Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac február 2022
Celkový súhrn za mesiac
V období od 1.2. do 28.2. 2022 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) 3 616 úradných kontrol potravín
rastlinného a živočíšneho pôvodu. Pri 169 kontrolách boli zistené nedostatky. Z uvedeného
počtu bolo zistených 690 nedostatkov. Prekontrolovaných bolo 1 129 právnych subjektov
a 1801 prevádzok.
Počet kontrolovaných prevádzok
1801

Počet kontrol
3616

Počet kontrol

s nedostatkom
169

Z celkového počtu kontrol 3 616 bolo najviac úradných kontrol v mesiaci vykonaných
v obchodnej sieti 2541 (70,3 %), potom nasleduje výroba 832 (23,0 %) a veľkoobchod 198
kontrol (5,5 %).
Vykonaných bolo 31 kontrol mimo bežnej pracovnej doby, z čoho pri 16 kontrolách boli zistené
nedostatky. Mimo pracovnej doby bolo skontrolovaných 13 právnych subjektov a 30
prevádzok, nedostatky boli zistené na 16 maloobchodných prevádzkach. Najviac
nedostatkov bolo v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia
a pomôcok a v hygiene skladovania.
Priebežné výsledky úradných kontrol ŠVPS SR ukazujú, že prevádzkovatelia
potravinárskych podnikov najčastejšie nedodržiavajú hygienu budov a prevádzky zo všetkých
zistených nedostatkov.
Typ nedostatku

Hygiena budov, hygiena
prevádzkarne
Hygiena technologického
zariadenia, pracovné
pomôcky
Hygiena skladovania
HACCP, SPP a podobné
systémy
Hygiena predaja
Fotodokumentácia:
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s nedostatkami

Počet
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kontrol s nedostatkom
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2
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Najčastejšie pri úradných kontrolách boli vyššie uvedené nedostatky zisťované
v právnych subjektoch a prevádzok v danej činnosti:
Činnosť

Počet prevádzok
s nedostatkom

Stredné predajne
Hypermarkety a supermarkety
Malé predajne
Výroba
Veľkoobchodné sklady
Distribútori a dopravcovia
Prvovýrobcovia
Internetový predaj

55
42
42
15
5
1
1
1

Počet
kontrol s nedostatkom

55
45
44
17
5
1
1
1

Sankcie uložené za zistené nedostatky
Za účelom odstránenia zistených nedostatkov boli na mieste uložené opatrenia a blokové
pokuty v celkovej výške 2 080 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 35 rozhodnutí o pokute v správnom konaní.
Pokuty boli uložené vo výške 1 044 425 €. Najvyššia právoplatná pokuta v tomto mesiaci
predstavovala 1 000 000 EUR.
Odber vzoriek a laboratórne analýzy
Počas úradných kontrol bolo odobratých 1 211 vzoriek potravín a surovín, z čoho boli ku dňu
ukončené analýzy u 711 vzoriek. Požiadavkám legislatívy nevyhovelo 13 vzoriek, čo
z množstva ukončených vzoriek predstavuje 1,8 % porušenosť.
Popis vybraných nevyhovujúcich vzoriek:
Komodita
Dubový kabanos
Kuracie prsia
Kuracia štvrťka
chladená
Kuracie štvrte
Szepa " Tiszai
Halászle" Rybacia
polievka
Fazuľa biela 500g

Popis nedostatkov
prekročenie najvyššieho prípustného množstva PAU
vzorka nevyhovela v sledovanom znaku- stanovenie celkového obsahu vody
vzorka nevyhovela v sledovanom znaku- stanovenie celkového obsahu vody
vzorka nevyhovela v sledovanom znaku- stanovenie celkového obsahu vody
označenie nie je v zhode pre neuvedenie množstva zložky, ktorá sa vyskytuje
v názve potraviny
na povrchu viditeľná pleseň, ktorá bola potvrdená aj mykologickým nálezom

Škorica mletá
Paprika mletá
sladká á 100 g
Fazuľa biela veľká
- 400g
Pecorino PreziosoTaliansky tvrdý syr
Domáce pšeničné
sušené 4 vaječné
cestoviny široké
rezance
Rumanček. byl.
čaj, porciovaný v
nálev. vreckách, á
37,5g
Mäsové guľky v
paradajkovej
omáčke

farba - hnedošedá, necharakteristická pre mletú škoricu, vôňa - cudzia,
nepríjemná, zemitá, štipľavá, po plesniach, chuť - cudzia, nepríjemná, výrazne
zemitá, drevitá, po plesniach
farba škoricivo hnedá, necharakteristická , vôňa cudzia, nepríjemná, kyslastá,
drevitá, necharakteristická, chuť cudzia, nepríjemná drevitá, jemne pikantná,
horká, necharakteristická pre mletú papriku
nevhodnú na ľudskú spotrebu s ohľadom na to, že je neprijateľná pre ľudskú
spotrebu podľa jej určeného použitia, a to pre výskyt mŕtvych škodcov
a zámotkov
zistená prítomnosť plesne
prekročenie najvyššej povolenej hodnoty vlhkosti

vzorka nevyhovela pre pach nečistý po plesni a chuť nečistú po plesni

nevyhovujúce označenie - neúplný zoznam zložiek, neuvedenie adresy
distribútora, nesprávne označenie alergénov

