
Vyhodnotenie úradných kontrol hygieny a bezpečnosti  predaja hydinového mäsa a hydinových dielov v maloobchode    
od 01.07.2011  do 31.07.2011 

 
 

Celkovo bolo za sledované obdobie od 01.07. 2011 do 31.07.2011 vykonaných  700 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 97 

Stredné predajne 366 

Malé predajne 222 

Sklady 7 

Dopravcovia a distribútori 3 

Výrobcovia 1 

Výrobcovia predávajúci vo svojej predajni 4 

Spolu 700 

 
 

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 predajni 

Úradné kontroly - za 
všetky komodity 

3898 64 229 96 153 508 1453 1294 101 

 
 

Popis zistených nedostatkov: 
Prevádzka - adresa Názov nedostatku Popis nedostatku Spôsob riešenia  

MILK-AGRO spol. sr.o 
Masaryková 60 
Michalovce 

Hygiena predaja predaj kuracie krídla trieda A hlbokozmrazené - zmena 
farby do šediva, hematómy, vymrazené – so 
senzorickými zmenami - 7 balení/celková hmotnosť 
4,964 kg/celková cena 11,615 €, výrobca SR 

Opatrenia na mieste. 

Potraviny VIL-MAR, Dubodiel 44, 
Dubodiel 

Hygiena predaja mraziaci box na hydinu v predajni mal silnú vrstvu 
námrazy a z vnútornej strany bol znečistený 

Opatrenia na mieste. 



DUOPHARM s.r.o., Plechotická 
1084/2, Sečovce 

Hygiena skladovania v chladiacom boxe skladované mäsové výrobky v 
originálnom balení/teplota skladovania +7,4stupoa 
spolu so zemiakmi v sieťových vreciach, vajíčka 
porozbíjané, vajíčka s popraskanou škrupinou 

Opatrenia na mieste - návrh na 
správne konanie. 

Potraviny, Podjavorinskej 4, Poprad Označenie - nečitateľné, 
nedostatočné alebo nesprávne 

ponúkané na predaj hlbokozmrazené hydinové mäso 
nebolo označené v kodifikovanej podobe štátneho 
jazyka, ale len v maďarskom jazyku 

Opatrenia na mieste. 

Farkaš Jozef, Rovienka 1361/21, 
Kokava nad Rimavicou 

Dokumenty v čase kontroly bolo zistené, že chýbali doklady o 
nadobudnutí tovaru dodacie listy na mrazenú hydinu 

Opatrenia na mieste. 

Potraviny 02 – 267, Mesačná 1, 
Trnava 

Poškodený obal, tovar 4 balenia morčacích prs- filetov; poškodený vákuový 
obal, námraza, znehodnotený obsah senzorickými. 
zmenami 

Opatrenia na mieste - tovar 
vyradený z predaja; začaté správne 
konanie s pokutou. 

Stánok Kuriatko, Napájadlá 1, Košice Dodržiavanie a evidencia teplotných 
režimov 

nedodržané teplotné režimy pri skladovaní 
hlbokozmrazenej hydiny - mrazené kuracie rezne, 
stehná, krídla, trupy,  hlbokozmrazené sliepky, kurčatá v 
množstve cca 40 kartónov a 400 kg boli skladované pri 
teplote 0°C v chladiacom boxe, evidencia teplôt, pri 
ktorých sú skladované mäsové výrobky a mrazená 
hydina za mesiac júl nie je vedená, podľa vlastnej 
evidencie prevádzkovateľa teploty, pri ktorých bola 
skladovaná hlbokozmrazená hydina za mesiac jún 2011 
sa pohybujú v rozmedzí 0 až 1°C, pričom prevádzkovateľ 
nevykonal a nezaznamenal žiadne nápravné opatrenia 
na odstránenie tohto nedostatku 

Boli uložené dve opatrenia na 
mieste, ich plnenie bude 
skontrolované pri dodatočnej 
úradnej kontrole a následne bude 
voči kontrolovanému subjektu 
začaté správne konanie.  

