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1. Úradné kontroly  
 

Orgány verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (regionálne úrady verejného 
zdravotníctva v Slovenskej republike) vykonávali v roku 2011 úradné kontroly potravín 
zamerané na dodržiavanie potravinového práva prevádzkovateľmi potravinárskych prevádzok 
podľa nariadenia (ES) č. 882/2004 Európskeho parlamentu a Rady, § 23 ods. 2 zákona č. 
152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a kontroly podľa zákona č. 
355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Výkon úradnej kontroly a štátneho zdravotného dozoru prebiehal pod 
odborným vedením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s 
Viacročným národným plánom pre úradnú kontrolu v Slovenskej republike vykonávanú 
orgánmi verejného zdravotníctva - aktualizovaného na rok 2011, prijatého v decembri 2010.  

Kontroly sa týkali zabezpečenia hygienických podmienok v súlade s požiadavkami 
ustanovenými v: 

-  zákone č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení, 
-  nariadení (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín,  
- Potravinovom kódexe SR,  
- zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení a  niektorých zákonov v platnom znení, 
- vyhláške MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia 

spoločného stravovania a 
- v ďalších súvisiacich predpisoch pre výrobu potravín, manipulácii s nimi a ich 

umiestňovanie na trh z hľadiska požiadaviek zachovania ich zdravotnej bezpečnosti. 
Spolu bolo vykonaných 34 331 kontrol  v 17 381 kontrolovaných potravinárskych 

prevádzkach, vrátane zariadení spoločného stravovania z celkového počtu 42 684 prevádzok 
registrovaných orgánmi verejného zdravotníctva. Okrem plánovaných kontrol boli v roku 
2011 vyhlásené hlavným hygienikom Slovenskej republiky 4 mimoriadne cielené kontroly 
(kontroly v zariadeniach spoločného stravovania a v zariadeniach s epidemiologicky 
rizikovou činnosťou výroby v Slovenskej republike v súvislosti s výskytom hnačkových 
ochorení vyvolaných enterohemoragickým kmeňom Escherichia coli (EHEC) v severnej časti 
Nemecka, mimoriadna kontrola zameraná na výskyt polykarbonátových fliaš určených na 
dojčenskú výživu t.j. pre deti do 12 mesiacov veku v sídlach dovozcov, skladoch 
a veľkoskladoch a v distribučnej sieti, kontroly „Crazy shop“, mimoriadna kontrola zariadení 
stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných podujatí – 
vianočných trhov v Slovenskej republike).  

Pri kontrolách bolo zistených spolu 6 538 nezhôd so súčasne platnými právnymi 
predpismi. Uvedené nezhody boli zistené v 4 579 prevádzkach (v roku 2010 v 4 252 
prevádzkach).  
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2. Celková zhoda u prevádzkovateľov a výrobkov 
 

Z hľadiska celkovej zhody u prevádzkovateľov potravinárskych podnikov 
(zahrňujúcich výrobu, baliarne, distribúciu, dopravu, predaj i služby) boli zistené nedostatky 
v 4 579 prevádzkach zo 17 381 kontrolovaných prevádzok.  

Najčastejšou príčinou nezhôd vo všeobecnosti boli opäť nedostatky zistené v systéme 
HACCP a vo vykonávanom vzdelávaní zamestnancov potravinárskych prevádzok  (1 652 
prevádzok) a nedostatky v prevádzkovej hygiene (1 296 prevádzok).  

V sektore služieb (t. j. v zariadeniach spoločného stravovania, ďalej „ZSS“) bolo spolu 
vykonaných 29 856 kontrol v 15 159 zariadeniach (z celkového počtu 38 779 registrovaných 
prevádzok), pričom nezhody sa zistili v 4 100 kontrolovaných prevádzkach.  

V epidemiologicky rizikových prevádzkach výroby  a manipulácie s potravinami bolo 
vykonaných 1 712 kontrol v 787 kontrolovaných prevádzkach (z celkového počtu 991 
registrovaných prevádzok). Z uvedeného počtu kontrolovaných prevádzok boli v 193 
subjektoch zistené nezhody. 

