
Správa o úradnej kontrole potravín za  mesiac  JANUÁR 2015. 
  

V  období od 01.01.2015 do 31.01.2015 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej 

a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 2 886  úradných kontrol v zmysle 

zákona  č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.  

 
Tab.č.1 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol 
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* zarátané sú všetky úradné kontroly, aj v rámci spracovaných dát po uverejnení mesačnej správy v príslušnom 
mesiaci 
 
Graf č.1 Počet vykonaných úradných kontrol podľa kalendárnych mesiacov v roku 2015  
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Tab. č.2 Počet kontrol a právnych subjektov s nedostatkami (zoradené vzostupne)   
 

Stupeň v rámci reťazca Počet kontrolovaných 
právnych subjektov Počet kontrol s nedostatkom 

Stredné predajne 229 113 
Hypermarkety a supermarkety 37 79 
Malé predajne 468 78 
Výrobcovia  88 9 
Malé predajne - stánkový predaj 52 7 
Výrobca vo svojej predajni 44 4 
VO sklad zmiešaný 42 3 
Dopravcovia a distribútori 23 2 
Malé predajne - ambulantný predaj 5 2 
Ostatné 15 2 
VO sklad rastlinný 39 2 
Primárni výrobcovia 11 1 
Celkový súčet 1 053 302 

 
 

Z celkového počtu 1 476 kontrolovaných prevádzok (objektov) boli nedostatky zistené                                  

v 296 prevádzkach,   čo predstavuje  porušenosť 20,05 %. Úradné kontroly sa vykonávali v rámci celého 

potravinového reťazca od primárnych producentov až po výrobcov predávajúcich hlavne 

v maloobchode. Prehľad o počte vykonaných kontrol je uvedený v tab. č.3. 

 

Tab.č.3 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol a ich výsledkoch na jednotlivých stupňoch 

potravinového reťazca  (s uvedením % porušenosti podľa uvedeného stupňa v reťazci) 

 

Typ činnosti 
Kontroly 

bez 
nedostatku 

Kontroly s  
nedostatkom 

Počet 
kontrol 
celkom 

% porušenosti na 
príslušnom 

stupni 
Stredné predajne 823 113 936 12,07% 
Malé predajne 704 78 782 9,97% 
Hypermarkety a supermarkety 329 79 408 19,36% 
Výrobcovia  167 9 176 5,11% 
Dovozcovia 119 0 119 0,00% 
Malé predajne - stánkový predaj 82 7 89 7,87% 
Veľkoobchodný sklad OZ 73 0 73 0,00% 
Výrobca vo svojej predajni 51 4 55 7,27% 
VO sklad zmiešaný 52 3 55 5,45% 
Dopravcovia a distribútori 50 2 52 3,85% 
VO sklad rastlinný 43 2 45 4,44% 
Ostatné 21 2 23 8,70% 
VO sklad živočíšny 21 0 21 0,00% 
Baliarne 20 0 20 0,00% 
Primárni výrobcovia  15 1 16 6,25% 
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Malé predajne - ambulantný predaj 5 2 7 28,57% 
Výroba mlieka 3 0 3 0,00% 
Malé predajne - trhovisko 2 0 2 0,00% 
Internetový predaj 2 0 2 0,00% 
Malé množstvá  1 0 1 0,00% 
Bitúnok 1 0 1 0,00% 
Celkom 2584 302 2886 10,46% 

 
 
Tab.č.4 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol podľa jednotlivých mesiacov 

(porovnanie s predchádzajúcim/nasledujúcim obdobím) 
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január 2015 16 201 171 194 408 936 880 55 25 

február 2015          

marec 2015          

apríl 2015          

máj 2015          

jún 2015          

júl 2015          

august 2015          

september 2015          

október 2015          

november 2015          

december 2015          

 
Najviac úradných kontrol bolo vykonaných v stredných maloobchodných predajniach 

(32,43%), potom počtom vykonaných kontrol nasledujú malé predajne (30,49%), 

hypermarkety a supermarkety (14,14%). 
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Graf č.2 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol - jednotlivé stupne v reťazci  

 

 
 
 
Importné kontroly surovín a potravín rastlinného pôvodu 

 
V mesiaci január 2015 bolo vykonaných 306 importných úradných kontrol dovážaných 

surovín a potravín rastlinného pôvodu. Celkovo sa jednalo o 372  prekontrolovaných zásielok 
z tretích krajín. 
 
