatní a 
sociálnych zariadení 

Návrh na správne konanie - 
pokuta 

nedostatočný počet šatní, skriniek na uloženie odevu 

MECOM TRADE, spol. s r.o. , Hlavná 65, 
091 01 Stropkov 

Hygiena technologického 
zariadenia, pracovné 
pomôcky 

Návrh na správne konanie - 
opatrenie 

v chladiacich boxoch  s čerstvým hydinovým mäsom poškodené regály -  miestami 
odpadnutý ochranný náter a hrdzavý povrch 

Kaufland Slovenská republika v.o.s. , SNP, 
927 01 Šaľa 

Poškodený obal, tovar 
Návrh na správne konanie – 
pokuta, Zákaz predaja 

5 druhov hlbokomrazených tovarov s poškodenými obalmi a narušeným vákuom s 
následnými zmyslovými zmenami po vysušení mrazom, 149,80 kg/238,36 eur 

Potraviny Karmen 031 , Štúrova 286, 059 
21 SVIT 

Hygiena predaja 
Bloková pokuta; Odstránený 
počas kontroly; Opatrenia na 
mieste 

na predajnej ploche bola znečistená podlaha 
 
opatrenie: zabezpečiť čistotu podláh na predajnej ploche 

Jednota COOP s.d. , Korzo B.Bartóka 08-
258, 929 01 Dunajská Streda 

Hygiena skladovania 
Návrh na správne konanie - 
opatrenie 

v mraziarenskom sklade pre živočíšne komodity bola poškodená podlaha, vytrhnuté 
kachličky 

COOP 045 , Sikenička 211, 943 59 
Sikenička 

Hygiena budov, hygiena 
prevádzkarne 

Opatrenia na mieste 
opadaná omietka okolo vstupných dverí do predajne a v chodbe vedúcej do skladu 
potravín 

COOP Jednota SD POTRAVINY 136-111, , 
914 42 Horné Srnie 

Hygiena technologického 
zariadenia, pracovné 
pomôcky 

Opatrenia na mieste pod mrazničkou s hydinou chýbajú podložky pod vitrínu v prednej časti 

Mäso-údeniny , Vetrová 1, 054 01 Levoča 
Označenie - nečitateľné, 
nedostatočné alebo 
nesprávne 

Odstránený počas kontroly 
chladené kuracie štvrte - voľne ložené neboli označené na výveske údajmi v zmysle 
platnej legislatívy  

Haľamová Mária - potraviny , Bíňa 149, 
943 56 Bíňa 

Dodržiavanie a evidencia 
teplotných režimov 

Opatrenia na mieste nedostatočná teplota v mrazničke 

Haľamová Mária - potraviny , Bíňa 149, 
943 56 Bíňa 

Hygiena technologického 
zariadenia, pracovné 
pomôcky 

Odstránený počas kontroly zistený výskyt plesní v chladiacej vitríne 

Barna-Potraviny MIX , Jána Švermu 7, 085 
03 Bardejov 

Iné 
Návrh na správne konanie - 
pokuta 

neumožnenie výkonu úradnej kontroly v prevádzke 

Supermarket FRESH , Justičná 13, 080 01 
Prešov 

Dodržiavanie a evidencia 
teplotných režimov 

Bloková pokuta; Odstránený 
počas kontroly 

nevyhovujúca teplota cladiacej vitríny mäsových výrobkov 

Potraviny , Slovinská  1, 053 42 Krompachy Osobná hygiena Bloková pokuta pracovníčka pracovala v znečistenom oblečení 

TESCO STORES SR, a.s.- Hypermarket , 
Biskupická cesta 48A/2056, 986 01 
Fiľakovo 

Inak znehodnotené 

Návrh na správne konanie - 
pokuta; Odstránený počas 
kontroly; Opatrenia na 
mieste 

predaj hlbokozmrazenej hydiny s poškodeným obalom (perforovaný obal) - kačica s 
drobkami hlbokozmrazená, sliepka bez drobkov, 14,70 kg/58,32 eur 

Potraviny KARMEN , Hlavná 3, 082 21 
Veľký Šariš 

Označenie - nečitateľné, 
nedostatočné alebo 
nesprávne 

Bloková pokuta  odstránený štítok počas krájania mäsových výrobkov, 1,47kg/7,87 eur 

JEDNOTA COOP s.d. ,POTRAVINY 11-106 , 
Mostová, 932 01 Veľký Meder 

Hygiena budov, hygiena 
prevádzkarne 

Návrh na správne konanie - 
pokuta 

v skladových priestoroch na dlážke nahádzaný použitý obalový materiál, tovar 
poškodený, odpísaný, bol uložený na rôznych neoznačených miestach. 



