
Správa o úradnej kontrole potravín za  mesiac  OKTÓBER 2014. 
  

 
V  období od 01.10.2014 do 31.10.2014 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej 

a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 5 857  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 
 

 

20
14

 

január február marec apríl máj jún 
spolu   

1. polrok 

2 596 3 249 4 789 4 992 4 694 4 848 25 625* 
% kontrol s nedostatkami 

16,02% 18,19% 14,01% 12,34% 12,72% 12,29% 13,95% 

júl august september október november december 
spolu   

2. polrok 
5 232 4 853 5 193 5 857    

% kontrol s nedostatkami 
12,23% 11,13% 11,75% 11,97%    

  
* 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 2014  
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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 331 190 
Malé predajne 724 161 
Hypermarkety a supermarkety 51 130 
Výrobcovia  507 84 
VO sklad zmiešaný 87 25 
Malé predajne - ambulantný predaj 34 18 
Veľkoobchodný sklad OZ 70 13 
Výrobca vo svojej predajni  69 13 
Ostatné 41 12 
Malé predajne - stánkový predaj 60 11 
VO sklad rastlinný 76 11 
Malé predajne - trhovisko 30 9 
Malé množstvá  3 8 
Dopravcovia a distribútori 50 7 
Primárni výrobcovia 113 5 
Baliarne 13 2 
VO sklad živočíšny 63 2 
Celkový súčet 2037 701 

 
Z celkového počtu 2 896 kontrolovaných prevádzok (objektov) boli nedostatky zistené                                  

v  649 prevádzkach,   čo predstavuje  porušenosť 22,41 %. 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 (stupeň) Kontroly bez 
nedostatku 

Kontroly s  
nedostatkom 

Počet kontrol 
celkom 

% porušenosti na 
príslušnom stupni 

Baliarne 24 2 26 7,69% 
Dopravcovia a distribútori 92 7 99 7,07% 
Hypermarkety a supermarkety 703 130 833 15,61% 
Malé množstvá  2 8 10 80,00% 
Malé predajne 1090 161 1251 12,87% 
Malé predajne - ambulantný predaj 34 18 52 34,62% 
Malé predajne - stánkový predaj 86 11 97 11,34% 
Malé predajne - trhovisko 40 9 49 18,37% 
Ostatné 39 12 51 23,53% 
Primárni výrobcovia 127 5 132 3,79% 
Stredné predajne 1428 190 1618 11,74% 
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Veľkoobchodný sklad OZ 176 13 189 6,88% 
VO sklad živočíšny 120 2 122 1,64% 
Výrobca vo svojej predajni  90 13 103 12,62% 
Výrobcovia 685 84 769 10,92% 
Dovozcovia 145  145 0,00% 
VO sklad rastlinný 89 11 100 11,00% 
VO sklad zmiešaný 186 25 211 11,85% 
Celkom 5156 701 5857 11,97% 

 
Tab.č.4 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol podľa jednotlivých mesiacov 
(porovnanie s predchádzajúcim/nasledujúcim obdobím) 
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január 2014 10 197 172 139 286 786 876 82 48 

február 2014 11 293 148 191 456 986 1052 87 25 

marec 2014 25 463 170 248 794 1590 1364 117 18 

apríl 2014 34 512 163 225 836 1730 1382 90 6 

máj 2014 243 614 191 250 752 1306 1225 89 24 

jún 2014 62 557 239 249 807 1463 1348 97 26 

júl 2014 112 481 276 231 808 1608 1533 125 58 

august 2014 97 482 196 231 737 1489 1442 96 83 

september 2014 132 573 247 275 843 1601 1350 96 76 

október 2014 132 795 244 622 833 1618 1449 103 61 

november 2014          

december 2014          

 
 
Najviac úradných kontrol bolo vykonaných v stredných maloobchodných predajniach 

(27,63%), potom počtom vykonaných kontrol nasledujú malé predajne (24,74%), hyper a 
supermarkety (14,22%). 
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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 október 2014 bolo vykonaných 273 importných úradných kontrol dovážaných 

surovín a potravín rastlinného pôvodu. Celkovo sa jednalo o 329 prekontrolovaných zásielok 
z tretích krajín. 
 