CBA Slovakia,s.r.o., Fiľakovské Kováče Hygiena predaja dve mrazničky, v ktorých bolo skladované mrazené a 
hlbokozmrazené mäso boli znečistené, potečené vodou, 
zašpinené kúskami potravín a prachom 

Opatrenia na mieste a za porušenie 
hygieny predaja tovaru bola udelená 
bloková pokuta.  

COOP Jednota SD 109-111, Soblahov Hygiena skladovania kapacita priestoru (mraz. boxy v predajni a sklade) na 
skladovanie hydiny bola nedostatočná 

Opatrenia na mieste. 

Jednota COOP s.d., Potraviny MIX II. 
02-046, Rohovce 

Hygiena budov, hygiena prevádzkarne chýbajúce umývadlo, chýbajúce kryty na osvetľovacích 
telesách, poškodený náter steny, nevytvorené miesto na 
čistiace prostriedky, nedostatočný počet skriniek na 
uloženie odevu 

Opatrenia na mieste. 

Jednota COOP s.d., Potraviny I, 11-
069, Okoč 

Hygiena budov, hygiena prevádzkarne v skladovacích priestoroch chýbajú sieťky na oknách Opatrenia na mieste a návrh na 
správne konanie –pokuta. 

Micheľ Jaroslav,   Potraviny MIKSTAV, 
Gaboltov  21, Gaboltov 

Hygiena technologického zariadenia, 
pracovné pomôcky 

znečistený stroj na rezanie mäsových výrobkov Opatrenia na mieste. 



Jednota COOP s.d., Potraviny I, 11-
069, Okoč 

Označenie - nečitateľné, 
nedostatočné alebo nesprávne 

výrobok neoznačený v kodifikovanej forme štátneho 
jazyka, neoznačený v kodifikovanej forme štátneho 
jazyka 

Opatrenia na mieste a návrh na 
správne konanie –pokuta. 

Jokeľ Jaroslav – Potraviny, Zlatá Idka Osobná hygiena u predavačky nebol zabezpečený pracovný odev  Nedostatok riešený blokovou 
pokutou.  

BILLA s.r.o., supermarket, 
Novohradská 3, Lučenec 

Klamlivo označené alebo ponúkané 
na predaj klamlivým spôsobom 

na etikete od baliarne bol vyznačený iný výrobca ako na 
štítku od výrobcu mäsového výrobku 

Opatrenia na mieste. 

Predaj čerstvých vajec a mrazenej 
hydiny, ul. Hlavná č.13, Fiľakovo 

Označenie - nečitateľné, 
nedostatočné alebo nesprávne 

vyskytla sa hydina mrazená neoznačená v štátnom 
jazyku a mrazená kuracia pečep neoznačená v štátnom 
jazyku 

Opatrenia na mieste a bude uložená 
pokuta rozhodnutím za porušenia 
zákona č. 152/1995 Z.z. o 
potravinách. 

COOP Jednota Prešov, spotrebné 
družstvo, Potraviny  01-361, Plavnica 

Hygiena predaja podlaha znečistená, ťažšie čistiteľná  Opatrenia na mieste. 

Mäso- údeniny, Richnava 133, 
Richnava 

Hygiena predaja predávajúca pri navažovaní nebalenej hydiny nepoužila 
ochranné pomôcky 

Za  nedostatok pri manipulácii s 
potravinami bola uložená bloková 
pokuta. 

Predajpa mäsa, Hlavná 112, Čierna 
nad Tisou  

Nakladanie s odpadom tovar po dátume spotreby uskladnený  v množstve 
17,185 m.j. a v cene 54,17 € uskladnený v mraziacom 
boxe a označený ako tovar nepredajný: kuracie prsia- 
d.s.:11.7.2011 chladené, morčacie krky- d.s.: 11.7.2011- 
chladené, morčacie krky- d.s.:-11.7.2011- chladené, 
prešovský kabanos- d.s.: 7.7.2011, opekačky - d.s.: 
5.7.2011, bravčové karé- chladené uskladnené v 
mraziacom boxe v manipulačnej chodbe, nesúlad s 
vlastným prevádzkovým poriadkom- kde sa píše" odpad 
živočíšneho pôvodu je ukladaný do určených nádob na 
kafilerický odpad, ktorý je výrazne označený" 

Opatrenia na mieste a bude 
zahájené správne konanie. 