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

Miesto odberu
Vyhovujúce

Nevyhovujúce

Spolu

419

2

421

Obchodná sieť

779

9

788

SPOLU
uvedené vzorky

1198

11

1209

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 február 2022
V mesiaci február 2022 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality
čerstvého ovocia a zeleniny 196 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 30
kontrolách boli zistené nedostatky. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 4 kontroly.
V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 176 kontrol, u prvovýrobcov bolo

vykonaných 9 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 11 kontrol. Na mieste
posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 1368
plodín, z čoho 61 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme,
čo predstavuje 4,5 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených
1 264 plodín, z čoho 56 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej
norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 22 plodín, hodnotené plodiny boli vyhovujúce, vo
veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 82 HNM, z čoho 5 plodín nevyhovelo
požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme.
Celkovo prekontrolovali inšpektori 247 745,41 kg tovaru, z čoho 3 225,52 kg nevyhovelo
požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol
zistený nevyhovujúci tovar v množstve 619,92 kg. Pri kontrolách u prvovýrobcov neboli
zistený nevyhovujúci tovar. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar
v množstve 2 605,6 kg.
Kontroly
maloobchod
prvovýroba
veľkoobchod
Spolu

Kontroly
počet
176
9
11
196

Posúdenie zhody (HNM)
celkom
nevyhovujúce
1264
56
22
0
82
5
1368
61

Nevyhovujúci
tovar v kg
619,92
0
2605,6
3225,52

Posúdenie zhody
celkovo
nevyh.

Celkom bolo hodnotených 49 druhov ovocia a zeleniny, z čoho bolo 892 plodín hodnotených
voči osobitným normám, 473 voči všeobecnej norme a 3 voči EHK OSN normám.
Plodina / norma
osobitná norma
citróny
hrozno stolové
hrušky
jablká
kivi
mandarínky
mrkva
paprika
pomaranče
rajčiaky
zázvor
všeobecná norma
ananás
avokádo
banány žlté

Počet
1
3
2
9
2
4
1
11
2
6
1
1
2
3

cesnak
cibuľa
cibuľka
kaleráb
kapusta, kel
maliny
melón cukrový

3
2
1
1
2
2
1

Pri dovoze neboli vykonané kontroly, pri vývoze inšpektori vykonali 7 kontrol.
Kontroly
Počet
dovoz
0
vývoz
7
Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 6 správnych konaní. Pokuty boli uložené
vo výške 11 650 €.
Právoplatné rozhodnutia
RVPS
Počet
€
Martin
2
3250
Nové Mesto nad Váhom 1
1900
Trebišov
3
6500
Spolu
6
11650
Kontroly boli vykonané na 34 RVPS, na 6 RVPS nebola vykonaná žiadna kontrola.

Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase kvalita
ovocia a zeleniny za obdobie február 2022
V mesiaci február 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
19 kontrol supermarketov a hypermarketov. Z uvedeného počtu kontrol boli 3 kontroly so
zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu OZ. Počas kontroly vykonali inšpektori 148
hodnotení na mieste v celkovom množstve 2 508,89 kg, v 12 prípadoch plodiny nevyhoveli
hodnoteniu na mieste, čo je 8,1 % nevyhovujúcich plodín a to predstavuje spolu 113,16 kg
ovocia a zeleniny Celkom bolo hodnotených 27 druhov ovocia a zeleniny. Nevyhovujúce
plodiny : Cesnak, hrozno stolové, jablká, maliny, paprika, pomaranče. Podľa pôvodu bolo
najviac nevyhovujúcich plodín Maroko – 3, Španielsko – 3, Južná Afrika – 2.
Najviac predajní bolo celkovo skontrolovaných v Tesco Stores SR, a.s. – 5 kontrol, COOP
Jednota, SD - 4 kontroly, KORUNA s.r.o. – 4 kontroly. Celkovo bolo najviac plodín
hodnotených na mieste v Tesco Stores SR, a.s. – 48 plodín, COOP Jednota, SD – 25 plodín,
KORUNA s.r.o. – 25 plodín, Lidl Slovenská republika, v.o.s. – 20 plodín. Najviac plodín
nevyhovujúcich obchodnej kvalite bolo zistených v prevádzkach BILLA s.r.o. – 6 plodín,
Tesco Stores SR, a.s. – 5 plodín.
RVPS
Košice mesto

1

Počet
kontrol

Liptovský Mikuláš
Martin
Nové Zámky
Trenčín
Topoľčany
Trebišov
Žilina

Spolu

2
8
1
2
1
2
2

19