V priebehu importných kontrol bolo odobratých 15 vzoriek potravín rastlinného pôvodu, 
doposiaľ bolo vyšetrených 11 vzoriek, všetky 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 

23 15 1 6,67% 
 

208 578 
 

Celkový súčet 23 15 1 6,67% 208 578 
 
Nevyhovujúce  vzorky - žiadna: 
 
Komodita DAVKA KRAJINA pôvodu Nevyhovujúci znak 
Jačmeň 
sladovnícky 

20 620 kg 
 

Ukrajina 
 

zvýšené množstvo nečistôt vo vzorke 
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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 30 30 743543,48 
Ostatné 16 22 85972,41 
Citróny 21 21 344633 
Jačmeň sladovnícky 21 21 434880 
Výživové doplnky 21 21 42109,8 
Grapefruity 11 11 127396 
Ostatné cukrovinky 8 9 81802,05 
Figy 7 7 144000 
Káva zelená 5 7 94089 
Rafinované oleje 7 7 132240 
 
 
Blokové pokuty za zistené nedostatky 

 
Z celkového počtu 5 857 vykonaných úradných kontrol potravín v mesiaci október 2014,                              
bolo 701  úradných kontrol ukončených s jedným alebo viac nedostatkami. 
 
Celkove bolo uložených 155 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 6 914 EUR                             
(v niektorých prípadoch viac ako jedna bloková pokuta v rámci úradnej kontroly).  
 
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. 
 
 

 

Počet 
kontrol Počet zásielok Množstvo 

tovaru v kg 
Celkový súčet zásielok z tretích krajín 
 273 329 3 430 606 kg 

Výsledok importnej kontroly 
Počet 

kontrol 
Počet 

zásielok 
Množstvo 

tovaru v kg 
Povolená  zásielka  266 321 3 311 513 
Dočasne pozastavená 7 7 98 412 
Reexport zásielky 1 1 20 680 
Celkový súčet 274 3329 3 430 606 
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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 
Dopravcovia a distribútori 7 99 2 40 
Hypermarkety a supermarkety 130 833 12 600 
Malé množstvá 7 8 4 76 
Malé predajne 161 1251 60 2681 
Malé predajne - ambulantný predaj 18 52 8 736 
Malé predajne - stánkový predaj 11 97 2 60 
Malé predajne - trhovisko 9 49 2 132 
Ostatné 12 51 1 150 
Stredné predajne 190 1618 50 1849 
Výrobca vo svojej predajni  12 80 2 120 
Výrobcovia  84 755 10 430 
VO sklad rastlinný 11 100 2 40 
Celkom     155 6914 

 
 
Právoplatné rozhodnutia 

 
V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť celkovo 190 rozhodnutí v celkovej                       
sume 256 470  EUR a uložených bolo v rámci nich 43 opatrení. 
Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala  1 350 EUR, najvyššia 
právoplatná pokuta predstavovala   49 000 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 185 

Stredné predajne: 53 
Výroba: 41 
Hyper a supermarkety: 39 
 

174 607 
 

0 
 

0 
 

Hygiena 
technologického 
zariadenia, 
pracovné pomôcky 158 

Stredné predajne: 62 
Hyper a supermarkety: 32 
Malé predajne: 32 149 273 

 
0 
 

0 
 

Hygiena skladovania 120 

Stredné predajne: 42 
Hyper a supermarkety: 37 
Malé predajne: 17 
 

109 305 
 

0 
 

0 
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Označenie - 
nečitateľné, 
nedostatočné alebo 
nesprávne 119 