HYPERMARKET TESCO Trenčín, Belá 
6469, Trenčín 

Hygiena predaja znečistené lišty nad mriežkami mraz. zariadení Opatrenia na mieste. 

HYPERMARKET TESCO Trenčín 
Belá 6469, Trenčín 

Hygiena skladovania chladiarep čerstvej hydiny - znečistená podlaha 
príjem tovaru - znečistená podlaha a  stena  

Opatrenia na mieste. 

Hydinár a.s. Gbely, Námestie mieru 
20, Holíč 

Označenie - nečitateľné, 
nedostatočné alebo nesprávne 

kuracie rezne gastro váha 5 kg dátum spotreby 
16.7.2011,kuracia pečienka gastro váha 5 kg dátum 
spotreby 16.7.2011,kuracie stehno gastro váha 5 kg 
dátum spotreby 16.7.2011výrobca Slovenská republika 
neboli označené v zmysle zákona o potravinách  

Opatrenia na mieste. 

Billa s.r.o – 113, Nobelovo nám.1, 
Bratislava 5 

Nevyhovujúca hygiena nevyhovujúca teplota v chladiarenskej vitríne, výskyt 
múch  v oddelení lahôdok 

Uložené boli opatrenia na mieste. 



TESCO STORES SR, a.s., Hlavná, 
Dunajská Streda 

Označenie - nečitateľné, 
nedostatočné alebo nesprávne 

výrobok nebol označený v kodifikovanej forme štátneho 
jazyka. 

Opatrenia na mieste. 

pojazdná predajpa KNT2PX2, Horný 
Moštenec 

Nevyhovujúca hygiena prekročenie teploty pri predaji hyd. dielov Opatrenia na mieste. 

Potraviny MIX 02-049, Jovsa Hygiena predaja nezlučiteľnosť skladovania - komodita po dátume 
spotreby spolu skladovaná s komoditou pred expiráciou 
v mraziarenskom zariadení 
komodita po dátume spotreby: mletý mäsový prípravok 
z bravčového mäsa, výrobca SR,  8 balení, celková 
hmotnosť 4,424 kg v celkovej cene16,00 €, spotrebuje 
do - 09.07.2011, skladujte pri teplote do +4°C 
skladovaná spolu s komoditami pred dátumom spotreby 
- kuracie diely: mrazené stehná, štvrte, krídla, prsia 

Opatrenia na mieste. 

Kelemen Norbert, Moyzesova 9, 
Fiľakovo 

Poškodený obal, tovar predaj troch balení kuracích žalúdkov, 
hlbokozmrazených, trieda A s poškodenými obalmi -
roztrhnutá ochranná fólia 

Opatrenia na mieste. 

CBA Slovakia s.r.o. CENT č. 3340, Ul. 
mieru 5705, Lučenec 

Hygiena skladovania výskyt nahromadeného množstva ľadu po odkvapkaní 
kondenzu na podlahe mraziaceho boxu v sklade 

Opatrenia na mieste, bloková 
pokuta. 

Mäso -  údeniny, Hlavná 115, Gelnica Hygiena predaja nevhodné uloženie obalového materiálu Opatrenia na mieste - blok. pokuta. 

Predajpa potravín, Energetikov 29, 
Prievidza IV  Kopanice 

Dodržiavanie a evidencia teplotných 
režimov 

nameraná teplota na dne chladiacej vitríny s chladenými 
kurčatami bola +5,4°C a na povrchu hydiny +13,1°C. 

Opatrenie na mieste: zabezpečiť 
teploty pri uskladnení a predaji 
potravín zodpovedajúce 
potravinovému kódexu.  K zisteným 
nedostatkom z cielených kontrol  v 
predajni bude zahájené jedno 
správne konanie. 

HM TESCO, Cesta na Senec 2, Zlaté 
piesky,  Bratislava 2 

Vysledovateľnosť predajca nepredložil  pôvodné originálne etikety z 
veľkospotrebiteľských balení po vybalení výrobkov do 
obslužného lahôdkarského pultu na preukázanie 
trvanlivosti 

Boli uložené opatrenia na mieste. 

