Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac apríl 2022
Celkový súhrn za mesiac apríl
V období od 1.4. do 30.4. 2022 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) 4 397 úradných kontrol potravín
rastlinného a živočíšneho pôvodu. Pri 192 kontrolách boli zistené nedostatky. Z uvedeného
počtu bolo zistených 658 nedostatkov. Prekontrolovaných bolo 1 281 právnych subjektov
a 2 062 prevádzok.
Počet kontrolovaných prevádzok
2062

Počet kontrol
4397

Počet kontrol

s nedostatkom
192

Z celkového počtu kontrol 4 397 bolo najviac úradných kontrol v mesiaci vykonaných
v obchodnej sieti 3 110 (70,7 %), potom nasledujú výrobcovia 886 (20,1 %) a veľkoobchodné
sklady 321 kontrol (7,3 %).
Vykonaných bolo 51 kontrol mimo bežnej pracovnej doby, z čoho pri 17 kontrolách boli zistené
nedostatky. Mimo pracovnej doby bolo skontrolovaných 38 právnych subjektov a 51
prevádzok, nedostatky boli zistené na 17 maloobchodných prevádzkach. Najviac
nedostatkov bolo v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia a
pomôcok, v predaji po dobe spotreby a minimálnej trvanlivosti.
Priebežné výsledky úradných kontrol ŠVPS SR ukazujú, že prevádzkovatelia
potravinárskych podnikov najčastejšie nedodržiavajú hygienu budov a prevádzkarne zo
všetkých zistených nedostatkov.
Typ nedostatku

Hygiena budov, hygiena
prevádzkarne
Hygiena technologického
zariadenia, pracovné
pomôcky
Označenie - nečitateľné,
nedostatočné alebo
nesprávne
po DS/DMT
Nevyhovujúca hygiena
Fotodokumentácia:
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Najčastejšie pri úradných kontrolách boli vyššie uvedené nedostatky zisťované
v právnych subjektoch a prevádzok v danej činnosti:
Činnosť

Hypermarkety a supermarkety
Malé predajne
Stredné predajne
Veľkoobchodné sklady
Výroba

Počet prevádzok
s nedostatkom

45
52
58
6
16

Počet
kontrol s nedostatkom

52
54
61
8
17

Sankcie uložené za zistené nedostatky
Za účelom odstránenia zistených nedostatkov boli na mieste uložené opatrenia a blokové
pokuty v celkovej výške 2 680 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 72 rozhodnutí o pokute v správnom konaní.
Pokuty boli uložené vo výške 150 350 €. Najvyššia právoplatná pokuta v tomto mesiaci
predstavovala 45 000 EUR.
Odber vzoriek a laboratórne analýzy
Počas úradných kontrol bolo odobratých 1 319 vzoriek potravín a surovín, z čoho boli ku dňu
ukončené analýzy u 881 vzoriek. Požiadavkám legislatívy nevyhovelo 17 vzoriek, čo
z množstva ukončených vzoriek predstavuje 1,93 % porušenosť.
Popis vybraných nevyhovujúcich vzoriek:
Komodita
Mleté mäso zmes
bravčového a
hovädzieho mäsa
Mleté mäso zmes
bravčového a
hovädzieho mäsa
Hovädzí guláš,
hovädzie kocky zo
stehna z mladého
býka 750 g
Kuracie prsia
chladené
Domáca klobása
Lentilky dutá
figurka 18,5g
Kuracie rezne čili chladený mäsový
prípravok
Paprika červená
rezaná pasterizovaná 340g
Orechy vlašské
lúpané suché 250g
Biela Sirma
kokosový dezert á
180 g
Exclusive CUVÉE
Čierna ríbezľa a
rakytník
rešetliakový
Ovocné víno pol
Zemiaky
konzumné neskoré
prané 1,5 kg
odroda Corinna

Popis nedostatkov
označenie nie je v súlade s legislatívou
označenie nie je v súlade s legislatívou
rozsiahle farebné zmeny, nevhodné na ľudskú spotrebu

celkový obsah vody nad stanovený limit

prekročenie najvyššieho prípustného množstva PAU
nečitateľnosť údajov na visačke nezabezpečený kontrast medzi písmom
a pozadím
prítomnosť Salmonella sp.
vzorka nevyhovuje vo fyzikálno chemických znakoch a to uvedením
spotrebiteľa do omylu nedodržaním deklarovanej hmotnosti pevného podielu
senzorický nález: vôňa - cudzia, chemická, chuť - cudzia, výrazne horká,
zvieravá, označenie nehodnotené
neuvedenie látky spôsobujúcej alergiu, v označení uvedené a zvýraznené len
číslo E322, namiesto špecifického názvu " sójový lecitín", výživová hodnota"
bol nahradený termínom " výživové údaje" a množstvo energie sa uvádza v
poradí kJ/kcal( na obale uvedené v opačnom poradí)
nepovolené uvádzanie zdravotných a výživových tvrdení v alkoholických
nápojoch, názory a interpretácie: nesprávne uvedené zloženie: konzervačná
látka E 202 a oxid siričitý
70% poškodených hľúz poškodených, sfarbenie pokožky nerovnomerné, farba
žltohnedá a väčšie plochy sfarbené do hneda, napadnuté suchou hnilobou, pod
šupkou veľké hnedé a čierne škvrny, miestami siahajúce do hĺbky od 2 - 5
mm dužiny