V priebehu importných kontrol bolo odobratých 9 vzoriek potravín rastlinného pôvodu, 
doposiaľ bolo vyšetrených všetkých 9 vzoriek, vzorky vyhoveli požiadavkám platnej legislatívy. 
Aktuálny stav je uvedený v tabuľke č.5: 
 
Tab.č.5 Odobraté vzorky – typ kontroly 

Typ kontroly 

Počet vzoriek 
celkom 

Ukončené 
vzorky 

Nevyho-
vujúce 
vzorky 

Percento 
z celkového 

počtu 

Množstvo 
tovaru v kg 

Importná kontrola rastlinného 
pôvodu 

22 16 1 6,25% 
 

236 733 
 

Celkový súčet 22 16 1 6,25% 236 733 
 
Nevyhovujúce  vzorky: 
 

Komodita DAVKA KRAJINA pôvodu Nevyhovujúci znak 
BIO 

kokosový 
panenský 

olej 
910 kg 

 
Srílanka 

 

Označenie výrobku nevyhovuje platnej legislatíve.  
Tovar bol uvoľnený až po predložení nových upravených etikiet.  
Vo fyzikálno-chemických znakoch bol olej vyhovujúci. 
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Tab.č.6 Počet zásielok a kontrol  

 
Tab.č.7 Výsledky importných kontrol potravín RP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niektoré komodity s najväčším počtom zásielok v rámci dovážaného a kontrolovaného tovaru 
z tretích krajín sú uvedené v tabuľke č.8 (dokumentárna, identifikačná alebo fyzická kontrola). 
 
Tab. č.8  

Komodita 
Počet kontrol Počet zásielok Množstvo tovaru v 

kg 
Arašidy upravené 24 25 772 166 
Grapefruity 25 25 143 647 
Výživové doplnky 20 20 36 693,7 
Ostatné cukrovinky 18 18 462 484,8 
Kompóty 6 17 358 452,9 
Citróny 12 12 156 549 
Fazuľa 12 12 261 450 
Hrozienka 9 9 186 000 
Arašidy 7 7 104 300 
Pistácie 7 7 350 000 
Fermentovaný čaj - čierny čaj  3 6 31,77 
Mandarínky 6 6 109 500 
Nefermentovaný čaj-zelený čaj  3 5 521,57 

 
 
Blokové pokuty za zistené nedostatky 

 
Z celkového počtu 2 886 vykonaných úradných kontrol potravín v mesiaci január 2015,                              
bolo 302 úradných kontrol ukončených s jedným alebo viac nedostatkami. 
 
Celkove bolo uložených 121 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 2 601 EUR                             
(v niektorých prípadoch viac ako jedna bloková pokuta v rámci úradnej kontroly).  
 

 

Počet 
kontrol Počet zásielok Množstvo 

tovaru v kg 
Celkový súčet zásielok z tretích krajín 
 306 372 4 086 581 kg 

Výsledok importnej kontroly 
Počet 

kontrol 
Počet 

zásielok 
Množstvo 

tovaru v kg 
Povolená  zásielka  294 358 3 687 549 
Dočasne pozastavená 14 14 399 032 
Vrátenie zásielky 0 0 0 
Reexport zásielky 0 0 0 
Celkový súčet 306 372 4 086 581 kg 
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Ostatné zistené nedostatky, ktoré boli zistené počas výkonu úradných kontrol sa riešili 
v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách 
v znení neskorších predpisov. 
 
Tab.č.9 Počty uložených blokových pokút – podľa typu činnosti  
 

Typ činnosti Kontroly s  
nedostatkom 

Počet 
kontrol 
celkom 

Počet blokových 
pokút 

Bloková 
pokuta suma 

celkom 
Hypermarkety a supermarkety 79 408 17 371 
Malé predajne 78 782 30 888 
Malé predajne - stánkový predaj 7 89 2 76 
Ostatné 2 23 1 30 
Stredné predajne 113 936 66 1086 
Výrobca vo svojej predajni 4 54 2 30 
Výrobcovia 9 102 2 90 
VO sklad rastlinný 2 45 1 30 
Celkom     121 2 601 

 
 
Právoplatné rozhodnutia 

 
V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť celkovo 160 rozhodnutí v celkovej                       
sume 180 670  EUR a uložených bolo v rámci nich 28 opatrení. 
Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala  1 129 EUR, najvyššia 
právoplatná pokuta v tomto mesiaci predstavovala   30 000 EUR.  
 
