
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac marec 2022 
 
  Celkový súhrn za mesiac 
 

V  období od 1.3. do 31.3. 2022 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej                                    
a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS)  5 304 úradných kontrol potravín 
rastlinného a živočíšneho pôvodu. Pri 270 kontrolách boli zistené nedostatky. Z uvedeného 
počtu bolo zistených 917 nedostatkov. Prekontrolovaných bolo 1 500 právnych subjektov          
a 2 433 prevádzok. 
 

Počet kontrolovaných prevádzok Počet kontrol Počet kontrol s nedostatkom 
2433 5304 270 

 
 
Z celkového počtu kontrol 5 304 bolo najviac úradných kontrol v mesiaci vykonaných 
v obchodnej sieti 3 643 (68,7 %), potom nasledujú výrobcovia 1 161 (21,9 %) 
a veľkoobchodné sklady 394 kontrol (7,4 %). 
 
 
Vykonaných bolo 60 kontrol mimo bežnej pracovnej doby, z čoho pri 30 kontrolách boli zistené 
nedostatky. Mimo pracovnej doby bolo skontrolovaných 38 právnych subjektov a 60 
prevádzok, nedostatky boli zistené na 30 maloobchodných prevádzkach. Najviac nedostatkov 
bolo v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadeni  a pomôcok, v hygiene 
skladovania. 
 

Priebežné výsledky  úradných kontrol  ŠVPS SR  ukazujú, že prevádzkovatelia 
potravinárskych podnikov najčastejšie  nedodržiavajú hygienu budov a prevádzkarne                 
zo všetkých zistených nedostatkov.  
 

Typ nedostatku Počet prevádzok 
s nedostatkami 

Počet 
kontrol s nedostatkom 

 

Počet nedostatkov 
celkom 

Hygiena budov, hygiena 
prevádzkarne 11 11 72 

Hygiena technologického 
zariadenia, pracovné pomôcky 16 16 46 

Hygiena skladovania 7 7 35 
po DS/DMT 8 8 16 
Označenie - nečitateľné, 
nedostatočné alebo nesprávne 6 6 12 

 
Fotodokumentácia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Najčastejšie pri úradných kontrolách boli vyššie uvedené  nedostatky zisťované              
v právnych subjektoch a prevádzok   v danej činnosti: 
 

Činnosť Počet prevádzok 
s nedostatkom 

Počet   
kontrol s nedostatkom 

Distribútori a dopravcovia 3 3 
Hypermarkety a supermarkety 61 65 
Malé predajne 68 68 
Ostatné 1 1 
Stredné predajne 92 94 
Veľkoobchodné sklady 7 9 
Výroba 29 30 

                                                               
 
Sankcie uložené za zistené nedostatky 
 
Za účelom odstránenia zistených nedostatkov boli na mieste uložené opatrenia a blokové 
pokuty v celkovej výške 4 500 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 71 rozhodnutí o pokute v správnom konaní. 
Pokuty boli uložené vo výške 118 850 €. Najvyššia právoplatná pokuta v tomto mesiaci 
predstavovala  20 000 EUR.  
 
 
Odber vzoriek a laboratórne analýzy  
 
Počas úradných kontrol bolo odobratých 1 753 vzoriek potravín a surovín, z čoho boli ku dňu  
ukončené analýzy u 1 161 vzoriek. Požiadavkám legislatívy nevyhovelo 19 vzoriek, čo 
z množstva ukončených vzoriek predstavuje 1,6 % porušenosť. 
 
