
Vyhodnotenie  tematickej kontroly  po pracovnom čase, č. 256  - kvalita  OZ                                              
za obdobie od 1.10. do 31.10. 2020 

     V mesiaci október 2020 vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody 
s obchodnými normami  v rámci tematických kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu     
na území SR spolu  32 kontrol supermarketov a hypermarketov. Z uvedeného počtu kontrol  
bolo 7 kontrol so zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu OZ. Počas kontroly vykonali 
inšpektori 213 hodnotení na mieste v celkovom množstve 2 807,41 kg, v 13 prípadoch 
plodiny nevyhoveli hodnoteniu na mieste, čo predstavuje spolu 69,75 kg ovocia a zeleniny. 
32,7 % nevyhovujúcich plodín  nezodpovedalo minimálnym požiadavkám noriem, 1,9 % 
požiadavkám na kvalitu a 65,4 % požiadavkám na označovanie.  
Celkom bolo hodnotených 40 druhov ovocia a zeleniny, z ktorých 30 podlieha požiadavkám 
všeobecnej normy a 10 požiadavkám špecifických noriem NK č. 543/2011, príloha č. I. 
Nevyhovujúce plodiny : Cesnak, cibuľa, červená repa šalátová, grapefruity, hrozno stolové, 
jablká, kivi, mrkva, pomaranče, pór rajčiaky. Podľa pôvodu bolo najviac nevyhovujúcich 
plodín Slovensko – 3, Juhoafrická republika – 2, Taliansko – 2, u 2 plodín nebola uvedená 
krajina pôvodu. 
Najviac predajní bolo celkovo skontrolovaných v COOP Jednota, SD – 9 kontrol, Tesco 
Stores SR, a.s. – 5 kontrol, Kaufland Slovenská republika v.o.s. - 4 kontroly. Celkovo bolo 
najviac plodín hodnotených na mieste v COOP Jednota, SD – 70 plodín, Kaufland Slovenská 
republika v.o.s. – 39 plodín, Tesco Stores, a.s. – 35 plodín. Najviac kontrol so zistenými 
nedostatkami bolo v prevádzkach COOP Jednota, SD – 3 predajne, Lidl Slovenská republika, 
v.o.s. – 2 predajne. Najviac plodín nevyhovujúcich obchodnej kvalite bolo zistených 
v prevádzkach COOP Jednota, SD – 5 plodín, FAMILI-MARKET s.r.o. – 4 plodiny, Lidl 
Slovenská republika, v.o.s. – 3 plodiny.   
 
 

RVPS Počet 
kontrol 

Dunajská Streda 2 
Galanta 1 
Komárno 2 
Levice 6 
Michalovce 1 
Martin 6 
Nové Zámky 1 
Prešov 3 
Poprad 2 
Rožňava 2 
Trebišov 2 
Vranov nad Topľou 1 
Zvolen 1 
Žilina 2 
Spolu 32 
 

Správa vypracovaná z údajov zapísaných do KIČ  k 11.11. 2020. 