 
Tab.č.10 Zistené nedostatky v rámci úradných kontrol, nevyhovujúce suroviny, výrobkov 
a tovaru  (zoradené podľa počtu nedostatkov - celkom). V druhom stĺpci - najviac kontrol 
s nedostatkom sú uvádzané prvé 3.stupne s najväčším počtom nedostatkov rámci relevantnej 
skupiny. 
 

Typ nedostatku 

 
Počet 

kontrol 
s uvedeným 

nedostatkom 
 

 
Najviac kontrol 
s nedostatkom 

z celkového počtu 
Počet 

prevádzok 

Počet 
nedostatkov 

celkom 

Množstvo 
v kg Cena v € 

Hygiena budov, 
hygiena 
prevádzkarne 80 

Hyper a supermarkety: 28 
Stredné predajne: 28 
Malé predajne: 19 

79 302 0 0 

Hygiena 
technologického 
zariadenia, 
pracovné pomôcky 72 

Stredné predajne: 29 
Malé predajne: 21 
Hyper a supermarkety: 20  

71 123 0 0 

Označenie - 
nečitateľné, 
nedostatočné alebo 
nesprávne 69 

Hyper a supermarkety: 23 
Stredné predajne: 22 
Malé predajne: 16 
 

68 158 886,655 7782,8 

 6/12 



Hygiena 
skladovania 56 

Hyper a supermarkety: 31 
Malé predajne: 12          
Stredné predajne: 10 

54 139 0 0 

Osobná hygiena 53 

Stredné predajne: 22 
Malé predajne: 19 
Výrobca: 4          

48 81 0 0 

Hygiena predaja 50 

Hyper a supermarkety: 23 
Malé predajne: 15          
Stredné predajne: 11 

50 82 0 0 

po DS/DMT 29 

Hyper a supermarkety: 15 
Stredné predajne: 12 
Výroba: 1 

28 141 290,007 1149,21 

Dodržiavanie a 
evidencia 
teplotných režimov 17 

Stredné predajne: 7 
Malé predajne: 4 
Hyper a supermarkety: 3 

17 19 0 0 

Nevhodné na 
ľudskú spotrebu 13 

Hyper a supermarkety: 9 
Stredné predajne: 4 

13 29 182,764 290,18 

Poškodený obal, 
tovar 12 

Hyper a supermarkety: 10 
Stredné predajne: 2 

12 20 81,864 332,02 

Vybavenosť šatní a 
sociálnych zariadení 11 

Hyper a supermarkety: 6 
Stredné predajne: 3 
Malé predajne: 2 

11 23 0 0 

Nedostatky v 
dokumentácií 11 

Malé predajne: 4 
Stredné predajne: 2 
Hyper a supermarkety: 1 

11 12 0 0 

HACCP, SPP a 
podobné systémy 10 

Hyper a supermarkety: 3 
Stredné predajne: 2 
Malé predajne: 2 

10 13 0 0 

Nevyhovujúca 
hygiena - Iné 10 

Hyper a supermarkety: 4 
Stredné predajne: 4 
Malé predajne: 2 

10 11 0 0 

Nevyhovujúce 
laboratórne analýzy 8 

Hyper a supermarkety: 4 
Malé predajne:  2 
VO-sklad: 1 

8 10 0 0 

Nevyhovujúce 
suroviny, výrobky, 
tovar - Iné 6 

Hyper a supermarkety: 3 
Malé predajne:  2 
VO-sklad: 1 

6 7 13,73 50,5 

Nevyhovujúca 
hygiena 5 

Malé predajne: 3 
Hyper a supermarkety: 2 

5 19 0 0 

Sanitačný poriadok, 
evidencia 5 

Malé predajne: 3 
Stredné predajne: 2 
 

5 6 0 0 

Vysledovateľnosť 5 

Malé predajne: 2 
Hyper a supermarkety: 1 
VO-sklad: 1 

5 6 0 0 

Neplnenie opatrení 5 

Hyper a supermarkety: 3 
Stredné predajne: 2 
 

5 8 0 0 

Klamlivo označené 
alebo ponúkané na 
predaj klamlivým 
spôsobom 
 5 

Hyper a supermarkety: 3 
Stredné predajne: 2 
 

5 10 9,09 41,72 

DDD, evidencia, 
výskyt škodcov 3 

Hyper a supermarkety: 2 
Stredné predajne: 1 
 

3 3 0 0 
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Školenie 
zamestnancov 3 