Stredné predajne: 38 
Malé predajne: 31          
Hyper a supermarkety: 29  
 

113 241 
 

2583,524 
 

4216,89 
 

Hygiena predaja 97 

Stredné predajne: 38 
Hyper a supermarkety: 29  
Malé predajne: 20 

87 150 
 

0 
 

0 
 

Osobná hygiena 69 

Malé predajne: 34 
Stredné predajne: 18 
Hyper a supermarkety: 6 

65 80 
 

0 
 

0 
 

po DS/DMT 57 

Stredné predajne: 21 
Hyper a supermarkety: 20 
Malé predajne: 13 

52 392 
 

719,132 
 

2979,74 
 

Dodržiavanie a 
evidencia 
teplotných režimov 48 

Stredné predajne: 18 
Malé predajne: 18 
Hyper a supermarkety: 9 

44 84 
 

0 
 

0 
 

Neohlásenie 
zásielky 41 

Malé predajne: 11 
VO-sklad: 10 
Hyper a supermarkety: 4 

38 53 
 

59767,7 
 

960 
 

Nedostatky v 
dokumentácií 37 

Malé predajne: 11 
Ostatné: 6  
Malé množstvá: 3 
 

34 45 
 

0 
 

0 
 

Nevyhovujúce 
laboratórne analýzy 30 

Hyper a supermarkety: 9 
Výrobcovia: 7 
Malé predajne: 6 

28 32 
 

0 
 

0 
 

HACCP, SPP a 
podobné systémy 24 

Výrobcovia: 7 
Hyper a supermarkety: 5 
Výrobcovia vo svojej: 4 

23 29 
 

0 
 

0 
 

Nevhodné na ľudskú 
spotrebu 23 

Hyper a supermarkety: 12 
Stredné predajne: 9 
VO-sklad: 1 

21 1546 
 

5258,467 
 

176,56 
 

Poškodený obal, 
tovar 23 

Stredné predajne: 10 
Hyper a supermarkety: 9 
Malé predajne: 3 

23 58 
 

93,491 
 

373,09 
 

DDD, evidencia, 
výskyt škodcov 21 

Stredné predajne: 7 
Malé predajne:  5 
Výrobcovia: 4 

21 26 
 

0 
 

0 
 

Nesúlad s 
nahlásenou 
zásielkou   - dátum 
príjmu 21 

VO-sklad: 13 
Výrobcovia: 3 
Hyper a supermarkety: 2 
 

19 131 
 

0 
 

0 
 

Sanitačný poriadok, 
evidencia 18 

Malé predajne: 11 
Stredné predajne: 3 
Výroba: 3 

18 19 
 

0 
 

0 
 

Vybavenosť šatní a 
sociálnych zariadení 17 

Stredné predajne: 7 
Malé predajne: 5 
Hyper a supermarkety: 3 
 

17 36 
 

0 
 

0 
 

Nevyhovujúca 
hygiena 17 

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

17 40 
 

0 
 

0 
 

Nevyhovujúca 
hygiena - Iné 16 

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

15 30 
 

0 
 

0 
 

Vysledovateľnosť 12 
Hyper a supermarkety: 4 
Stredné predajne: 3 12 14 

 
0 
 

0 
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Baliarne: 1 

Školenie 
zamestnancov 10 

Malé predajne: 5 
Výroba: 2                       
Ostatné: 1 

10 11 
 

0 
 

0 
 

Klamlivo označené 
alebo ponúkané na 
predaj klamlivým 
spôsobom 10 

Hyper a supermarkety: 7 
Malé predajne: 2 
Výroba: 1 10 11 

 
51,816 

 
210,62 

 

Neplnenie opatrení 10 

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

9 13 
 

0 
 

0 
 

Registrácia 9 

Výroba: 3 
Malé predajne: 3  
VO-sklad: 1 

9 9 
 

0 
 

0 
 

Nakladanie s 
odpadom 8 

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

8 10 
 

0 
 

0 
 

Neznámy pôvod, 
neschválený alebo 
neregistrovaný PPP 8 

Malé predajne: 5 
Ostatné: 1 
Malé množstvá: 1  

7 31 
 

179,34 
 

1809,36 
 

Nesúlad s 
nahlásenou 
zásielkou   - 
množstvo 7 

VO sklad: 3  
Hyper a supermarkety: 2 
Primárni výrobcovia: 1 6 10 

 
96,92 

 
0 
 

Kvalita potravín 5 

Hyper a supermarkety: 3 
Výroba: 2 
 

3 11 
 

14,5 
 

20,43 
 

Nevyhovujúce 
suroviny, výrobky, 
tovar - Iné 4 

Hyper a supermarkety: 3 
VO sklad: 1 
 

4 4 
 

49,5 
 

111,96 
 

Nesúlad s 
nahlásenou 
zásielkou   - pôvod 4 

VO sklad: 4 
2 7 

 
676 

 
2850 

 
Inak znehodnotené 3 Hyper a supermarkety: 3 2 11 4,957 61,26 

Hygiena prepravy 3 

Dopravcovia: 1 
VO-sklady: 1 
Hyper a supermarkety: 1 

3 
3 0 0 

Menenie, falšovanie 
údajov 2 

VO sklad: 1 
Stredné predajne: 1 2 2 255,748 25,07 

Chýbajúci zoznam % 
slovenských 
potravín 1 

Stredné predajne: 1 
 1 

1 0 0 
Celkový počet 701  585 4325 69751,095 13794,98 

 
 