Popis vybraných nevyhovujúcich vzoriek: 
 

Komodita Popis nedostatkov 
Údené lahôdkové 
karé 

prekročenie najvyššieho prípustného množstva PAU 

Odkôstkované ďatle 
200g 

názov potraviny nie je doplnený o sprievodné údaje týkajúce sa fyzikálneho stavu 
potraviny alebo jej špecifickej úpravy, potlač v slovenskom jazyku ľahko zmazateľná 

Kuracie stehná          
s kosťou chladené 

celkový obsah vody nad stanovený limit 

Sušená zelenina, 
zeleninová zmes 
500g 

vo vzorke bola detegovaná DNA zeleru, ktorého prítomnosť nebola uvedená na obale 
výrobku 

KAKAO 
Holandského typu - 
kakaový prášok 125g 

zistená stredná výška písma je 1 mm, plocha obalu je väčšia ako 80 cm2, stredná 
výška písma musí byť väčšia alebo rovná 1,2 mm 



Horká a mliečna 
čokoláda - lyžičky 
54g 

stredná výška má byť  väčšia alebo rovná 1,2 mm, v zložení tieto zložky nie sú 
uvedené, v dátume minimálnej trvanlivosti je uvedený mesiac a rok, správne má byť 
uvedené "Minimálna trvanlivosť do konca 

Instantná rezancová 
polievka s kuracou 
pikantnou príchuťou 

zistený alergén zeleru nebol uvedený na obale v označení výrobku 

Kuracia štvrť celkový obsah vody nad stanovený limit 
Kuracie stehno 
chladené 

celkový obsah vody na stanovený limit  

Vidiecka tlačenka zistená prítomnosť sójového proteínu, ktorý nebol uvedený v zozname zložiek 

Kukurica na pukance 
maslová príchuť 

vôňa - cudzia, štipľavá, výrazná po oxidácii a chuť - cudzia, štipľavá, horká, výrazná 
po oxidácii 

Šunková tehla z 
morky šunky 

označovanie 

Sýtená citrónová 
limonáda 330 ml  

nečitateľnosť určitých povinných údajov nezabezpečením výrazného kontrastu medzi 
písmom a pozadím 

Želé na základe interpretácie z protokolu o skúške, v odobratej vzorke bola zistená 
prítomnosť farbív, ktoré nie sú uvedené v označení výrobku, avšak boli zistené v 
povolených hodnotách 

Sójový granulát vzorka mala príznaky akostného narušenia pre zmenu pachu - nečistý, po 
zoxidovanom tuku 

Prsia kuracie bez 
kosti a kože 
chladené 

vzorka nie je v súlade s mikrobiologickými kritériami 

Duetka s makovou 
náplňou 220g 

nevhodné na ľudskú spotrebu -plesne na povrchu 

Duetka s makovou 
náplnou 220g 

nevhodné na ľudskú spotrebu  plesne na povrchu, prekročenie počtu plesní 

Hrušky odroda Santa 
Maria 

prekročený obsah azoxystrobinu 

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

Miesto odberu 
Odobraté vzorky 

Vyhovujúce Nevyhovujúce Spolu 

Výroba 551 3 554 

 Obchodná sieť 1183 16 1199 

SPOLU                                    
uvedené vzorky 1734 19 1753 

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 marec 2022 

                                                                          
 
     V mesiaci marec 2022 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality 
čerstvého ovocia a zeleniny 229 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 40 
kontrolách boli zistené nedostatky. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 4 kontroly. 
V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 197 kontrol, u prvovýrobcov boli vykonané 
3 kontroly, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 29 kontrol. Na mieste posúdili 
inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 1 419 plodín, z čoho 
72 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 
5,1 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 197 plodín, 
z čoho 71 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, 
u prvovýrobcov bolo posúdených 6 plodín, hodnotené plodiny boli vyhovujúce,          vo 
veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 202 HNM, z čoho 1 plodina nevyhovela 
požiadavkám noriem. 
 Celkovo prekontrolovali inšpektori 187 593,99 kg tovaru, z čoho 675,24 kg nevyhovelo 
požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol 
zistený nevyhovujúci tovar v množstve 635,24 kg. Pri kontrolách u prvovýrobcov neboli 
zistený nevyhovujúci tovar. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar 
v množstve 40,0 kg.  
 
