
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac november 2020 
 
 

     V  období od 1.11.  do 30.11. 2020 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej                                    
a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona  č.152/95 Z.z. 
o potravinách v aktuálnom znení 4 548 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho 
pôvodu. Z uvedeného počtu bolo 212 kontrol  s nedostatkom, celkovo bolo zistených 701 
nedostatkov. Prekontrolovaných bolo 1 223 právnych subjektov a 2 077 prevádzok. 

 

Tabuľka č. 1 Vykonané kontroly 
Počet 
kontrolovaných 
prevádzok 

Počet 
kontrol 

Počet kontrol       
s nedostatkom 

% kontrol 
s nedostatkom 

2077 4548 212 4,7 
 
Tab. č. 2  Kontroly právnych subjektov, prevádzok a nedostatky 

Činnosť Počet 
prevádzok 
 

Počet 
kontrol 
celkom 

Počet   
kontrol                
s nedostatkom 

% kontrol           
s nedostatkom 

Prvovýroba 47 50 0 0 
Výroba 483 717 18 2,5 
Distribúcia, 
doprava 15 28 0 0 

Dovoz 11 16 0 0 
Veľkoobchod 158 234 7 3,0 
Hyper 
a supermarke
ty 

356 780 55 7,1 

Stredné 
predajne 543 1439 76 5,3 

Malé 
predajne 593 1268 54 4,3 

Internetový 
predaj 12 14 2 14,3 

Ostatné * 2 2 0 0 
* Miestna obmedzená, okrajová činnosť, Malé množstvá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tab. č. 3  Počet kontrol na jednotlivých stupňoch v roku 2020 
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VIII. 96 630 38 160 246 525 1009 1077 5 10 

IX. 116 849 42 136 249 656 1222 1255 6 8 

X. 114 779 41 129 260 665 1203 1051 10 0 

XI. 50 717 28 16 234 780 1439 1268 14 2 

XII.           

 
Z celkového počtu kontrol 4 548 bolo najviac úradných kontrol v mesiaci vykonaných 
v stredných predajniach 1 439  (31,6 %), potom nasledujú malé predajne 1 268 (27,9 %) a hyper 
a supermarkety 780 kontrol (17,2 %). 
 
Vykonaných bolo 98 kontrol mimo bežnej pracovnej doby, z čoho pri 41 kontrolách boli zistené 
nedostatky. Mimo pracovnej doby bolo skontrolovaných 64 právnych subjektov a 97 
prevádzok, nedostatky boli zistené na 41 prevádzkach. Najviac nedostatkov bolo v hygiene 
budov a prevádzky, v hygiene technologických zariadení a pracovných pomôcok, v hygiene 
skladovania 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 4548 4450 98 
% kontrol 100 97,8 2,2 
Kontroly 
s nedostatkom 212 171 41 

% kontrol s 
nedostatkom 4,7 3,8 41,8 

 
 
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 67 v celkovej výške 3 730. 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 93 rozhodnutí o pokute v správnom konaní. 
Pokuty boli uložené vo výške 96 950 €. Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí 
predstavovala 1 042,47 EUR, najvyššia právoplatná pokuta v tomto mesiaci predstavovala          
7 000 EUR.  



Tab. č. 5  Zistené nedostatky 
Typ nedostatku Počet prevádzok 

s nedostatkami 
Počet 
kontrol                   
s nedostatkom 
 

Počet 
nedostatkov 
celkom 

Hygiena* 135 139 461 
Skladovanie 

12 12 13 

Označenie 40 44 74 
Nedostatky 
v dokumentácii** 22 25 40 

Neplnenie opatrení, 
Marenie výkonu 4 4 7 

Nevyhovujúce 
výrobky *** 19 20 27 

Predaj po dátume 
spotreby a dátume 
minimálnej 
trvanlivosti 

19 20 79 

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 1 291 vzoriek potravín a surovín, z čoho boli                  
ku dnešnému dňu ukončené analýzy u 537 vzoriek. Požiadavkám legislatívy nevyhovelo 15 
vzoriek, čo z množstva ukončených vzoriek predstavuje 2,8 %.  
 
Tab. č. 6  Popis vybraných nevyhovujúcich vzoriek 

Komodita Popis nedostatkov 
Domáca klobása prekročenie najvyššieho prípustného množstva benzo(a)pyrénu a PAU4 
KEFÍR posúdená veľkosť písma 0,6 mm nie je v zhode s nariadením 1169/2011 
Domáca slanina prítomnosť L. monocytogenes   
Zmes nealkoholického 
piva (40%), čučoriedka 

ťažká čitateľnosť povinných údajov z dôvodu slabého kontrastu pozadia 
šedej matnej farby a písma šedej farby s leskom  

Polotučný tvaroh neuvedenie predpísaných povinných údajov v štátnom jazyku  
Krevety nelúpané bez 
hlavy, 800g 

zistená prítomnosť baktérií druhu Vibrio Parahemolyticus 

Ďatle 200g názov výrobku nie je doplnený o sprievodný údaj týkajúci sa fyzikálneho 
stavu (sušený, kandizovaný...)  

 Kvasinkové pivo  
330ml 

extrakt v pôvodnej mladine mimo stanovený limit 

Zmes na šľahanie s 
rastlinným 
tukom,sladená,ošetrené 
UHT 

označenie - stredná výška písma 1 mm 



SUPER KRÉM, mäsový 
výrobok, konzerva 

písmo na modrom podklade je nečitateľné 

Kozie mlieko nevyhovujúce v parametri označenie: stredná výška písma je 1 mm 
Pikantné tyčinky slané 
50g 

stredná výška písma nespĺňa požadovanú veľkosť a v tabuľke 
vyživových údajov chýba v Energii jednotka KJ.l 

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

Miesto odberu 
Odobraté vzorky 

Vyhovujúce Nevyhovujúce Spolu 

Výroba 371 4 375 

 Obchodná sieť 883 11 894 

Vzorky odobraté pri 
dovoze z tretích krajín 22 0 22 

SPOLU                                    
uvedené vzorky 1276 15 1291 

Výroba – baliarne, malé množstvá, primárni výrobcovia, výroba, spoločné stravovanie, ostatné 
Obchodná sieť – doprava, dovoz, maloobchodné predajne, veľkoobchodné sklady, predajne výrobcu, internetový predaj 
 
 
Importné kontroly surovín a potravín rastlinného pôvodu 
 
 
Na RVPS bolo vykonaných 22 kontrol pri dovoze surovín a potravín, pri čom bolo 
skontrolovaných 22 zásielok. Pri importných kontrolách bolo odobratých 22 vzoriek, ktoré boli 
vyhodnotené ako vyhovujúce. 
 
Správa vypracovaná z údajov zapísaných do KIČ k 3.12. 2020. 
 


