
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac august 2021 
 
 

Priebežné výsledky  úradných kontrol  ŠVPS SR  za mesiac august ukazujú, že rada 
prevádzkovateľov potravinárskych podnikov najčastejšie  nedodržiava  hygienu prevádzkarne, 
hygienu predaja, skladovania a hygienu technologického zariadenia zo všetkých zistených 
nedostatkov.  
 
Typ nedostatku Počet prevádzok 

s nedostatkami 
Počet 
kontrol                   s 
nedostatkom 
 

Počet nedostatkov 
celkom 

Hygiena* 192 196 781 
 
Hygiena* - DDD, evidencia, výskyt škodcov, HACCP, SPP a podobné systémy, Hygiena budov, hygiena prevádzkarne, Hygiena 
predaja, Hygiena prepravy, Hygiena skladovania, Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky, Iné nedostatky 
postúpené na príslušný RÚVZ, Nakladanie s odpadom,  celková nevyhovujúca hygiena, osobná hygiena, Sanitačný poriadok, 
evidencia, vybavenosť šatní a sociálnych zariadení, hygiena nákupných košíkov. 
 
Fotodokumentácia: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medzi ďalšie najčastejšie zisťované nedostatky  v potravinárskych prevádzkach patria 
iné typy nedostatkov ako: 
(za mesiac august) 

Vysvetlivky: 
Nedostatky v dokumentácii **- Nedostatky v 
evidencii a vysledovateľnosti, Neohlásenie zásielky, 
Nesúlad s nahlásenou zásielkou   - pôvod, Neznámy 
pôvod, neschválený alebo neregistrovaný PPP, 
Registrácia, Školenie zamestnancov, 
Vysledovateľnosť,, Nevyhovujúce výrobky*** – 
Nevhodné na ľudskú spotrebu, Nevyhovujúce 
suroviny, výrobky, tovar –Iné, Poškodený obal, tovar, 
Nevyhovujúce laboratórne analýzy, Zdraviu škodlivé 
potraviny 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ nedostatku Počet 
prevádzok 
s 
nedostatkami 

Počet nedostatkov 
celkom 

Skladovanie 
25 30 

Označenie výrobkov –obal  50 74 
Nedostatky v dokumentácii** 59 81 
Neplnenie opatrení, marenie výkonu 6 9 
Nevyhovujúce výrobky *** 14 25 
Predaj po dátume spotreby a dátume 
minimálnej trvanlivosti 23 107 



Najčastejšie pri úradných kontrolách boli vyššie uvedené  nedostatky zisťované v  
právnych subjektoch a prevádzok   v danej činnosti: 
 

Činnosť Počet prevádzok 
 

Počet   
kontrol                s nedostatkom 

Prvovýroba 82 0 
Výroba 495 28 
Distribúcia, doprava 31 1 
Dovoz 3 0 
Veľkoobchod 155 7 
Hyper a supermarkety 281 60 
Stredné predajne 515 95 

Malé predajne 766 92 

Internetový predaj 8 2 
ostatné* 62 12 

* Miestna obmedzená, okrajová činnosť, Malé množstvá 
                                                               
    
 
 
  Celkový súhrn (za mesiac august) 
 

V  období od 1.8.2021 do 31.8. 2021 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej                                    
a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS)  len v zmysle Zákona  č.152/95 Z.z. 
o potravinách v aktuálnom znení  celkom 3 987 úradných kontrol potravín rastlinného 
a živočíšneho pôvodu. Z uvedeného počtu bolo zistených 1048 nedostatkov. 
Prekontrolovaných bolo 1 509 právnych subjektov a 2 398 prevádzok. 
 

Počet kontrolovaných prevádzok Počet kontrol Počet kontrol       s nedostatkom 
2398 3987 297 

 
 
Z celkového počtu kontrol 3 987 bolo najviac úradných kontrol v mesiaci vykonaných 
v malých predajniach 1 217 (30,5 %), potom nasledujú stredné predajne 1 012 (25,4 %) 
a výroba 708 kontrol (17,7 %). 
 