 

Komentár niektorých zistených nedostatkov  za mesiac  OKTÓBER 2014 

  
 
 

 
Popis  

nedostatku 

Primárni výrobcovia, výroba, baliarne 
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- zhrdzavená dolná časť chladničky na uskladnenie tuku používaného vo výrobe, 
- poškodená omietka v sklade, nezabezpečená likvidácia VŽP - škrupiny z vajec v zmysle platnej 
legislatívy, 
- znečistené okná a parapetné dosky, 
- vo výrobnej miestnosti boli uložené nepotrebné veci /knihy, kartónové krabice, kusy drevených dosiek, 
- pečivo určené na krájanie do výrobkov uložené priamo na podlahe, 
- PPP nemá vypracovaný plán HACCP, 
- vstupné dvere do prevádzkarne sú zateplené polystyrénom, ktorý nie je ošetrený zmývateľným náterom,  
  zárubne v prevádzkarni sú miestne poškodené - olupuje sa farba, rohy pracovnej dosky na pracovnom 
stole sú  poškodené, 
- PPP nezabezpečuje  likvidáciu VŽP v zmysle platnej legislatívy, 
- prevádzkovateľ nevedie mesačné evidencie o vykonanom čistení a dezinfekcii stien vo výrobnej časti 
múčnych polotovarov, 
- prevádzka nie je registrovaná, 
- vo vzorke kvasenej kapusty bola zistená prítomnosť konzervačnej látky, kyseliny benzoovej, 
- prevádzkovateľ neoznámil svoju činnosť, ktorú v prevádzke vykonáva od 01.09.2014 na RVPS, 
- nepredložená evidencia dodávateľov surovín a odberateľov finálnych výrobkov, 
- v sklade múky v krytoch osvetlenia zistený uhynutý hmyz, 
- dvere v sklade nezabezpečené proti vnikaniu škodcov, 
- prevádzkovateľ nepredložil evidenciu o vykonávaní dezinfekčných prác, 
- skladovanie 8 druhov vstupných surovín po uplynutí DMT, 
- nedostatky v dokumentácii -  nepredložené dodacie listy a certifikáty na suroviny, 
- lievance domáce - zistená prítomnosť plastu, 
- nesplnenie uloženého opatrenia opakovaný výskyt trusu hlodavcov vo výrobných priestoroch, 
- nenahlásené 24 hod. pred dodaním zásielky,  
- výskyt živých hlodavcov a trusu hlodavcov na viacerých miestach prevádzky. 
 

 
Distribúcia, preprava, VO-sklady 
 

Popis  nedostatku 

- poškodené povrchy náterov chladničky s nepredajným tovarom v sklade, poškodené povrchy náterov  
  chladničky s mäsovými a mliečnymi výrobkami v sklade, znečistené gumové tesnenie  nepredajným 
tovarom  v sklade, znečistené gumové tesnenie s mäsovými a mliečnymi výrobkami v sklade, 
- v sklade suchých potravín bola mláka na podlahe z kvapkajúcej vody z vykurovacieho telesa 
umiestneného  pod stropom, 
- 44 zásielok bolo nahlásených menej ako 24 hod. vopred - pred dodaním do skladu, 
- čučoriedky, maliny, jahody nahlásené pôvod zásielky: Španielsko, skutočnosť: ČR, 
- poškodené a olupujúce sa steny v zadnej časti skladu s uskladnenými balenými nápojmi, neoznačenie 
uskladnených plodín, 
- nepredložené nadobúdacie doklady, 
- nečitateľnosť povinných údajov v označení u výrobku „Ďatle sušené s kôstkou“- rozmazané, 
- výskyt trusu hlodavcov na viacerých miestach v prevádzke, 
- na sprievodnom doklade zásielky hydinového mäsa chýbala presná adresa miesta určenia, 
- zamestnanec nepredložil doklad o odbornej spôsobilosti, 
- znečistené a poškodené bočné steny vozidla, 
- neohlásená zásielka húb z Maďarska. 
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Obchodná sieť, ambulantný predaj  

 
 