JEDNOTA COOP s.d. ,POTRAVINY 11-106 , 
Mostová, 932 01 Veľký Meder 

Hygiena skladovania 
Návrh na správne konanie - 
pokuta 

tovar počas skladovania bol nesprávne uložený (skladovanie nezlučiteľných druhov 
tovaru) 
 

JEDNOTA COOP s.d. ,POTRAVINY 11-106 , 
Mostová, 932 01 Veľký Meder 

Označenie - nečitateľné, 
nedostatočné alebo 
nesprávne 

Návrh na správne konanie - 
pokuta 

tovar - kačacie stehná, nebol označený v kodifikovanej forme štátneho jazyka, 2,06 kg/ 
13,82 eur 

Milan Lapin , 29.augusta 22, 974 01 
Banská Bystrica 

Osobná hygiena Bloková pokuta 
nedodržaná osobná hygiena – pracovníci bez pokrývky hlavy - 
hygiena manipulácie - ťahanie prepraviek po zemi  
 

Potraviny Balla  Angelovič , Šarišské 
Dravce 330, 082 73 Šarišské Dravce 

Dodržiavanie a evidencia 
teplotných režimov 

Bloková pokuta; Odstránený 
počas kontroly 

 nedostatky v evidencii teploty vpri uchovávaní mäsových výrobkov 

Potraviny Balla  Angelovič , Šarišské 
Dravce 330, 082 73 Šarišské Dravce 

Hygiena skladovania 
Bloková pokuta; Odstránený 
počas kontroly 

 skladovanie nezlúčiteľných potravín 

Potraviny , Bystrany 134, 053 62 Bystrany Nevyhovujúca hygiena 

Návrh na správne konanie – 
pokuta 
 
 
 

znečistený dres, vypnuté mraziace boxy - v nich na spodku červená tekutina zrejme po 
chladenej hydine, ktorá silno zapáchala, hrubo znečistená podlaha od napadaných 
nečistôt hlavne v ťažko prístupných miestach (v rohoch, za umývacím dresom, za 
chladiacimi  a mraziacimi zariadeniami) v spodnej časti bočných dverí podlaha 
nevyhovuje hygienickým požiadavkám- nedá sa čistiť 
 

BILLA s.r.o. - fil. 221 , Na Brehu, 901 01 
Malacky 

Hygiena technologického 
zariadenia, pracovné 
pomôcky 

Odstránený počas kontroly 
 
 

v zázemí prevádzky v chladenom sklade hydiny boli skladované marinády á 5 kg 
zatečené kondenzom, namrznuté z chladiaceho zariadenia  
 

NOVÁK mäso-údeniny, SM Tesco , 
Priekopská 49/B, 036 01 Martin 

Dodržiavanie a evidencia 
teplotných režimov 

Opatrenia na mieste 
 
 

nedodržaný teplotný režim pri uskladnení vnútorností a hydinového mäsa 
 
 

 Nitrazdroj a.s. , Nám. Hrdinov 6, 934 01 
Levice 

Dodržiavanie a evidencia 
teplotných režimov 

Opatrenia na mieste 
 
 

v mraziacom pulte na mrazenú hydinu bola nameraná teplota -15,3 °C, počas kontroly 
bol nedostatok odstránený 
 

Potraviny 3350 , Hlavná 538, 946 56 
Dulovce 

Hygiena predaja 
Bloková pokuta; Odstránený 
počas kontroly 

mraziaci box na skladovanie mrazenej hydiny bol znečistený 
 
 

Potraviny 02-030 , Falkušovce, 072 05 
Falkušovce 

Poškodený obal, tovar 

Návrh na správne konanie – 
pokuta 
 
 

 
poškodené orig. balenie: kuracie krídlo,4,30kg/8,38 €, výrobca SR, kuracie štvrte 
1,59kg/3,021 €, krajina pôvodu Poľsko, kuracie prsia,0,697kg/2,43 €, výrobca  SR, 
sliepka bez drobov,1,24kg/ 1,63€, výrobca ČR 
 

