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

V  období od 1.11. do 30.11. 2022 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej                                    

a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS)  4 625 úradných kontrol potravín 

rastlinného a živočíšneho pôvodu. Pri 187 kontrolách boli zistené nedostatky. Z uvedeného 

počtu bolo zistených 821 nedostatkov. Prekontrolovaných bolo 1 245 právnych subjektov          

a 2 058 prevádzok. 

 
Počet kontrolovaných prevádzok Počet kontrol Počet kontrol       s nedostatkom 

2058 4625 187 

 

 

Z celkového počtu kontrol 4 625 bolo najviac úradných kontrol v mesiaci vykonaných 

v malých predajniach 1 237 (26,7 %), potom nasledujú stredné predajne 1 054 (22,8 %) 

a hyper a supermarkety 935 kontrol (20,2 %). 

 

 

Vykonaných bolo 79 kontrol mimo bežnej pracovnej doby, z čoho pri 23 kontrolách boli zistené 

nedostatky. Mimo pracovnej doby bolo skontrolovaných 49 právnych subjektov a 77 

prevádzok, nedostatky boli zistené na 23 maloobchodných prevádzkach. Najviac nedostatkov 

bolo v hygiene technologického zariadenia a pomôcok, v hygiene budov a prevádzky, 

v hygiene skladovania. 

 
Priebežné výsledky  úradných kontrol  ŠVPS SR  ukazujú, že prevádzkovatelia 

potravinárskych podnikov najčastejšie  nedodržiavajú hygienu technologického zariadenia 

a pracovných pomôcok zo všetkých zistených nedostatkov.  

 
Typ nedostatku Počet prevádzok 

s nedostatkami 

Počet 

kontrol s nedostatkom 

 

Počet nedostatkov 

celkom 

Hygiena technologického 

zariadenia, pracovné 

pomôcky 

62 65 154 

Hygiena budov, hygiena 

prevádzkarne 

41 42 143 

Označenie - nečitateľné, 

nedostatočné alebo 

nesprávne 

37 38 112 

Hygiena skladovania 24 24 100 

po DS/DMT 20 21 87 

 
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 1 1 

Hypermarkety a supermarkety 45 48 

Malé predajne 45 49 

Prvovýrobcovia 1 1 

Stredné predajne 61 65 

Veľkoobchodné sklady 5 5 

Výroba 17 17 

Výrobcovia predávajúci hlavne 

vo svojej predajni 

1 1 

  

 

Sankcie uložené za zistené nedostatky 

 

Za účelom odstránenia zistených nedostatkov boli na mieste uložené opatrenia a blokové 

pokuty v celkovej výške 2 600 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 98 400 €. Najvyššia právoplatná pokuta v tomto mesiaci 

predstavovala  24 000 EUR.  

 

 

 

Odber vzoriek a laboratórne analýzy  

 

Počas úradných kontrol bolo odobratých 1 426 vzoriek potravín a surovín, z čoho boli ku dňu  

ukončené analýzy u 849 vzoriek. Požiadavkám legislatívy nevyhovelo 19 vzoriek, čo 

z množstva ukončených vzoriek predstavuje 2,2 % porušenosť. 

 

 

Popis vybraných nevyhovujúcich vzoriek: 

 
Komodita Popis nedostatkov 

Bavorský nárez, 

mäkký mäsový 

výrobok 

vôňa zmenená, nakyslá, po začínajúcom mikrobiálnom rozklade 

Chudé párky, 

mäkký mäsový 

výrobok 

povrch zmenený,  mierne lepkavý, na krajoch vyschnutý, vôňa cudzia, 

nakyslá, po začínajúcom mikrobiálnom rozklade 

Údené karé bez 

kosti 
prekročenie najvyššieho prípustného množstva PAU 



Chlieb ražný á 500 

g 

prítomnosť škrípajúcich čiastočiek 

Zavináče s cibuľou neuvedenie použitej konzervačnej látky, kyseliny benzoovej (E210) v zložení 

výrobku 

Domáca klobása prekročenie najvyššieho prípustného množstva PAU 

Tuniak svetlý v 

olivovom oleji Bio 

označovanie 

Eggcheese 

SHMAKY 100g, 

tep.oprac.vaj.výr., 

v.b. 

označenie nevyhovuje 

Filety z tresky 

aljašskej, 

obaľované, 

predsmažené, 

hlbokozmrazené 

obsah rybieho mäsa nezodpovedá údajom na obale 

Sardelové očká v 

rastlinnom oleji s 

kapari 

vôňa-cudzia, nepríjemná, odpudzujúca, hnilobný zápach 

Včelí med zistená prítomnosť tylozínu 

vysočina saláma na povrchu masívny porast plesní- Penicillium sp., ktorý bol potvrdený 

mykologickým nálezom 

Kvetový včelí med Hydroxymetylfurfural nad stanovený limit 

Sušené pražené a 

solené jadrá 

makadamových 

orechov - 125g 

analytický výsledok ja upravený na vyťažnosť ( Aflatoxín B1 101%, suma 

Aflatoxínov B-G2 105%)  