Popis  nedostatku 

- predavačka pri manipulácií s mäsovými výrobkami porušila zásady v osobnej hygiene, 
- potraviny bez označenia v slovenskom jazyku, 
- poškodený povrch pultu, 
- spodná časť a časť bočnej steny chladiacej vitríny mäsových výrobkov zhrdzavená, tesniaca lišta z PVC 
v drážke znečistená,  
- predajca primerane neskrátil DMT trvanlivých klobás vybaľovaných a ponúkaných z obslužného pultu 
podľa požiadaviek výrobcu na skrátenú spotrebu po vybalení, 
- chýbajúca oválna zdravotná značka so schvaľovacím číslom na MV, 
- skladovanie korenín v hygienicky nevyhovujúcich kartónoch (roztrhané, znečistené),  znečistený priestor 
pod dreveným roštom s nebaleným pečivom umiestneným na predajnom pulte, 
- nepredložená evidencia teplôt pri predaji, 
- lapač hmyzu je umiestený nad prístrojom na krájanie salám a opadáva z neho uhynutý hmyz, 
- nepredložená evidencia školenia zamestnancov, 
- výskyt myšacieho trusu na regáloch v skladovacích priestoroch pri kakaových guľôčkach, 
- oškvarková nátierka - vyložená do pultu už po uplynutí DS- 1 kg, Paladin Montsalvat syr - delený a 
zabalený už po uplynutí jeho DS - 3 balenia, 
- 1 druh výrobku s prekrytými údajmi na obale, 
- na základe senzorického vyšetrenia sa arašidy považujú za nevhodné na ľudskú spotrebu s ohľadom na 
to,   že sú neprijateľné pre ľudskú spotrebu  podľa ich určeného použitia, pre vôňu nečistú, po 
zoxidovanom tuku a  chuť nečistú, po zoxidovanom tuku, 
- zmrazená hydina s poškodeným obalom, 
- uchovávanie mäkkých mäsových výrobkov pri teplote + 6,9 °C,  
- nedodržanie nahlásenia zásielky 24 hod. vopred, 
- voľne ložené vajcia umiestňované na trh bez akéhokoľvek označenia, 
- výrobky vyrobené dopekaním z hlbokozmrazeného polotovaru neboli označené v zmysle Vyhlášky č.  
  24/2014, 
- potraviny po DS/DMT, 
- 3 druhy zmrazenej hydiny s poškodeným obalom, 
- výrobky s prekrytými údajmi v kútiku so zľavami, 
- Kinder Chocholate 50 g - na spotrebiteľskom balení nebol uvedený žiaden údaj v štátnom jazyku, 
- znečistený nárezový stroj, 
- na nárezovom stroji nahromadené oschnuté zvyšky mäsových výrobkov, z mlynčeka na mäso sa šíril  
  prenikavý kyslastý zápach po pokazenom mäse, 
- v regáloch v blízkosti múky a cestovín boli prítomné mole, 
- skorodované úložné plochy chlad. zariadení, znečistená gumená izolácia dverí, 
- potraviny, ktorých trvanlivosť je nižšia ako 24 hodín sú predávané spolu s ostatným tovarom, bez 
označenia, 
- pri manipulácii s nebaleným pečivom predavačka nepoužívala ochranné pomôcky, nemala pokrývku 
hlavy, 
- počas kontroly boli v predaji jačmenné krúpy napadnuté červami, 
- nezabezpečená vysledovateľnosť mäsových výrobkov predávaných pultovým spôsobom predaja, 
- na palete vo veľkej kartónovej krabici skladovaný - nahádzaný rôzny tovar - potraviny napr. trvanlivé 
mlieko, paštéty, kávy, múka, med, chipsy, ocot spolu s drogistickým tovarom napr. taniere, sviečky, 
alobal,  
- neohlásenie 172 zásielok minimálne 24 hodín pred dovozom, 
- na podlahe v sklade sa nachádzala rozsypaná návnada na hlodavce, 
- nie je vypracovaný plán kontroly škodcov, záznamy o kontrole škodcov. 
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Niektoré nedostatky, zistené pri predaji ovocia, zeleniny a konzumných zemiakov 

 
 

 
 
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 OKTÓBER 2014 v skúšobných 
laboratóriách VPÚ  1 468 vzoriek, pokiaľ sa jedná o úradnú kontrolu potravín.  
 