 
Vykonaných bolo 67 kontrol mimo bežnej pracovnej doby, z čoho pri 24 kontrolách boli zistené 
nedostatky. Mimo pracovnej doby bolo skontrolovaných 44 právnych subjektov a 64 
prevádzok, nedostatky boli zistené na 24  maloobchodných prevádzkach. Najviac 
nedostatkov bolo v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia a 
pomôcok, v predaji po dobe spotreby a minimálnej trvanlivosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tovar po spotrebe                                                                                         Nevyhovujúca hygiena 

 
 
 
 
Sankcie uložené za zistené nedostatky 
 
Za účelom odstránenia zistených nedostatkov boli na mieste u PPP uložené opatrenia a blokové 
pokuty v celkovej výške 5 435 EUR.  
Ďalšie 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. 
 
Právoplatné rozhodnutia 
V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 49 rozhodnutí o pokute v správnom konaní. 
Pokuty boli uložené vo výške 74 050 €. Najvyššia právoplatná pokuta v tomto mesiaci 
predstavovala  20 000 EUR.  
 
 
Odber vzoriek a laboratórne analýzy (za mesiac august) 
 
Počas úradných kontrol bolo odobratých 841 vzoriek potravín a surovín, z čoho boli                      
ku dňu 14.9.2021 ukončené analýzy u 594 vzoriek. Požiadavkám legislatívy nevyhovelo 16 
vzoriek, čo z množstva ukončených vzoriek predstavuje 2,7 % porušenosť. 
 
Popis vybraných nevyhovujúcich vzoriek: 
 

Komodita Popis nedostatkov 
Smotana na 
varenie 12%, 
pasterizovaná 

senzorické znaky nevyhovujúce - konzistencia hrudkovitá, vôňa nakyslá, chuť 
cudzia, nepríjemná, odpudzujúca, výrazne horká 

MIX záhradná 
zmes 150g 

vôňa a chuť cudzia, nepríjemná, výrazná po oxidácii 

Pšeničná 
dehydrovaná 
detská krupica 
Premium 

prekročenie povoleného prepadu cez sito veľkosti 250nm ani po zohľadnení 
neistoty merania 

Rollo škoricové  
jemné pečivo 
dopečené z 

prekročený limit kumarínu  



hlbokozmrazeného 
polotovaru 
Pramenitá voda 
sýtená 

nevyhovela v znakoch Escherichia coli, Koliformné baktérie a Enterokoky 
 

Farmfoods klobása potvrdená Listeria monocytogenes 
Cottage cheese senzorické znaky nevyhovujúce - po otvorení viečka obal vystrekol, obsah s 

množstvom bubliniek, vôňa cudzia, zmenená, nepríjemná, výrazne 
kvasinková. 

Kvasinkové pivo 
spodne 
kvasené,svetlý 
ležiak 0,5l 

ležiaky s extraktom v pôvodnej mladine od 11,7% hmot.-do 13,6 hmot., 
/výsledok 11,4 %/ a §4 ods.3 a) svetlé pivo, farba najviac 18 jedn.EBC 
/výsledok .20,1/ 

FM CHOP víno 
červené suché 

víno CHOP fľašované v Českej republike 

PATIFU prémiová 
tofu paštika 
hokkaido á 100 g 

neuvedenie určitých údajov v kodifikovanej podobe štátneho jazyka 

Banán kolieska  
300 g trvanlivé 
pečivo 

vo vyšetrenej vzorke bolo deklarované na obale  aj zistené použitie 
konzervačnej látky E202 sorban draselný v množstve , nakoľko aktivita vody 
bola menej ako 0,65 ( lab. vyšetrením zistená 0,61), danú látku nie je 
povolené v danej kategórii (trvanlivé pečivo) používať 

Taliansky vínny 
ocot balzamikový s 
chráneným 
zemepisným 
označením 

stredná výška písma 0,7 mm - plocha obalu väčšia ako 80 cm2 (požadovaná 
stredná výška písma musí byť väčšia alebo rovná 1,2 mm, pri označení 
výživových hodnôt uvedené uhľovodíky namiesto hodnoty sacharidov 

 
 
Prehľad o počte odobratých vzoriek vo výrobe, v obchodnej sieti a odobratých vzoriek  
pôvodom z 3. krajín 
 