Malé predajne: 2 
Dopravcovia a distribúcia: 
1 

3 3 0 0 

Registrácia 2 
Výroba: 1 
Stredné predajne: 1 

2 2 0 0 

Neznámy pôvod, 
neschválený alebo 
neregistrovaný PPP 1 

Malé predajne: 2  
 

1 1 3,58 18,8 

Inak znehodnotené 1 
Hyper a supermarkety: 1 
 

1 3 22,46 71,48 

Neohlásenie 
zásielky 1 

Stredné predajne: 1 1 1 40,66 0 

Kvalita potravín 1 
 Hyper a supermarkety: 1 
 

1 2 3,28 7,26 

Menenie, 
falšovanie údajov 1 

VO-sklad: 1 
 

1 1 136,8 228 

Celkový súčet 302  278 1235 1670,89 9971,97 
 
 
 

Komentár niektorých zistených nedostatkov  za mesiac  JANUÁR 2015 

  
 
 

 
Popis  

nedostatku 
- porušenie zásad osobnej hygieny 
- v prevádzke výroby pečiva boli uchovávané nepoužívané plechy a pod nimi znečistená podlaha od 
múky a prachu 
- SHR nemal vypracovanú dokumentáciu správnej výrobnej praxe 
- v označení zloženia nie sú zvýraznené alergény 
- neohlásená výroba pirohov 
- poškodené opadané steny v expedícii a sklade surovín 
- technologická fáza plnenie nugetiek je vykonávaná v časti priestorov šatní 
- nepredložená dokumentácia SVP 
- mraziaci box znečistený hrubou vrstvou námrazy 
- 2 používané zložky po DS a DMT 
- nevyhovujúca hygiena uskladňovania obalového materiálu vznik nežiadúcej kondenzácie a rast plesní 
nevyhovujúca hygiena uskladňovania múky - vrecia sa dotýkajú stien a bolo zistené aj uskladňovanie 
priamo na podlahe 
- nevyhovujúca hygiena v sklade surovín - znečistená podlaha, v priľahlej miestnosti rozsypané suroviny 
na podlahe a v nádobe zistená neidentifikovateľná zmes surovín 
- sklad surovín nedostatočne zabezpečený voči vnikaniu škodcov (hlodavcov) - neutesnené dvere,  sklad 
hotových výrobkov sa využíva na chladenie hotových výrobkov tesne po upečení, dochádza ku kríženiu 
výrobných tokov 
- vo výrobných priestoroch znečistené podlahy, zbytky cesta pod zariadeniami a pod paletami 
- porušené rohy stien, dvere v hornej časti znečistené (ochranná sieť) 
- nevhodné pracovné oblečenie pracovníka 
- chýbala evidencia sanitačných prác 
- vo vzorke bola potvrdená prítomnosť farbiva Košenila, kyselina karmínová E (120) v množstve 8,0 
mg/kg, táto chýba v zložení výrobku 

Primárni výrobcovia, výroba, baliarne 
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Distribúcia, preprava, VO-sklady 
 

Popis  nedostatku 

- skladovanie vajec so zeleninou a ovocím 
- vajcia označené falošným kódom výrobcu 
- nepravidelné zapisovanie teplotných režimov v sklade 
- na sprievodných dokladoch nebola uvedená presná adresa prevádzky kde je tovar dodaný bolo len 
uvedené prevádzka Martin a adresa sídla firmy odberateľa 
- nedodržanie osobnej hygieny 
- nesprávne označené výrobky 
- mak mletý 200 g- nevhodný na ľudskú spotrebu - nevyhovujúca vzorka 
- na etikete výrobku v slovenskom jazyku bola nesprávne uvedená kategória pre prídavnú látku izomalt  
po česky ako plnidlo namiesto objemové činidlo 

 
 
 
Obchodná sieť, ambulantný predaj  

 
 
 