Iveta Vojtkova Svinica 148, Svinica Hygiena predaja spoločne uložené navzájom nezlučiteľné druhy tovarov -
hlbokozmrazená hydina a hydinové diely spolu s 
mliečnymi mrazenými krémami a mrazenou zeleninou a 
hranolkami mraziacom zariadení na predajni 

Opatrenia na mieste, bloková 
pokuta. 
 

OD MY Bratislava, Kamenné námestie 
1, Bratislava 1 

Hygiena skladovania v chladenom sklade  zistený kvapkajúci kondenz z 
chladiaceho agregátu priamo na prepravku s voľne 
loženým morčacím mäsom prekrytým fóliou 

Boli uložené opatrenia na mieste. 



Jednota SD Potraviny 11-033, 
Mierová, Strážske 

Poškodený obal, tovar poškodený obal - KURACIE CHRBTY mrazené- 
hlbokozmrazené vákuovo balené, výrobca Poľsko,  
hmotnosť 7,66, hodnota 7,5€, 4 ks 

Boli uložené opatrenia na mieste. 

Predajpa mäsa a potravín, Športová 
35, Gelnica 

Osobná hygiena predávajúca nemala pokrývku hlavy Boli uložené opatrenia na mieste. 

Rozličný tovar, Čer.domovina 291, 
Horné Obdokovce 

Vysledovateľnosť nadobúdacie doklady mrazenej hydiny a mrazených 
hydinových dielov neboli k dispozícii 

Opatrenia na mieste. 

Potraviny 138-111, H.Súča – Trnávka, 
Horná Súča 

Hygiena budov, hygiena prevádzkarne  navlhnutá stena vo WC a vedľa WC, znečistená stena 
vedľa chladničiek v sklade,  znečistené steny, okno a 
nepotrebné veci v sklade vedľa WC,  znečistené dvere v 
skladovacích priestoroch 

Opatrenia na mieste. 

Predajpa potravín, Nižný Tvarožec 35 Hygiena budov, hygiena prevádzkarne otvárateľné okná v predajni neboli vybavené sieťkami 
proti hmyzu. 

Opatrenia na mieste. 

Dušan Faltínek s.r.o., Podniková 
predajpa č.04, Dlhé Hony, Trenčín 

Hygiena predaja znečistený a poškodený olejový náter v predajni Boli uložené opatrenia na mieste. 

Dušan Faltínek s.r.o., Podniková 
predajpa č.04, Dlhé Hony, Trenčín 

Hygiena skladovania poškodený kachličkový obklad v chladiarni Boli uložené opatrenia na mieste. 

Mäso – údeniny, Štefánikova 359, 
Jelšava 

Predaj po dátume spotreby/dátume 
minimálnej trvanlivosti 

hydinová chudá saláma, výrobca SR, spolu 1,7 kg v cene 
3,41 €, predaj po dátume spotreby 
 

Opatrenia na mieste. 

Mäso - údeniny Predaj po dátume spotreby/dátume 
minimálnej trvanlivosti 

tatranská hydinová šunka , výrobca  SR, spotrebujte do 
11.07 2011, v predaji po dobe spotreby, množstvo 0,6 
kg, v cene 2,94€ 

Opatrenia na mieste. 

Anton Fabuš - Peter Fabuš – FABUŠ, 
Soblahovská 6788 v predajni Lidl, 
Trenčín 

Hygiena skladovania prepravky s hydinovým mäsom (niektoré) boli uložené  
priamo na podlahe 

Opatrenia na mieste. 

Anton Fabuš - Peter Fabuš – FABUŠ, 
Soblahovská 6788 v predajni Lidl, 
Trenčín 

Hygiena technologického zariadenia, 
pracovné pomôcky 

znečistené gumené tesnenie na mäsovej vitríne Opatrenia na mieste. 

Dušan Faltínek s.r.o., Podniková 
predajpa č.04, Dlhé Hony, Trenčín 

Iné rozbitý kryt svietidla v manipulačnej miestnosti Opatrenia na mieste. 