Miesto odberu 
Odobraté vzorky 

Vyhovujúce Nevyhovujúce Spolu 

Výroba 325 8 333 

 Obchodná sieť 500 8 508 

Vzorky odobraté pri dovoze z tretích 
krajín 0 0 0 

SPOLU                                    
uvedené vzorky 825 16 841 

Vysvetlivky: Výroba – baliarne, malé množstvá, primárni výrobcovia, výroba, spoločné stravovanie, ostatné 
Obchodná sieť – doprava, dovoz, maloobchodné predajne, veľkoobchodné sklady, predajne výrobcu, internetový predaj 
 
 
 
 
 
 
 



Vyhodnotenie  cielenej kontroly zameranej   hlavne  na pôvod  a  označovanie   ovocia  
a zeleniny predávaných na trhoviskách predávané ako   „domáce“. 

 
Cielená kontrola prebiehala na celom území SR v období od   24.6.2021 do  31. 8. 

2021.Kontroly  boli   vykonané v zmysle zákona  NR SR č. 152/1995  Z.z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov a Nariadenia  vlády  SR č.  360/2011, ktorým  sa  ustanovujú  hygienické 
požiadavky  na  priamy  predaj a dodávanie  malého množstva prvotných produktov rastlinného 
a živočíšneho  pôvodu a dodávanie  mlieka a mliečnych výrobkov  konečnému spotrebiteľovi 
a iným maloobchodným  prevádzkarňam.Počas  uvedeného obdobia  bolo vykonaných  276  
kontrol, z toho pri  64 kontrolách  boli zistené nedostatky, t.j. 23,19 %  kontrol 
s nedostatkami. 
Kontrolované   subjekty   nedostatky  v označovaní   predávaného ovocia  a zeleniny   okamžite  
odstránili na  základe opatrení uložených inšpektormi úradnej kontroly  potravín. 
Okrem nedostatkov v označovaní  boli zistované  aj ďalšie  nedostatky   týkajúce  sa  povinnej  
registrácie  predaja  na  RVPS,  hygieny  predaja  a chýbajúcej evidencie, alebo aj nelegálny  
predaj.  
Za  zistené  nedostatky  bolo kontrolovaným subjektom uložených  47  blokových pokút  
v hodnote  2394  €. 
Pozn.: Kontrola    ovocia   a zeleniny  na  trhoviskách  sa vykonáva  pravidelne  v rámci 
plánovaných činností jednotlivých  RVPS, nie len  počas cielených kontrol.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 Z výsledkov augustových  úradných kontrol ako aj kontrol celého polroka 2021 
je zrejmé, že významná časť prevádzkovateľov stále hrubo podceňuje riziká spojené s 
nedodržaním hygienických postupov pri výrobe, skladovaní a predaji uvedeného 
sortimentu, čoho následkom je a potenciálne ohrozenie zdravia spotrebiteľov a 
porušovanie národnej a európskej legislatívy.  
Podiel nevyhovujúcich vzoriek nemožno zovšeobecniť pre celý trh, pretože RVPS SR 
vyberá vzorky na odber podľa analýzy rizika a častejšie preveruje prevádzkarne, kde 
očakáva problém. Aj bezproblémoví prevádzkovatelia sú však pravidelne kontrolovaní, 
hoci s nižšou frekvenciou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého  ovocia a zeleniny za mesiac august 2021 

                                                                          
 

  
 
 
          
     V mesiaci august 2021 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality 
čerstvého ovocia a zeleniny 235 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 40 
kontrolách boli zistené nedostatky. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 4 kontroly. 
V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 207 kontrol, u prvovýrobcov bol 12 kontrol, 
vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 16 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori 
zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 1 536 plodín, z čoho 110 
plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. 
V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 413 plodín, z čoho 109 plodín nevyhovelo 
požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 24 
plodín, hodnotené plodiny boli vyhovujúce, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 
99 HNM, z čoho 1 plodina nevyhovela požiadavkám noriem. 
 Celkovo prekontrolovali inšpektori 112 075,89 kg tovaru, z čoho 958,57 kg nevyhovelo 
požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol 
zistený nevyhovujúci tovar v množstve 935,57 kg. Pri kontrolách u prvovýrobcov neboli 
zistený nevyhovujúci tovar. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar 
v množstve 22,5 kg. Na nevyhovujúci tovar boli vydané nálezy o nezhode. Z nevyhovujúceho 
množstva plodín v znaku minimálne požiadavky na kvalitu nevyhovelo 18,4 %, v znaku 
obchodná kvalita 43,9 % a v znaku označenie 37,7 %.   
 