Ukončených bolo doposiaľ 1 188 vzoriek, z ktorých 51 nevyhovelo požiadavkám platnej 
legislatívy, čo predstavuje porušenosť 4,29%) (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 
 1 468 1 188 51 4,29% 4 509 183 

 
 
 
 
 
 
 

 

- zemiaky konzumné neskoré nevhodné na ľudskú spotrebu pre výrazné poškodenie suchou a mokrou 
hnilobou 49 %, 
- nenahlásenie ovocia a zeleniny pôvodom z Maďarska, 
- cibuľa suchá - nevhodná na ľudskú spotrebu pre výskyt hniloby a vytvorených viditeľných sivých kolónií  
  mikroskopických vláknitých húb - plesní, vôňa cudzia, konzistencia v mieste hniloby kašovitá, 
- 4 druhy ovocia/zeleniny - nahnité plody, 
- koreňová zelenina a cesnak, nahnité plesnivé, 
- tovar zemiaky dovážané z Poľskej republiky PPP nenahlasuje na portáli IS  zásielky, 
- znečistená ložná plocha vozidla pri predaji čerstvého ovocia , zeleniny a zemiakov, 
- oneskorené hlásenie zásielky OZ, 
- nenahlásená zásielka cesnaku, 
- ovocie zelenina neboli pri predaji označené na štítku údajom o pôvode, 
- poškodené, špinavé regály, dlážka za pultom na zeleninu a ovocie špinavá - prach, mechanické 
nečistoty, zosušená cibuľa, pult s nárezovým strojom s olúpaným náterom, 
- výskyt plesne a hniloby o OZ. 
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Tab.č.12 Počet odobratých vzoriek na jednotlivých stupňoch v mesiaci október 2014 
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89 432 18 120 494 188 73 22 32 

 
 
 
Graf č.3 Počty odobratých vzoriek potravín na jednotlivých stupňoch 

 
 

 
 
Tab.č.13  Nevyhovujúce vzorky (OKTÓBER 2014): 
 
NAZOV_VZORKY NEVYHOVUJUCI_ZNAK 
petržlen prekročený limit obsahu dusičnanov 
puding s vanilkovou príchuťou, so šľahačkou zistená prítomnosť konzervačnej látky kyseliny sorbovej 

(E200), ktorá nie je deklarovaná na obale výrobku 
morčacie párky, MMV bezgluténový hodnota vápnika (334 mg/kg) nad limit ( max. 200 mg/kg) 
nápoj s Aloe Vera original označenie nie je v súlade s požiadavkami Vyhlášky 127/2012 - 

§ 9 ods.8 písm. a), v zložení nie je uvedené množstvo zložky 
Aloe Vera v hmotnostných % 

bezkofeínová mletá káva 250g vzorka nie je v súlade s vyhláškou 127/2012 o označovaní 
potravín pre uvedenie spotrebiteľa do omylu označením kávy 
ako bezkofeínová, pričom hodnota analyticky stanoveného 
kofeínu prekračuje hodnotu kofeínu označeného na etikete 
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pre bezkofeínovú kávu 
olej cesnakový označovanie nie je v súlade s §9 ods. 8 písm. a) vyhlášky MP a 

RV SR č. 127/2012, pre neuvedenie množstva zložky použitej 
v názve potraviny v hmotnostných percentách 

vlašské orechy jadrá vzorka mala vzhľad, vôňu a chuť s príznakmi akostného 
narušenia 

kozí čerstvý syr prekročenie počtu koagulázopozitívnych stafylokokov 
Bols Grenadine - sirup nie je v súlade s nariadením EP a Rady (ES) č. 1333/2008 o 

prídavných látkach, čl. 24 Príloha V, v označení výrobku nie je 
uvedená doplnková informácia o nepriaznivom účinku 
použitých farbív na činnosť a pozornosť detí 

DAMLA mäkká cukrovinka 1000 g označenie nie je v súlade s požiadavkami Vyhlášky 127/2012 
o označovaní potravín § 12 ods.2 - písmená veľmi malé, za 
obvyklých podmienok nečitateľné 

šampiňóny blanžírované 5 kg posudok voči norme v kontrolovaných znakoch: NIE JE V 
SÚLADE  s Vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR č. 127/2012 Z.z. z 29. marca 2012 o 
označovaní potravín v zmysle §10 odsek (1) - pre neuvedenie 
použitých konzervačných látok, kyseliny benzoovej (E210) a 
kyseliny sorbovej (E200) v zložení výrobku a s deklaráciou na 
obale výrobku v analytickom znaku pevný podiel 