Potraviny GVP, Strojárska, Snina   Označenie - nečitateľné, 
nedostatočné alebo nesprávne 

1 druh, morčacie krídla, chýbajú údaje v štátnom jazyku Opatrenia na mieste a bolo začaté 
správne konanie. 

BILLA s.r.o., supermarket, Námestie 
Padlých hrdinov, Fiľakovo 

Hygiena predaja mraziaca vitrína s hlbokozmrazenou a mrazenou 
hydinou znečistená kúskami potravín v spodných 
častiach vitríny 

Opatrenia na mieste a bola uložená 
bloková pokuta  za nedodržanie 
hygieny predaja. 



Komfos Prešov, spol. s r.o.-potraviny 
CBA, Tačevská ul. 3221, Bardejov 

Hygiena budov, hygiena prevádzkarne  pri umývadle v časti predaja mäsových výrobkov sú 
uložené voľne čistiace prostriedky a plátenná utierka 

Za nedostatok v hygiene bola 
uložená bloková pokuta. 

Predajpa POLKAP s.r.o. , Vajanského 
námestie 3, Martin 

Hygiena skladovania prepravky s prijatým tovarom sa posúvali priamo po 
podlahe a v chladiacom boxe niektoré prepravky 
uložené priamo na podlahe 

Opatrenia na mieste. 

Potraviny Kolibrík, Sládkovičova 
305/9, Snina 

Označenie - nečitateľné, 
nedostatočné alebo nesprávne 

1 druh kuracie prsia hlbokozmrazené - chýba názov a 
adresa výrobcu, 1 druh kuracie žalúdky, srdcia, pečienky 
- chýba názov a adresa výrobcu  

Opatrenia na mieste a bolo začaté 
správne konanie. 

Predajpa POLKAP s.r.o., Vajanského 
námestie 3, Martin 

Hygiena technologického zariadenia, 
pracovné pomôcky 

v chladiacom boxe v zázemí porušená celistvosť stropu, 
z vonkajšej strany začínajúca korózia zámku 

Opatrenia na mieste. 

Predajpa POLKAP s.r.o. 
Vajanského námestie 3, Martin 

Vysledovateľnosť prepravky s prijatým tovarom bez akéhokoľvek 
označenia  

Opatrenia na mieste. 

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

Hygiena technologického zariadenia, 
pracovné pomôcky 

znečistené dno mraziarenskej vane s hydinou Opatrenia na mieste. 

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

Hygiena technologického zariadenia, 
pracovné pomôcky 

zistená námraza na mraziacom zariadení na 
uchovávanie mrazeného hydinového mäsa 

Opatrenia na mieste a bolo začaté 
správne konanie. 

Mäso údeniny Anton Fabuš - Peter 
Fabuš – FABUŠ, Továrenská 1584, 
Senica 

Dodržiavanie a evidencia teplotných 
režimov 

teplota hydinových dielov pri predaji od 5,8°C do 8°C, 11 
kg  

Opatrenia na mieste. 

Mäsiarstvo Mária Označenie - nečitateľné, 
nedostatočné alebo nesprávne 

2 druhy hydinových dielov označené len v češtine Opatrenia na mieste a návrh na 
správne konanie. 

Diskont 5306, Svätopeterská 7, 
Hurbanovo 

Dodržiavanie a evidencia teplotných 
režimov 

teplota chladenej hydiny pri skladovaní a predaji 
nevyhovovala platnej legislatíve 

Chladená hydina - preložená do 
chladiaceho boxu s vyhovujúcimi 
teplotami. 

Agro-Mitas s.r.o., 319, Kravany nad 
Dunajom 

Hygiena technologického zariadenia, 
pracovné pomôcky 

úložný priestor mraziaceho boxu bol znečistený Opatrenia na mieste. 

Ahold Retail Slovakia k.s.-Hypernova, 
Galantská cesta, Dunajská Streda 

Hygiena budov, hygiena prevádzkarne neporiadok v sklade, tovar určený na likvidáciu a odpis 
sa nenachádzal na mieste označenom na tento účel, ale 
bol uložený na rôznych miestach v sklade 

Opatrenia na mieste. 

Ahold Retail Slovakia k.s.-Hypernova, 
Galantská cesta, Dunajská Streda 

Hygiena skladovania skladovanie vzájomne nezlučiteľných druhov tovaru Opatrenia na mieste. 

