
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac jún 2021 
 
 

     V  období od 1.6.  do 30.6. 2021 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej                                    
a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona  č.152/95 Z.z. 
o potravinách v aktuálnom znení 4 954 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho 
pôvodu. Z uvedeného počtu bolo 244 kontrol  s nedostatkom, celkovo bolo zistených 919 
nedostatkov. Prekontrolovaných bolo 1 721 právnych subjektov a 2 674 prevádzok. 

 

Tabuľka č. 1 Vykonané kontroly 
Počet kontrolovaných 
prevádzok 

Počet kontrol Počet kontrol       s 
nedostatkom 

% kontrol 
s nedostatkom 

2674 4954 244 4,9 
 
Tab. č. 2  Kontroly právnych subjektov, prevádzok a nedostatky 

Činnosť Počet 
prevádzok 
 

Počet 
kontrol 
celkom 

Počet   
kontrol                s 
nedostatkom 

% kontrol           s 
nedostatkom 

Prvovýroba 81 92 1 1,1  
Výroba 667 993 23 2,3  

Distribúcia, doprava 47 60 2 3,3  

Dovoz 5 11 0 0,0  
Veľkoobchod 260 422 5 1,2  

Hyper 
a supermarkety 

305 768 61 7,9  

Stredné predajne 643 1301 88 6,8  

Malé predajne 767 1280 57 4,5  

Internetový predaj 6 6 2 33,3  

Ostatné * 20 21 5 23,8  
* Miestna obmedzená, okrajová činnosť, Malé množstvá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tab. č. 3  Počet kontrol na jednotlivých stupňoch v roku 2021 
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         I.-II. 3 326 19 2 80 218 330 265 84 4 

III. 7 559 38 2 193 605 951 792 32 10 

IV. 28 641 23 3 207 589 1099 950 12 0 

V. 48 900 58 7 321 868 1268 1302 13 10 

VI. 92 993 60 11 422 768 1301 1280 6 21 

VII.           

VIII.           

IX.           

X.           

XI.           

XII.           

 
 
Z celkového počtu kontrol 4 954 bolo najviac úradných kontrol v mesiaci vykonaných 
v stredných predajniach 1 301 (26,3 %), potom nasledujú malé predajne 1 280 (25,8 %) 
a výroba 993 kontrol (20,0 %). 
 
Vykonaných bolo 42 kontrol mimo bežnej pracovnej doby, z čoho pri 13 kontrolách boli zistené 
nedostatky. Mimo pracovnej doby bolo skontrolovaných 31 právnych subjektov a 39 
prevádzok, nedostatky boli zistené na 13 prevádzkach. Najviac nedostatkov bolo v hygiene 
technologických zariadení a pracovných pomôcok, v hygiene budov a prevádzky, v evidencii 
a výskytu škodcov a v označení. 
 
Tab. č. 4  Porovnanie kontrol v bežnej pracovnej dobe s kontrolami mimo pracovnej doby 

 Celkový počet kontrol Kontroly v bežnej 
pracovnej dobe 

Kontroly mimo pracovnej 
doby 

Počet kontrol 4954 4912 42 
% kontrol 100 99,2 0,8 
Kontroly 
s nedostatkom 244 231 13 

% kontrol s 
nedostatkom 4,9 4,7 31,0 

 
 
 
 
 



Sankcie uložené za zistené nedostatky 
 
Blokové pokuty 
Za účelom odstránenia zistených nedostatkov a vylepšenia práce boli na mieste uložené 
opatrenia a blokové pokuty v počte 98 v celkovej výške 4 230 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 59 rozhodnutí o pokute v správnom konaní. 
Pokuty boli uložené vo výške 1 094 050 €. Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí 
predstavovala 18 543,2 EUR, najvyššia právoplatná pokuta v tomto mesiaci predstavovala 
1 000 000 EUR.  
 
Tab. č. 5  Zistené nedostatky 

Typ nedostatku Počet prevádzok 
s nedostatkami 

Počet 
kontrol                   s 
nedostatkom 
 

Počet nedostatkov 
celkom 

Hygiena* 170 170 547 
Skladovanie 

24 24 39 

Označenie 57 57 105 
Nedostatky 
v dokumentácii** 17 17 26 

Neplnenie opatrení, Marenie 
výkonu 3 3 6 

Nevyhovujúce výrobky *** 19 19 24 
Predaj po dátume spotreby a 
dátume minimálnej 
trvanlivosti 

26 26 172 

Vysvetlivky: 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, Nevyhovujúca hygiena, Nevyhovujúca hygiena 
– Iné, Osobná hygiena, Sanitačný poriadok, evidencia, Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení,  
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 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Odber vzoriek a laboratórne analýzy 
 
Počas úradných kontrol bolo odobratých 1 252 vzoriek potravín a surovín, z čoho boli                   
ku dnešnému dňu ukončené analýzy u 812 vzoriek. Požiadavkám legislatívy nevyhovelo 23 
vzoriek, čo z množstva ukončených vzoriek predstavuje 2,8 %.  
 