Kontroly Kontroly 

  počet 
Posúdenie zhody (HNM) Nevyhovujúci 

tovar v kg celkom nevyhovujúce 
maloobchod 207 1413 109 935,57 
prvovýroba 12 24 0 0 
veľkoobchod 16 99 1 22,5 
Spolu 235 1536 110 958,07 

 



 
 
Plodiny nevyhovujúce v znaku % 
minimálne požiadavky 18,4 
obchodná kvalita 43,9 
označenie 37,7 

 

 
 
 
Celkom bolo hodnotených 58 druhov ovocia a zeleniny, z ktorých 46 podlieha požiadavkám 
všeobecnej normy a 12 požiadavkám špecifických noriem NK č. 543/2011, príloha č. I.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posúdenie zhody

celkovo

nevyh.

Plodiny nevyhovujúce v znaku 
v %

minimálne požiadavky

obchodná kvalita

označenie



 
 
 

Nevyhovujúce plodiny 
Plodina Počet Plodina Počet 
Brokolica 2 Karfiol 3 

Broskyne a nektárinky 10 
Kivi 2 

Cesnak 3 Limetky 1 
Cibuľa 2 Mandarínky 1 
Cibuľka 1 Marhule 2 
Citróny 3 Melón cukrový 3 
Cuketa 3 Paprika 9 
Čučoriedky 3 Petržlen 1 
Grapefruity 1 Pomaranče 1 
Hrozno stolové 4 Pór 3 
Hrušky 4 Rajčiaky 15 
Chren 2 Slivky 3 

Jablká 5 Tekvica a patizóny 1 
Jahody 2 Uhorky 3 
Kaleráb 1 Zázvor 1 
Kapusta a kel 6 Zeler buľvový 1 

 
Právoplatným rozhodnutím boli ukončené 3 správne konania. Pokuty boli uložené vo výške    
4 500 €. 
                                              Právoplatné rozhodnutia 
RVPS Počet  € 
Košice mesto 1 3000 
Martin 1 500 
Žilina 1 1000 
Spolu 3 4500 
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RVPS Počet 
inšpektorov 

Počet 
kontrol 

Posúdenie zhody  (HNM) 
počet 
spolu 

počet 
vyhovujúce 

nevyhovujúce 
počet % 

Bratislava 3 15 103 91 12 11,7 
Banská Bystrica 1 - - - - - 
Bardejov 1 3 15 15 0 0,0 
Čadca 1 2 20 16 4 20,0 
Dolný Kubín 1 4 19 19 0 0,0 
Dunajská Streda 1 10 152 143 9 5,9 
Galanta 1 6 49 49 0 0,0 
Humenné 1 3 12 12 0 0,0 
Košice mesto 2 7 45 44 1 2,2 
Komárno  3 17 76 76 0 0,0 
Košice okolie 1 2 13 13 0 0,0 
Lučenec 1 2 10 10 0 0,0 
Liptovský Mikuláš 1 5 41 30 11 26,8 
Levice 2 11 82 80 2 2,4 
Michalovce 1 8 50 41 9 18,0 
Martin 2 10 59 57 2 3,4 
Nové Mesto n. Váhom 1 2 14 14 0 0,0 
Nitra 1 3 20 18 2 10,0 
Nové Zámky 1 8 44 37 7 15,9 
Prievidza 2 5 50 50 0 0,0 
Prešov 2 14 85 82 3 3,5 
Poprad  1 5 33 30 3 9,1 
Púchov                2 4 26 24 2 7,7 
Rimavská Sobota 1 6 30 30 0 0,0 
Rožňava 1 8 49 49 0 0,0 
Šaľa 2 15 67 61 6 9,0 
Senec 2 5 43 28 15 34,9 
Senica nad Myjavou 1 3 16 16 0 0,0 
Svidník  - - - - - 
Stará Ľubovňa 1 5 20 20 0 0,0 
Spišská Nová Ves  1 10 6 4 40,0 