Popis  nedostatku 

- porušenie hygienickej manipulácie s potravinami 
- dvere na príjem  tovaru nedostatočne zabezpečené proti vnikaniu nečistôt a škodcov 
- predaj tovaru po dobe spotreby 
- predaj mrazených hydinových dielov s porušeným obalom 
- poškodená doska pod krájačom mäsových výrobkov, poškodený horný diel v chladiacej vitríne, hrdzavé 
časti dverí chladničky 
- znečistené dna mraziace boxy a dná a mriežky zbytkami potravín, obalových materiálov a drobných 
nečistôt 
- predaj tovaru s poškodeným obalom 
- pracovníčka manipulovala s nebaleným tovarom a súčasne aj s peniazmi 
-  pracovníčka nemá školenie o odbornej spôsobilosti 
- v čase kontroly bol zistený predaj plneného bravčového boku a plneného bravčového stehna 
klobásovou zmesou bez dokladov o pôvode 
- pri umývadle z WC nie sú hygienické pomôcky na umytie a osušenie rúk 
-  nepredložený plán HACCP, zoznam dodávateľov 
- znečistená podlaha v priestore uskladnenia rožkov omrvinkami, prachom, znečistená parapeta v 
hlavnom sklade, znečistený roh v sklade prachom, zvyškami omietky 
- pri manipulácii s nebalenými potravinami nepoužívala funkčné pracovné pomôcky 
- predaj mäsových výrobkov po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti a dátumu spotreby 
- znečistenie regála od zvyškov roztečenej horčice 
- krájanie a porciovanie tvrdých syrov bez ochranných prostriedkov - pokrývka hlavy, rukavice 
- uvádzanie do obehu - výrobky bez vyznačeného DMT výrobcom - stiahnuté počas kontroly 
- výskyt väčšieho množstva kondenzu vody v chladiacej vitríne s kyslými rybami a rast. nátierkami 
- napadané muchy na parapetoch ; chýbajúce kryty na osvetlení 
- predajca si neuchoval originálne etikety z vybalenej chladenej hydiny, ktorú následne marinoval, 
predajca neviedol denník výroby marinovaných mäsových prípravkov 
- nesprávne vedená evidencia otvorenia a následne skrátenia dátumu spotreby mäsových výrobkov 
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Niektoré nedostatky, zistené pri predaji ovocia, zeleniny a konzumných zemiakov, škrupinové 
ovocie 

 
 

 
 
 

- bravčový výrez nevyhovuje senzorickým požiadavkám, vzhľad a farba: mäso sivo ružovej farby, povrch 
oliznutý, vôňa: výrazne po kazení 
- pracovníčka pri navažovaní syra nepoužila na to určené rukavice 
- znečistená stena vo WC plesňou 
- skladovanie potravín vo vonkajšom zastrešenom priestore, v ktorom lietal kŕdeľ vrabcov a vyzobával 
zbytky pečiva, bol tu zaznamenaný aj trus potkanov, prevádzkovateľ vnadil hlodavce na mäsové výrobky 
umiestnené na kartóne s lepivou pascou, spoločne boli skladované poškodené, vyradené potraviny s 
potravinami určenými na trh na úseku lahôdok a ovocia a zeleniny 
- predaj tovaru s narušeným obalom 
- v zázemí v mraziarenského boxu pre hlbokozmrazenú hydinu, zeleninu a ryby na mraziacej jednotke 
bola zistená silná vrstva námrazy a kondenzát odkvapkával na pod nim umiestnené kartóny s 
hlbokozmrazenou zeleninou a tiež na podlahu, kde bola zistená vrstva ľadu 
-  nebalené pekárske výrobky boli skladované v blízkosti vyradených pekárskych výrobkov bez označenia 
- pod nárezovým strojom zbytky mäsových výrobkov po predchádzajúcich krájaniach, na regáli pod 
pultom spoločné skladovanie fólie na balenie nebalených výrobkov, obaly na čerstvé vajcia, nečistota 
- tovar neoznačený v kodifikovanej podobe štátneho jazyka 
- nečitateľné označenie kódu na vajciach, 26 ks preložiek/10 ks vajec 
- v suchom sklade sú regály na tovar znečistené a od hrdze 
- päť druhov mäsových výrobkov po otvorení originálnych obalov nemalo uvedený skrátený dátum 
spotreby 
- výskyt trusu hlodavcov na regáloch s potravinami na predajnej ploche 