Colombard Chardonnay, akostné biele suché 
víno, 12% 

oxidácia - akostné 

frankfurtské párky posudok voči norme v kontrolovaných znakoch (senzorické 
skúšky), NIE JE V SÚLADE s nariadením č. 178/2002,  
nevhodné na ľudskú spotrebu pre prítomnosť ložísk tuku pod 
črevom párkov 

mliečna čokoláda Arriba 39% s jedinečnou 
príchuťou 

chýba informácia o množstve kakaovej sušiny 

klobása zistená prítomnosť Salmonella enterica subsp. enterica 
plnené pečivo očká á 230g posudok voči norme v kontrolovaných znakoch: NIE JE V 

SÚLADE s Vyhláškou MPaRV SR č. 127/2012 Z.z. o označovaní 
potravín v zmysle § 10, ods. 1 - pre neuvedenie použitého 
farbiva Azorubín (E 122) v zložení výrobku a s nariadením EP a 
Rady (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách v 
znení neskorších doplnkov, Príloha V - pre neoznačenie 
doplnkovej informácie o nepriaznivých účinkoch použitých 
farbív na činnosť a pozornosť detí na etikete výrobku 

pečená sekaná vo vyšetrenej vzorke bola zistená prítomnosť vaječného 
proteínu, vzorka nie je v súlade s Vyhláškou MP a RV SR č. 
127/2012 o označovaní potravín v zmysle  § 9 ods. (4) -zložka 
potraviny uvedená v prílohe č. 3, ktorá sa nachádza v 
konečnej potravine v zmenenej alebo nezmenenej forme 
alebo pochádzajúca z takejto zložky, má v označení zreteľne 
uvedený jej názov, odsek (22) - každá látka používaná na 
výrobu potravín, ktorá sa nachádza v konečnom výrobku, aj 
keď v zmenenej forme a ktorá pochádza zo zložiek uvedených 
v prílohe č. 3, sa považuje za zložku a uvádza sa v označení 
zreteľne s odkazom na názov potraviny, z ktorej pochádza; 
ustanovenie odseku 21 písm. b) až d) nie je týmto dotknuté 

Egri Cuvée, víno červené suché,12% oxidácia 
Basmati ryža 500,0g nie je uvedený návod na použitie v štátnom jazyku, 

nie je uvedená kompletná adresa predajcu 
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včelí med lesný zistená prítomnosť farbiva E150d, sacharóza nad stanovený 
limit nameraná hodnota 6,5 g/100g limit max 5 g/100g 

Pasta Familiare nie je uvedený názov vyjadrujúci podstatu výrobku 
lievance domáce - 280 g balenie nevhodné na ľudskú spotrebu pre prítomnosť plastových 

častíc v ceste 
nátierka s príchuťou bielej čokolády TESCO označenie nie je v súlade s požiadavkami Vyhlášky 127/2012 - 

! 4 ods.1 a § 16 ods.1 písm. a) - názov výrobku nevyjadruje 
jeho podstatu, v zložení nie sú uvedené zložky, ktoré dávajú 
výrobku hnedú farbu a pomarančovú príchuť 

pšeničná krupica á 0,5 kg posudok voči norme v kontrolovaných znakoch: nie je v 
súlade s Vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka č.2/2013 o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z 
obilia, príloha č. 9 , pre vyššie hmotnostné PERCENTO 
PREPADU SITOM  

včelí med lesný - tmavý prítomnosť farbiva E150d, sacharóza nad stanovený limit 
(limit max 5 g/100g) nameraná hodnota 12,8 g/100g 

karamelový veterník 150 g vzorka Karamelový veterník nie je v súlade pre prítomnosť 
nadlimitného množstva koliformných baktérií  