Nezhoda v kg
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v kg



Trenčín 1 6 30 30 0 0,0 
Topoľčany 2 5 26 26 0 0,0 
Trnava 3 5 53 53 0 0,0 
Trebišov 2 10 49 34 15 30,6 
Veľký Krtíš 1 11 60 60 0 0,0 
Vranov nad Topľou 1 3 15 15 0 0,0 
Žilina 1 2 30 29 1 3,3 
Žiar nad Hronom 1 2 10 8 2 20,0 
Zvolen 1 2 10 10 0 0,0 
Spolu 54 235 1536 1426 110 7,2 
        RVPS bez autorizovaného inšpektora.  Na RVPS Spišská Nová Ves vykonáva kontroly inšpektor RVPS Poprad, RVPS 
Svidník vykonáva kontroly inšpektor RVPS Bardejov a RVPS Vranov nad Topľou. 
 

 
 

Vyhodnotenie  tematickej kontroly  po pracovnom čase kvalita 
Ovocia a zeleniny 

za obdobie od 1.8. do 31.8. 2021 
 
 

     V mesiaci august 2021 vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými 
normami  v rámci tematických kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu na území SR spolu  
49 kontrol supermarketov  a hypermarketov. Z uvedeného počtu kontrol  bolo 12 kontrol so 
zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu OZ. Počas kontroly vykonali inšpektori 364 
hodnotení na mieste v celkovom množstve 6 593,55 kg, v 47 prípadoch plodiny nevyhoveli 
hodnoteniu na mieste, čo predstavuje spolu 338,27 kg ovocia a zeleniny.  39,0 % 
nevyhovujúcich plodín  nezodpovedalo minimálnym požiadavkám noriem, 4,3 % požiadavkám 
na kvalitu a 56,7 % požiadavkám na označovanie.  
Celkom bolo hodnotených 46 druhov ovocia a zeleniny, z ktorých 35 podlieha požiadavkám 
všeobecnej normy a 11 požiadavkám špecifických noriem NK č. 543/2011, príloha č. I. 
Nevyhovujúce plodiny : Broskyne, nektárinky, cesnak, citróny, cuketa, čučoriedky, hrozno 
stolové, hrušky, chren, jablká, jahody, kapusta, kivi, limetky, mandarínky, marhule, melón 
cukrový, paprika, rajčiaky, slivky, uhorky, zázvor, zeler buľvový.  
 
Podľa pôvodu bolo najviac nevyhovujúcich plodín Slovensko – 17, Španielsko – 4, 
Taliansko – 3, u 15 plodín nebola uvedená krajina pôvodu. 



 
 

Najviac predajní bolo celkovo skontrolovaných v COOP Jednota, SD – 12 kontrol, 
Tesco Stores SR, a.s. – 8 kontrol, Lidl Slovenská republika, v.o.s. - 7 kontrol a Kaufland 
Slovenská republika v.o.s. – 6 kontrol. Celkovo bolo najviac plodín hodnotených na mieste 
v Tesco Stores SR, a.s. – 78 plodín, COOP Jednota, SD – 65 plodín, Lidl Slovenská republika, 
v.o.s. – 62 plodín, Kaufland Slovenská republika v.o.s.  – 48 plodín. Najviac kontrol so 
zistenými nedostatkami bolo v prevádzkach Lidl Slovenská republika, v.o.s. – 3 predajne, 
BILLA s.r.o.  – 2 predajne, COOP Jednota, SD – 2 predajne, Tesco Stores SR, a.s. – 2 predajne. 
Najviac plodín nevyhovujúcich obchodnej kvalite bolo zistených v prevádzkach KON – RAD 
spol. s r.o. – 15 plodín, Lidl Slovenská republika, v.o.s. – 12 plodín, BILLA s.r.o. – 7 plodín, 
Kaufland Slovenská republika v.o.s. – 4 plodiny, Tesco Stores SR, a.s. – 4 plodiny.   
 
 
 
 
 

Správa bola vypracovaná z údajov zapísaných do KIČ ku dňu 7.9. 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