- znečistené steny v sklade ovocia, zeleniny 
 
- predaj zeleniny a ovocia nevhodného na ľudskú spotrebu 

- poškodená podlaha v sklade a v chladiacom boxe 
- 3 plodiny - dva druhy mandarínok a hrozno biele  - s výskytom hniloby 
- ovocie, zelenina  a nebalené uložené v prepravkách na podlahe 
- teplota v mraziacom boxe nevyhovovala podmienkam skladovania hlbokozmrazených potravín 
(hlbokozmrazená zelenina) 
- príjem potravín - vonkajší priestor - znečistenie povrchu odpadkami v okolí kontajnerov na OZ a 
veľkokapacitného kontajnera ASA, nános odpadkov aj pod rampami 
- rajčiaky kokteilové strapcové - 500 g balenie - výskyt mycélia bielej plesne na povrchu plodov, porušená 
celistvosť plodov 
- neoznačené zemiaky, nevyhovujúca kvalita konzumných zemiakov 
- chren dedinský balený v PE fólii - biela pleseň na povrchu koreňov chrenu, silný zápach chrenu po 
plesni 
- čerstvá zelenina na táckach balená v PE fóliách nebola označená v kodifikovanej forme štátneho jazyka 
- tovar nevhodný na ľudskú spotrebu: chren, ananás, zázvor 
- nedodržanie teploty pri predaji spracovanej zeleniny 
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Odber vzoriek a laboratórne analýzy  
 
 
Vzorky odobraté v priebehu úradných kontrol sú analyzované v akreditovaných laboratóriách 
ŠVPÚ.  
Celkovo bolo odobratých a následne je analyzovaných v mesiaci JANUÁR 2015 v skúšobných 
laboratóriách VPÚ  191 vzoriek, pokiaľ sa jedná o úradnú kontrolu potravín.  
 
Ukončených bolo doposiaľ 159 vzoriek, z ktorých 8 nevyhovelo požiadavkám platnej 
legislatívy, čo predstavuje porušenosť 5,03%) (výsledok vykonaných analýz ku dňu vypracovania mesačnej 
správy). 
 
Tab. č. 11 Počet odobratých vzoriek 
 

Typ kontroly 
Počet vzoriek celkom Ukončené 

vzorky 
Nevyhovujúce 

vzorky Percento Množstvo tovaru v kg  
(celkový počet vzoriek) 

Celkový súčet 
 191 159 8 5,03% 531 967 kg 

 
Tab.č.12 Počet odobratých vzoriek na jednotlivých stupňoch v mesiaci január 2015 
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Graf č.3 Počty odobratých vzoriek potravín na jednotlivých stupňoch 
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Tab.č.13  Nevyhovujúce vzorky (JANUÁR 2015): 
 
NAZOV_VZORKY NEV_ZNAK 

 
Údená krkovička s kosťou - surové solené 
mäso 

dodaná vzorka na základe senzorického hodnotenia nie je v 
súlade s požiadavkami Nariadenia (ES) č. 178/2002 čl. 14 ods. 2 
písm. b), vôňa surového mäsa: sladkastá, netypická, zmenená,  
skúška varom: zvýraznený cudzí zápach, vývar zakalený, mútny 

Bravčový výrez mäsový III vzhľad a farba: mäso sivo-ružovej farby, povrch osliznutý,  
vôňa: výrazne po kazení 

Nite z ovčieho mlieka balené označenie nie je v súlade:  nie je uvedený zoznam zložiek,  
uvedené sú dva názvy s odlišnou podstatou 

Tilapia - Filety bez kože, glazúrované, 
hlbokozmrazené, vákuovo balené 

vzorka odobratá z dôvodu podania spotrebiteľa, vyhodnotená 
ako nevyhovujúca : organoleptické požiadavky - zmena pachu, 
podnet bol posúdený ako opodstatnený, RVPS začne správne 
konanie v zmysle udelenia pokuty 

Müsli ochutené sirupom s príchuťou 
čučoriedka 100g 

vzorka nevyhovuje pre nepovolené použitie farbív v 
analyzovanej potravine a súčasne nespĺňa zásady prenosu 
podľa článku 18 nariadenia EP a Rady (ES) č. 1333/2008 
(prenos zo sirupu farbív E122, E133) 

Tilapia filety hlbokozmrazená, glazúrovaná 
500 g 

nie je v súlade s nariadením EP a Rady (ES) č. 178/2002 - 
nepríjemný pach vzbudzujúci odpor 

marhuľové knedle 1000g, hlbokozmrazená 
potravina, DON PEPPE 

označenie nie je v súlade s požiadavkami Vyhlášky č.127/2012 
MP a RV SR o označovaní potravín §4 ods.1 a §16 ods.1 písm. 
a),  na základe senzorického hodnotenia knedlíky neboli plnené 
marhuľami, ale náplňou kašovitej konzistencie , čo nie je 
zohľadnené v názve výrobku vyjadrujúcom jeho podstatu 

Bio kokosový panenský olej označenie výrobku nevyhovuje platnej legislatíve, tovar bol 
uvoľnený až po predložení nových upravených etikiet 

 
 
Dátum vypracovania správy: ŠVPS SR 
 
Bratislava, 25. februára 2015 
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