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

Neplnenie opatrení 

Návrh na správne konanie – 
pokuta 
 
 

v mraziacom zariadení na hydinu sa opäť nachádzala hrubá vrstva námrazy 
 
 

Miroslav Damrély, Mäso - údeniny , 049 19 
Muránska Dlhá Lúka 

Neznámy pôvod 
 
 

Návrh na správne konanie – 
pokuta 
 
 

predaj mäsa a mäsových výrobkov neznámeho pôvodu, bez dodacích listov - bravčové a 
hydinové mäso, 158 kg/554,3 eur 
 

Jednota SD Potraviny MIX 01 060, 
Krásnovce, 072 01 Krásnovce 

Hygiena skladovania 
Návrh na správne konanie – 
pokuta 
 

zvýšená námraza a znečistenie v mraziacich zariadeniach na hydinu, ryby  
 
 



 

KAUFLAND  Prevádzka Poprad , 
Moyzesova 4067/3, 058 01 Poprad 

Poškodený obal, tovar 
 

Návrh na správne konanie - 
pokuta; Odstránený počas 
kontroly; Opatrenia na 
mieste, Zákaz predaja 

umiestňovanie na trh 4 druhov hlbokomrazených hydinových dielov s porušeným 
obalom, 4,44 kg/15,52 eur, 
 

 

Hygiena predaja 
 
 

 

v priestoroch predajne v mraziacom zariadení určenom pre skladovanie mrazenej 
hydiny – zistené znečistené dno prachom 
 

Billa -  mäsovýroba , Mudroňova, 020 01 
Púchov 

Hygiena budov, hygiena 
prevádzkarne 

Návrh na správne konanie - 
opatrenie 

v priestore rozrábky je poškodená podlaha,vybitá dlaždica,vypadané špáry na podlahe, 
podlaha v chladiacom boxe na hydinu je poškodená 

CBA Slovakia s.r.o. , Námestie odborárov 
6, 935 21 Tlmače 

Hygiena skladovania 
Opatrenia na mieste 
 
 

v mraziacom pulte pre mrazenú hydinu na predajni bola silná námraza  a mraznička 
bola znečistená 
 

Potraviny , , 072 54 Pinkovce po DS/DMT 
Návrh na správne konanie - 
pokuta 

predaj tovar po dátume minimálnej trvanlivosti - hydinové diely, 3,12kg/10,05 eur  

      a v mraziacom zariadení pri uskladnení hlboko zmrazenej hydiny 

JEDNOTA SD Prievidza Potraviny MIX 
č.210, A. Hlinku, 971 01 Prievidza I  Staré 
Mesto 

Kvalita a zdravotná 
neškodnosť 

Opatrenia na mieste 
 
 
 

kuracie prsia s kosťou a kožou hlbokozmrazené – s bielymi škvrnami, po nadmernej 
oxidácii, 2,03 kg/9,29 eur 
 
 

Potraviny 02-030 , Falkušovce, 072 05 
Falkušovce 

Poškodený obal, tovar 
Návrh na správne konanie – 
pokuta 
 

poškodené orig. balenie: kuracie krídlo,4,30kg/8,38 €, výrobca SR, kuracie štvrte 
1,59kg/3,021€, krajina pôvodu Poľsko, kuracie prsia,0,697kg/2,43 €, výrobca SR sliepka 
bez drobov,1,24kg/ 1,63€, výrobca ČR 

Potraviny MIX 02-029 , Dúbravka, 072 15 
Dúbravka 

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

na predajnej ploche v mraz. boxe boli kuracie štvrte hlbokozmrazené - porušené 
vákuové balenie, 109 kg/2,28 eur 

TESCO STORES SR, a.s. Supermarket, 
Hviezdoslavova 20/11, 091 01 Stropkov 

Kvalita a zdravotná 
neškodnosť 

Návrh na správne konanie - 
pokuta; Opatrenia na mieste 
 
 

hlbokozmrazený kurací rezeň, tr. A , 500 g- viditeľné známky po vysušení mrazom, farba 
mäsa zmenená (bledá), 12 kg/54,75 eur 
 