kačacie stehno s kožou a kosťou chladené              
trieda A 

výrazné pomliaždeniny 

medový dortík Sho-Key džem posudok voči norme v kontrolovaných znakoch: nie je v 
súlade s Vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR č. 127/2012 Z.z. z 29 marca 2012 o označovaní 
potravín v zmysle §10 odsek 1-pre neuvedenie použitých 
konzervačných látok, kyseliny benzoovej a sorbovej v zložení 
výrobku a pre nesprávne označenie prídavných látok-nie sú 
uvedené kategórie prídavných látok, § 16 -spôsoby 
označovania a označovanie nesmú uvádzať konečného 
spotrebiteľa do omylu, a to najmä, ak ide o charakteristiku 
potraviny.... zloženie- v označení na dolepke priameho obalu 
a dolepke veľkospotrebiteľského balenia sú uvedené 
rozdielne zložky a v rôznom poradí a s §3 citovaného 
predpisu- v označení priamo na obale výrobku sú uvedené 
nesprávne výrazy v štátnom jazyku - med včelný, servátka, 
vajčový, sóda bikarbóny, krištaľový tvrdé rastlinné maslo 

cvikla prekročený limit dusičnanov 
šalátové krutónky cesnakové detekovaný alergén zeler 
čokoládová kocka 90 g nie je v súlade pre prítomnosť nadlimitného množstva 

koliformných baktérií  
jačmeň zvýšené množstvo nečistôt vo vzorke 
filety z aljašskej tresky  pevný podiel pod udanú hodnotu 
filety z aljašskej tresky pevný podiel pod udanú hodnotu 
pšeničné otruby á 250 g nevhodné na ľudskú spotrebu 
víno biele vôňa a chuť nečistá po oxidácii, vzhľade- s výskytom 

plávajúcich nečistôt 
oheň pekla 0,080 kg nie je v súlade s Vyhláškou MP a RV SR č. 127/2012 Z. z. o 

označovaní potravín v zmysle § 4 ods. 1 - názov výrobku 
uvádza spotrebiteľa do omylu; zistená prítomnosť gluténu, čo 
nie je uvedené v zložení výrobku 

kokos v mliečnej čokoláde zistená prítomnosť arašidov 
čalamáda štipľavá 700 g vzorka nevyhovela pre prekročenie najvyššie prípustného 

množstva syntetického sladidla sacharín (E954) (160 mg/kg)- 
nameraný výsledok 271,0 mg/kg 
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vlašské orechy posudok voči norme v kontrolovaných znakoch nie je v súlade 
s Vyhláškou MPRV SR č.132/2014 o spracovanom ovocí a 
zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových 
plodoch, zemiakoch  a výrobkov z nich pre vyšší obsah jadier 
tmavšej farby zistená hodnota 15%, limit 10%  a s 
požiadavkami na bezpečnosť potravín podľa čl. 14 ods. 1 
Nariadenia EP a Rady č. 178/2002 pre vôňu nečistú, po 
zoxidovanom tuku a chuť nečistú po zoxidovanom tuku 

dalamánka s trvanlivou salámou á 130g prekročený počet kvasiniek 
ovocný čaj- červené ovocie, 0,40 g obsah rastliny stévia 
ovčí hrudkový syr vo vyšetrovanej vzorke ovčieho syra bola zistená prítomnosť 

kravského kazeínu 
Jablonka - polosladká biela neuvedenie názvu vyjadrujúceho podstatu výrobku 
špenát prekročenie maximálnej hodnoty dusičnanov v 

potravine(3000 mg/kg) , nameraný výsledok 4439,20 mg/kg 
zemiaky konzumné neskoré nevhodné na ľudskú spotrebu pre výrazné poškodenie 

suchou a mokrou hnilobou 49 %, porušenie čl. 14 ods. 2 písm. 
b) Nariadenia (ES) č. 178/2002 

včelí med kvetový hydroxymetylfurfural nad stanovený limit - hodnota 56,26 
mg/kg 

obložená kaiser žemľa 115g prekročený počet kvasiniek 
parížsky šalát pikantný, á 140g Nie je v súlade s Vyhláškou MPRV SR č. 127/2012 v zmysle § 

10 odsek (1) - pre neuvedenie použitej konzervačnej látky, 
kyseliny benzoovej (E210) v zložení výrobku 

klobása na pečenie, mäsový prípravok v dodanej vzorke bol zistený pozitívny nález Salmonella 
typhymurium 

plnotučná letná bryndza vzorka v ukazovateli obsah ovčieho hrudkového syra 
nevyhovela požiadavkám § 20 ods.10)Výnosu MP SR a MZ SR 
č. 2143/2006 – 100, stanovená hodnota 25,7 %, limit min.                    
50 % 

 
 
Dátum vypracovania správy: ŠVPS SR 
 
Bratislava, 21. októbra 2014 
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