Bravčová škvarená 

masť 
prekročenie maximálneho limitu pre peroxidy 

 

 

 

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 6 471 477 

 Obchodná sieť 13 934 947 

Vzorky odobraté pri dovoze z tretích 

krajín 
0 2 2 

SPOLU                                    

uvedené vzorky 
19 1407 1426 

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       

november 2022 

                                                                          

     V mesiaci november 2022 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality 

čerstvého ovocia a zeleniny 247 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri  36 

kontrolách boli zistené nedostatky. Na jedného inšpektora vychádza v priemere 5 kontrol. 

V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 221 kontrol, u prvovýrobcov bolo 

vykonaných 6 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 21 kontrol. Na mieste 

posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 1 523 

plodín, z čoho 69 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, 

čo predstavuje 4,5 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 

1 449 plodín, z čoho 69 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej 

norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 16 plodín, hodnotené plodiny boli vyhovujúce, vo 

veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 58 HNM, hodnotené plodiny boli vyhovujúce. 

 Celkovo prekontrolovali inšpektori 299 707,56 kg tovaru, z čoho 617,4 kg nevyhovelo 

požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol 

zistený nevyhovujúci tovar v množstve 617,4 kg. Pri kontrolách u prvovýrobcov                   a vo 

veľkoobchodných skladoch nebol zistený nevyhovujúci tovar.   

 

Kontroly Kontroly 

  počet 

Posúdenie zhody (HNM) Nevyhovujúci 

tovar v kg celkom nevyhovujúce 

maloobchod 221 1449 69 617,4 

prvovýroba 6 16 0 0 

veľkoobchod 21 58 0 0 

Spolu 247 1523 69 617,4 

 

 

Celkom bolo hodnotených 57 druhov ovocia a zeleniny, z čoho bolo 12 plodín hodnotených 

voči osobitným normám, 45 voči všeobecnej norme a 3 voči EHK OSN normám.  

Nevyhovujúce plodiny 

Plodina / norma Počet 

osobitná norma  

citróny 2 

hrozno stolové 7 

htušky 1 

jablká 5 

jahody 3 

kivi 3 

mandarínky 6 

pomaranče 6 

rajčiaky 5 

šalát 3 

všeobecná norma  

ananás 4 

avokádo 2 

banány žlté 1 

cesnak 2 

cibuľa 5 

čučoriedky 1 



kapusta čínska 1 

karfiol 3 

maliny 1 

mrkva 3 

petržlen 1 

uhorky 1 

zeler buľvový 2 

EHK OSN norma  

čučoriedky 1 

 

 

Pri dovoze boli vykonané 3 kontroly, pri vývoze inšpektori vykonali 3 kontrol.  

Kontroly Počet 

dovoz 3 

vývoz 3 

 

Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 7 správnych konaní. Pokuty boli uložené          

vo výške 24 500 €. 

                                              Právoplatné rozhodnutia 

RVPS Počet  € 

Komárno 1 5000 

Liptovský Mikuláš 3 14000 

Levice 1 1500 

Martin 1 3500 

Vranov nad Topľou 1 500 

Spolu 7 24500 

 

 

 

Vyhodnotenie  tematickej kontroly  po pracovnom čase kvalita 

Ovocia a zeleniny 

za mesiac november 2022 

 

 

          V mesiaci november 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  34 kontrol supermarketov  a hypermarketov. Z uvedeného počtu kontrol  boli  

4 kontroly so zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu OZ. Počas kontroly vykonali 

inšpektori 266 hodnotení na mieste v celkovom množstve 4 812,24 kg, v 5 prípadoch plodiny 

nevyhoveli hodnoteniu na mieste, čo je 1,9 % nevyhovujúcich plodín a to predstavuje spolu 

47,3 kg ovocia a zeleniny Celkom bolo hodnotených 30 druhov ovocia a zeleniny. 

Nevyhovujúce plodiny : Banány žlté, citróny, jablká, mandarínky, rajčiaky.  

Najviac predajní bolo celkovo skontrolovaných v COOP Jednota, SD – 11 kontrol, RESCO 

STORES SR, a.s. - 9 kontrol. Celkovo bolo najviac plodín hodnotených na mieste v COOP 

Jednota, SD – 93 plodín, TESCO STORES SR, a.s. – 71 plodín, Terno real estate s.r.o. – 20 

plodín, Lidl Slovenská republika, v.o.s. – 15 plodín. Najviac kontrol so zistenými nedostatkami 

bolo v prevádzkach COOP Jednota, SD – 2 predajne. Najviac plodín nevyhovujúcich 

obchodnej kvalite bolo zistených v prevádzkach COOP Jednota, SD – 3 plodiny.   

 