 

TESCO STORES SR, a.s. Supermarket, 
Hviezdoslavova 20/11, 091 01 Stropkov 

Poškodený obal, tovar 
 
 

Návrh na správne konanie - 
pokuta; Opatrenia na mieste 
 
 

hlbokozmrazený kurací rezeň, tr. A, 500 g - poškodená PVC tácka a fólia danej 
potraviny, 2,5 kg/10,95 eur 
 
 

MAROŠ s.r.o. , Kasárenská 1708, 911 01 
Trenčín 

Označenie - nečitateľné, 
nedostatočné alebo 
nesprávne 

Opatrenia na mieste 
 
 

na sprievodných dokladoch chýbalo označenie stavu a triedy kvality kuracích pŕs 
 
 

Pavol Tomčo , 43, 980 35 Petrovce po DS/DMT 
Návrh na správne konanie – 
pokuta 
 

na predajnej ploche bol tovar uplynutí dátumu najneskoršej spotreby kuracia zmes 
fašírka - 0,60 kg, výrobca: SR, cena - 1,80€ 

Medipek,s.r.o., Potraviny , Boľská 150,, 
077 01 Kráľovský Chlmec 

Označenie - nečitateľné, 
nedostatočné alebo 
nesprávne 

Návrh na správne konanie - 
pokuta; Odstránený počas 
kontroly; Opatrenia na 
mieste 

tovar nebol označený v štátnom jazyku- kuracie prsia 4 kg  
 
 

 Tesco- Podunajské Biskupice , ul. 
Dudvážska 5573/1, 802 01 Bratislava 2 

Kvalita a zdravotná 
neškodnosť 

Návrh na správne konanie - 
pokuta; Odstránený počas 
kontroly 
 

v čase kontroly bol zistený zápach a oliznutý povrch u predávaných chlad. kurčiat: kurča 
celé bez drobkov chladené, výrobca: Maďarsko, posledné 4 kusy predávané vo 
výpredaji za cenu: 2,65€/kg boli stiahnuté z obehu do kafilérneho boxu 



Hypermarket TESCO , M. R. Štefánika, 075 
01 Trebišov 

po DS/DMT 

Bloková pokuta; Odstránený 
počas kontroly; Opatrenia na 
mieste 
 

 
 
tovar predaj po dátume najneskoršej spotreby - hus s drobkami hlbokozmraz. 6,8 kg  
 
 

TESCO STORES SR, a.s. Supermarket, 
Hviezdoslavova 20/11, 091 01 Stropkov 

Označenie - nečitateľné, 
nedostatočné alebo 
nesprávne 

Návrh na správne konanie - 
pokuta; Opatrenia na mieste 
 
 

hlbokozmrazená hus, 5 kg - chýbajúce označenie v slovenskom jazyku 
 
 

 
 
 
 

Laboratórne analýzy hydiny a hydinových dielov, mäsových výrobkov z hydinového mäsa 
 
Pri úradných kontrolách v sledovanom období bolo odobratých 70 vzoriek. 

 
Nevyhovujúce laboratórne nálezy: 
Názov výrobku Výrobca, dovozca, 

distribútor 
Krajina 
pôvodu 

Miesto odberu Požadované vyšetrenie Zistený nedostatok 

Albert Kuracie 
stehná horné 
0,674kg 

Hyza a.s, Odbojárov 
2279/37, 95592 
Topoľčany, 

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

Senzorické znaky nevhodné na ľudskú spotrebu 

Čerstvé kuracie prsia 
bez kože kosti 

Maroš spol. s r.o., 
Trenčín 

Slovensko METRO Cash and Carry Slovakia, 
s.r.o. , Hlohovecká cesta, 949 01 
Nitra 

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

senzorické zmeny 

Kuracie krídlo, Tr.A 
Hlbokozmrazené 
0,71kg 

Hydina Košice s.r.o.,065 
11 Nová Ľubovňa 
505,prev. Napájadlá 1, 
Košice 

Slovensko METRO , Devínska Nová Ves 7081, 
804 01 Bratislava 4 

Fyzikálno-chemické znaky; 
Senzorické znaky 

cudzí zápach 

 
 
 

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.  