Pri predaji a manipulácii s potravinami bolo prekontrolovaných 883 prevádzok z 
celkového počtu 2 047 prevádzok registrovaných úradmi verejného zdravotníctva, pričom 
nezhody sa zistili v 132 prevádzkach.  

Spolu bolo preverených 496 výrobcov a baliarní z celkového počtu 654 zariadení 
registrovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR, pričom bolo spolu 
vykonaných 1 151 kontrol so zistením nezhôd v 148 prevádzkach (Tabuľka č. 2). 

V roku 2011 vykonali regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR spolu 1 230 
auditov potravinárskych prevádzok (podľa  čl. 5 (3) nariadenia (ES) č. 882/2004), a to v 
zariadeniach spoločného stravovania a vo výrobniach epidemiologicky rizikových druhov 
potravín.  

V roku 2011 bolo podľa zákona č. 355/2007 Z. z. orgánmi verejného zdravotníctva 
posúdených 9 457 (ako nových, resp. zmenených) a následne schválených potravinárskych 
prevádzok (rozhodnutím príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva), ktoré boli 
následne zaregistrované v systéme pre výkon úradnej kontroly a štátneho zdravotného dozoru. 
Počet prevádzok, ktorým bolo vydané nesúhlasné rozhodnutie bolo 50. 
 
 
2.1. Frekvencia a typy nezhôd v ZSS  
 

− v hygiene prevádzky –  1269 
− v osobnej hygiene –  241 
− v odbornej spôsobilosti –  498 
− v zdravotnej spôsobilosti –  97 
− v overovaní pôvodu potravín –  377 
− v skladovaní potravín –  1035 
− v manipulácii s potravinami –   862 
− v manipulácii s odpadom a jeho kategorizačným zariadením –  144 
− v priebežnom vzdelávaní zamestnancov –  389 
− v dodržiavaní zásad SPV, HACCP –  1449 
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Graf č. 1 
 

 
 

 
Graf č. 2 

 

 
 

 
 V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi (2008 až 2010) sa v roku 2011 pri výkone 
kontrol zistilo zlepšenie celkovej hygieny v zariadeniach spoločného stravovania. Menej 
nedostatkov bolo zistených v odbornej spôsobilosti a v manipulácii s odpadom. Viac 
nedostatkov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bolo zistených najmä v overovaní pôvodu 
potravín (vysledovateľnosť) a pri manipulácii s potravinami. 
 
 
2.1.1 Frekvencia a typy nezhôd pri výrobe a manipulácii s lahôdkarskými výrobkami, 
cukrárskymi výrobkami, zmrzlinou, minerálnymi a pramenitými vodami, výživovými 
doplnkami, prídavnými látkami, obalmi a materiálmi prichádzajúcimi do styku s 
potravinami) boli zistené nasledujúce počty nezhôd: 
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- v hygiene prevádzky –  148 
- v osobnej hygiene –  50 
- v odbornej spôsobilosti –  29 
- v zdravotnej spôsobilosti –  4 
- v overovaní pôvodu potravín –  119 
- v skladovaní potravín –  90 
- v manipulácii s potravinami –  100 
- v manipulácii s odpadom a jeho kategorizačným zaradením –  6 
- v priebežnom vzdelávaní zamestnancov –  48 
- v dodržiavaní zásad SPV, HACCP –  260 

 
 Najviac nezhôd bolo zistených pri výrobe a manipulácii s cukrárskymi výrobkami 
(320 nezhôd), zmrzlinou (277 nezhôd) a s lahôdkarskými výrobkami (208 nezhôd). Najväčší 
počet nezhôd bol zistený v súvislosti s dodržiavaním zásad správnej výrobnej praxe a HACCP 
a s hygienou prevádzky. 