Kontroly Kontroly 

  počet 
Posúdenie zhody (HNM) Nevyhovujúci 

tovar v kg celkom nevyhovujúce 
maloobchod 197 1211 71 635,24 
prvovýroba 3 6 0 0 
veľkoobchod 29 202 1 40,0 
Spolu 229 1419 72 675,24 

 

 
Celkom bolo hodnotených 58 druhov ovocia a zeleniny, z čoho bolo 836 plodín hodnotených 
voči osobitným normám, 581 voči všeobecnej norme a 2 voči EHK OSN normám.  

Nevyhovujúce plodiny 
Plodina / norma Počet Plodina Počet 
osobitná norma  grapefruity 2 
citróny 1 kaleráb 1 
hrozno stolové 4 kapusta, kel 3 
hrušky 2 karfiol 2 
jablká 3 limetky 1 
jahody 1 maliny 1 

Posúdenie zhody

celkovo

nevyh.



kivi 1 mrkva 5 
Mandarínky 4 petržlen 1 
paprika 6 pór 1 
pomaranče 6 reďkovka 2 
rajčiaky 7 slivky 1 
šalát hlávkový 1 uhorky 3 
všeobecná norma  EHK OSN normy  
ananás 1 brokolica 1 
banány žlté 4 uhorky 1 
brokolica 1   
cesnak 1   
cibuľa 1   
červená repa 1   
čučoriedky 2   

 
 
Pri dovoze neboli vykonané kontroly, pri vývoze inšpektori vykonali 3 kontroly.  
Kontroly Počet 
dovoz 0 
vývoz 3 

 
Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 10 správnych konaní. Pokuty boli uložené        
vo výške 19 850 €. 
                                              Právoplatné rozhodnutia 
RVPS Počet  € 
Bratislava 2 3500 
Liptovský Mikuláš 2 6000 
Poprad 3 7350 
Žilina 1 1000 
Zvolen 2 2000 
Spolu 10 19850 

 
 

 
 

Vyhodnotenie  tematickej kontroly  po pracovnom čase kvalita 
Ovocia a zeleniny za mesiac marec 2022 

 
 

          V mesiaci marec 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 168 hodnotení na mieste v celkovom množstve 2 907,78... kg, v 18 prípadoch 
plodiny nevyhoveli hodnoteniu na mieste, čo je 10,7 % nevyhovujúcich plodín a to predstavuje 
spolu 91,81 kg ovocia a zeleniny Celkom bolo hodnotených 26 druhov ovocia a zeleniny. 
Nevyhovujúce plodiny : Banány žlté, brokolica, cesnak, čučoriedky, hrozno stolové, jahody, 
maliny, mandarínky, paprika, rajčiaky, uhorky. Podľa pôvodu bolo najviac nevyhovujúcich 
plodín      zo Španielska 12. 



Najviac predajní bolo celkovo skontrolovaných v COOP Jednota, SD – 8 kontrol, Lidl 
Slovenská republika, v.o.s. - 5 kontrol, TESCO STORES SR, a.s. – 3 kontroly. Celkovo bolo 
najviac plodín hodnotených na mieste v COOP Jednota, SD – 43 plodín, Lidl Slovenská 
republika, v.o.s. – 31 plodín, TESCO STORES SR, a.s. – 24 plodín, BILLA s.r.o.  – 11 plodín. 
Najviac kontrol so zistenými nedostatkami bolo v prevádzkach Lidl Slovenská republika, v.o.s. 
– 2 predajne. Najviac plodín nevyhovujúcich obchodnej kvalite bolo zistených  v prevádzkach  
BILLA s.r.o. – 6 plodín, Lidl Slovenská republika, v.o.s. – 6 plodín.   
 
 

RVPS Počet 
kontrol 

Dolný Kubín 2 
Košice mesto 2 
Liptovský Mikuláš 4 
Martin 6 
Nové Zámky 1 
Spišská Nová Ves 1 
Trenčín 2 
Topoľčany 1 
Trnava 4 
Trebišov 2 
Zvolen 1 
Spolu 26 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