Pohánková tyčinka
s bielou čokoládou
50g
Dubový kabanos
Bôčiková
pomazánka
Hovädzie na guláš,
chladné, veľké
balenie
Hydinová
tlačenka-varený
mäsový výrobok

obtiažne čitateľné údaje a článok 13 ods. (3) - - zistená stredná výška písma
0,7 mm a plocha obalu je menšia ako 80 cm2, stredná výska písma musí byť
väčšia alebo rovná 0,9 mm
vzorka nevyhovela v označení
množstvo mäsa nie je v súlade s hodnotou deklarovanou na etikete
senzorický nález: vzhľad: HD mäso tmavočervenej farby, miestami na
povrchu sivo červenej farby, tuková časť šedá, vôňa: cudzia, zmenená,
vykazuje výrazné známky kazenia
zistené senzorické zmeny

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

Miesto odberu
Vyhovujúce

Nevyhovujúce

Spolu

460

1

461

Obchodná sieť

841

17

858

SPOLU
uvedené vzorky

1301

18

1319

Výroba

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

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac apríl 2022
V mesiaci apríl 2022 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality
čerstvého ovocia a zeleniny 179 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 31
kontrolách boli zistené nedostatky. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 3 kontroly.
V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 163 kontrol, u prvovýrobcov bolo
vykonaných 6 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 12 kontrol. Na mieste
posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 1 100
plodín, z čoho 54 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme,
čo predstavuje 4,9 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených
1 011 plodín, z čoho 54 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej
norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 9 plodín, hodnotené plodiny boli vyhovujúce, vo
veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 80 HNM, plodiny vyhoveli požiadavkám
osobitných noriem alebo všeobecnej norme.
Celkovo prekontrolovali inšpektori 75 158,78 kg tovaru, z čoho 366,07 kg nevyhovelo
požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol
zistený nevyhovujúci tovar v množstve 366,07 kg. Pri kontrolách u prvovýrobcov
a vo
veľkoobchodných skladoch nebol zistený nevyhovujúci tovar.
Kontroly

Kontroly
počet

Posúdenie zhody (HNM)
celkom
nevyhovujúce

Nevyhovujúci
tovar v kg

maloobchod
prvovýroba
veľkoobchod
Spolu

163
6
12
179

1011
9
80
1100

54
0
0
54

366,07
0
0
366,07

Posúdenie zhody
celkovo
nevyh.

Celkom bolo hodnotených 50 druhov ovocia a zeleniny, z čoho bolo 35 plodín hodnotených
voči osobitným normám, 12 voči všeobecnej norme a 3 voči EHK OSN normám.
Plodina / norma
Počet
osobitná norma
nektárinky
1
hrozno stolové
3
hrušky
2
jablká
5
jahody
3
kivi
4
mandarínky
1
paprika
7
pomaranče
3
rajčiaky
2
všeobecná norma
avokádo
1
banány žlté
3
cibuľa
3
čučoriedky
1
chren
1
kapusta hlávková
2
kapusta čínska
2
melón cukrový
1
mrkva
1
petržlen
1
pór
1
ringlóty
1
špargľa
1
zeler buľvový
1
EHK OSN norma
čučoriedky
1
mrkva
1

Pri dovoze neboli vykonané kontroly, pri vývoze inšpektori vykonali 3 kontroly.
Kontroly
Počet
dovoz
0
vývoz
3
Právoplatným rozhodnutím boli ukončené 4 správne konania. Pokuty boli uložené vo výške
7 650 €.

RVPS
Liptovský Mikuláš
Martin
Púchov
Trebišov
Spolu

Právoplatné rozhodnutia
Počet
€
1
1000
1
500
1
350
2
5800
4
7650

Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase kvalita
Ovocia a zeleniny
za obdobie apríl 2022
V mesiaci apríl 2022 vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými
normami v rámci tematických kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu na území SR spolu
26 kontrol supermarketov a hypermarketov. Z uvedeného počtu kontrol bolo 7 kontrol so
zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu OZ. Počas kontroly vykonali inšpektori 197
hodnotení na mieste v celkovom množstve 2 870,99 kg, v 11 prípadoch plodiny nevyhoveli
hodnoteniu na mieste, čo je 5,6 % nevyhovujúcich plodín a to predstavuje spolu 99,79 kg ovocia
a zeleniny Celkom bolo hodnotených 37 druhov ovocia a zeleniny. Nevyhovujúce plodiny :
Cibuľa, hrozno stolové, jablká, kapusta čínska, melón cukrový, mrkva, paprika, pomaranče,
zeler buľvový. Podľa pôvodu bolo najviac nevyhovujúcich plodín Španielsko – 3, Taliansko –
3.
Najviac predajní bolo celkovo skontrolovaných v COOP Jednota, SD – 10 kontrol, TESCO
STORES SR, a.s. - 4 kontroly. Celkovo bolo najviac plodín hodnotených na mieste v COOP
Jednota, SD - 61 plodín, TESCO STORES SR, a.s. – 35 plodín, BILLA s.r.o. – 20 plodín,
LABAŠ s.r.o. – 20 plodín. Najviac plodín nevyhovujúcich obchodnej kvalite bolo zistených
v prevádzkach SINTRA spol. s r.o. – 3 plodiny, Kaufland Slovenská republika v.o.s. – 2
plodiny, Lidl Slovenská republika, v.o.s. – 2 plodiny.
Správa vypracovaná z údajov zapísaných do KIČ k 10.5. 2022.