 
 
Tab. č. 6  Popis vybraných nevyhovujúcich vzoriek 

Komodita Popis nedostatkov 
Vlašské orechy  
jadrá 

vôňa-cudzia, nepríjemná, po oxidácii, chuť- cudzia, po oxidácii 

Ovčie mlieko. 
Ošetrené UHT 
ohrevom. 
Homogenizované 

vzorka nevyhovela v parametri označenie 

GOUDA 
prírodný 
polotvrdý syr 
bloček 

vzhľad - na okrajoch syra takmer po celom obvode viditeľný porast plesní 
svetlej a tmavšej farby, mykologický nález sterom z povrchu syra - Penicillium 
sp. 

Fazuľa farebná 
škvrnitá 

nevhodná na ľudskú spotrebu pre nevyrovnanú varivosť, výrazný podiel 
poškodených zŕn a prítomnosť plesnivých  

Populárne 
klobásy so syrom 

zistená prítomnosť hydinového proteínu, ktorý nebol uvedený v zložení 

údené stehno 
klasické bez kože 

prekročenie najvyššieho prípustného množstva NaCl 

Údené stehno prekročenie najvyššieho prípustného množstva NaCl 
Oblatkove 
guličky 450g 

ľahká zmazateľnosť  povinných údajov ( niektoré povinné údaje ako časť 
názvu, meno PPP, časť zloženia, boli čiastočne zmazané) a pre nedodržanie 
strednej veľkosti  písma niektorých povinných údajov 1,2mm.(tabuľka 
výživových údajov, podmienky skladovania , distribútor) 

Mletý mäsový 
prípravok 

zistená prítomnosť Salmonella Derby, v 2 vzorkách z piatich Salmonella sp. v 
10 g 

Bravčové stehno 
bez kosti VB  

vzorka nevyhovela v senzorickom znaku vôňa: cudzia , výrazne kyslý pach, 
necharakteristický pre bravčové výsekové mäso 

Ovčia bryndza vzorka nevyhovela v senzorickom posúdení. Vôňa a chuť výrobku cudzia 
nepríjemná, výrazne kyslá a horká 

Oblátky plnené 
mliečnym 
krémom (14,4%) 
nugátovým 
krémom (14%) 
sekanými 

stredná výška písma nevyhovujúca v rozpore s čl. 13 ods. 2 Nariadenia EP a 
Rady č. 1169/2011 

Tvaroh čerstvý  neúplné a nesprávne uvedené výživové údaje 
Údené rebierka prekročenie najvyššieho prípustného množstva  
Kapusta biela 
skorá 

dusičnany: zistená hodnota: 987,2 mg/kg, limit: 700 mg/kg 

Párky mini zistená prítomnosť hydinového proteínu, ktorý nebol uvedený v zložení 
Prosecco Perlivé 
biele víno 

obsah cukru vyšší ako uvádzaný na etikete 

Želé 33g zistená stredná výška písma 0,9 mm, plocha obalu je väčšia ako 80 cm2, stredná 
výška písma musí byť väčšia alebo rovná 1,2 mm 



100 % Ovčia 
bryndza, 125 g      

senzorické hodnotenie - vzhľad - pod obalom na miestach zhybov viditeľný 
porast nežiaducej tmavošedej plesne,  potvrdené aj mykologickým nálezom 

Svetlé pivo nevyhovuje v znaku farba pre prekročenú hodnotu 
Tatranská 
medovina 
škoricová 0,5 l 

nesprávne označenie 

Párky 500 g zistená prítomnosť hydinového proteínu, ktorý nebol uvedený v zložení 
Marhule sušené prekročený limit oxid siričitý 

 
 
Tab. č. 7  Prehľad o počte odobratých vzoriek vo výrobe, v obchodnej sieti a pri dovoze 

Miesto odberu 
Odobraté vzorky 

Vyhovujúce Nevyhovujúce Spolu 

Výroba 506 5 511 

 Obchodná sieť 722 18 740 

Vzorky odobraté pri 
dovoze z tretích krajín 1 0 1 

SPOLU                                    
uvedené vzorky 1229 23 1252 

Výroba – baliarne, malé množstvá, primárni výrobcovia, výroba, spoločné stravovanie, ostatné 
Obchodná sieť – doprava, dovoz, maloobchodné predajne, veľkoobchodné sklady, predajne výrobcu, internetový predaj 
 
 
 
Správa vypracovaná z údajov zapísaných do KIČ k 13.7. 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