Emília Halvelandová  HSH, 
Legionárska 24, Trenčín 

Hygiena technologického zariadenia, 
pracovné pomôcky 

znečistený priestor medzi sklom a bočnou stenou na 
oboch stranách v chladiacich vitrínach 

Opatrenia na mieste. 

 
 
 
 
 



Laboratórne analýzy hydiny a hydinových dielov, mäsových výrobkov z hydinového mäsa 
 
Pri úradných kontrolách v sledovanom období bolo odobratých 10 vzoriek. 
Vyhodnotenie laboratórnych nálezov: 

Názov výrobku Výrobca, dovozca, 
distribútor 

Krajina pôvodu Miesto odberu Požadované 
vyšetrenie 

Zistený nedostatok 

Morčacie stehno 
horné 
hlbokozmrazené 

 Maďarsko                            VIREMA TRADE s.r.o. , Nemocničná 
605, 924 01 Galanta 

Fyzikálno-chemické 
znaky 

Odber vzorky  - hydinové diely  na  
obsah vody - vzorka vyhovuje 

Kuracie stehná 
chladené 

  Slovensko                           Mäsiarep u Zuzky , Školská 12, 044 42 
Rozhanovce 

Fyzikálno-chemické 
znaky 

 

Kuracie prsia- hlboko 
zmrazené, trieda A  

ZAGRO Michalovce 
s.r.o. 

Poľsko                              ZAGRO spol. s r.o. mraziarenský sklad, 
Trhovište, 072 04 Trhovište 

Fyzikálno-chemické 
znaky 

 
Odber vzorky- vzorka vo vyšetrovaných 
parametroch vyhovela 

Kuracie prsia - 
chladené PL  

 PCD SALAMI, 34-
400 Nowy Targ, 
Poľsko PL 12114303 

Poľsko                               M-Ú POL - MARKET , P. O. 
Hviezdoslava, 071 01 Michalovce 

Fyzikálno-chemické 
znaky 

Odber vzorky- vzorka vyhovela vo 
vyšetrovaných parametroch 

Kurací rezep, 
hlbokozmrazený, tr, 
A 

  Slovensko                           AGRONOVAZ a.s. , Priemyselná 2, 915 
01 Nové Mesto nad Váhom 

Fyzikálno-chemické 
znaky 

Odber vzorky- vzorka vo vyšetrovaných 
parametroch vyhovela 

Morčacie krídla SaGa Foods zrt HU 
109 EK 

Maďarsko                            Hypermarket Tesco Senica , Sotinská 
1586/35, 905 01 Senica 

Rezíduá inhibičných 
látok  

 Odber vzorky- vzorka vyhovela vo 
vyšetrovaných parametroch 



Morčacie stehná 
horné 

SaGa Foods zrt HU 
109 EK 

Maďarsko                            Hypermarket Tesco Senica , Sotinská 
1586/35, 905 01 Senica 

Rezíduá inhibičných 
látok 

 Odber vzorky- vzorka vyhovela vo 
vyšetrovaných parametroch 

Kuracie filety 
chladené 

  Slovensko                           Peter Smrek Mäso-údeniny , 
Farbiarska 6, 064 01 Stará Ľubovpa 

Fyzikálno-chemické 
znaky 

Odber vzorky- vzorka vyhovela vo 
vyšetrovaných parametroch 

Kuracie filé - 
vzduchom chladené 

P.P.H Stefan Menka, 
Žytna 

Poľsko                              KUPEX s.r.o. , Jozefov Dvor, 919 42 
Voderady 

Fyzikálno-chemické 
znaky 

Odber vzorky- vzorka vyhovela vo 
vyšetrovaných parametroch 

Kuracie filé -
hlbokozmrazené 

KUPEX spol. s r.o., 
Jozefov Dvor, 
Voderady SK 150 ES 

Slovensko                           KUPEX s.r.o. , Jozefov Dvor, 919 42 
Voderady 

Fyzikálno-chemické 
znaky 

Odber vzorky- vzorka vyhovela vo 
vyšetrovaných parametroch 

 
 
 

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.  