 
Graf č. 3 

 

 
 

Frekvencia a typy nezhôd pri výrobe a manipulácii s lahôdkarskými výrobkami, boli 
zistené nasledujúce počty nezhôd: 

 
- v hygiene prevádzky –  42 
- v osobnej hygiene –  17 
- v odbornej spôsobilosti –  5 
- v zdravotnej spôsobilosti –  1 
- v overovaní pôvodu potravín –  23 
- v skladovaní potravín –  29 
- v manipulácii s potravinami –   38 
- v manipulácii s odpadom a jeho kategorizačným zaradením -  1 
- v priebežnom vzdelávaní zamestnancov –  8 
- v dodržiavaní zásad SPV, HACCP –  44 

 

5 
 



Frekvencia a typy nezhôd pri výrobe a manipulácii s cukrárskymi výrobkami, boli zistené 
nasledujúce počty nezhôd: 

 
- v hygiene prevádzky –  65 
- v osobnej hygiene –  16 
- v odbornej spôsobilosti –  12 
- v zdravotnej spôsobilosti –  2 
- v overovaní pôvodu potravín –  45 
- v skladovaní potravín –  41 
- v manipulácii s potravinami –  37 
- v manipulácii s odpadom a jeho kategorizačným zaradením -  4 
- v priebežnom vzdelávaní zamestnancov –  19 
- v dodržiavaní zásad SPV, HACCP –  79 

 
Frekvencia a typy nezhôd pri výrobe a manipulácii so zmrzlinou, boli zistené nasledujúce 
počty nezhôd: 

 
- v hygiene prevádzky –  36 
- v osobnej hygiene –  17 
- v odbornej spôsobilosti –  11 
- v zdravotnej spôsobilosti –  1 
- v overovaní pôvodu potravín –  31 
- v skladovaní potravín –  18 
- v manipulácii s potravinami –  22  
- v manipulácii s odpadom a jeho kategorizačným zaradením -  1 
- v priebežnom vzdelávaní zamestnancov –  21 
- v dodržiavaní zásad SPV, HACCP –  119 

 
Frekvencia a typy nezhôd pri výrobe a manipulácii s minerálnymi a pramenitými 
vodami, boli zistené nasledujúce počty nezhôd: 
 

- v hygiene prevádzky –  2 
- v osobnej hygiene –  0 
- v odbornej spôsobilosti –  0 
- v zdravotnej spôsobilosti –  0 
- v overovaní pôvodu potravín –  0 
- v skladovaní potravín – 0 
- v manipulácii s potravinami - 0 
- v manipulácii s odpadom a jeho kategorizačným zaradením -  0 
- v priebežnom vzdelávaní zamestnancov –  0 
- v dodržiavaní zásad SPV, HACCP –  6 

 
Frekvencia a typy nezhôd pri výrobe a manipulácii s výživovými doplnkami, boli zistené 
nasledujúce počty nezhôd: 
 

- v hygiene prevádzky –  1 
- v osobnej hygiene –  0 
- v odbornej spôsobilosti –  1 
- v zdravotnej spôsobilosti –  0 
- v overovaní pôvodu potravín –  7 
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- v skladovaní potravín –  0 
- v manipulácii s potravinami – 3 
- v manipulácii s odpadom a jeho kategorizačným zaradením -  0 
- v priebežnom vzdelávaní zamestnancov –  0 
- v dodržiavaní zásad SPV, HACCP –  4 

 
Frekvencia a typy nezhôd pri výrobe a manipulácii s prídavnými látkami, boli zistené 
nasledujúce počty nezhôd: 
 

- v hygiene prevádzky – 0 
- v osobnej hygiene – 0 
- v odbornej spôsobilosti – 0 
- v zdravotnej spôsobilosti – 0 
- v overovaní pôvodu potravín – 0 
- v skladovaní potravín – 0 
- v manipulácii s potravinami – 0 
- v manipulácii s odpadom a jeho kategorizačným zaradením - 0 
- v priebežnom vzdelávaní zamestnancov – 0 
- v dodržiavaní zásad SPV, HACCP – 1 

 
Frekvencia a typy nezhôd pri výrobe a manipulácii s obalmi a materiálmi 
prichádzajúcimi do styku s potravinami boli zistené nasledujúce počty nezhôd: 

 
- v hygiene prevádzky –  2 
- v osobnej hygiene –  0 
- v odbornej spôsobilosti –  0 
- v zdravotnej spôsobilosti –  0 
- v overovaní pôvodu potravín –  13 
- v skladovaní potravín –  2 
- v manipulácii s potravinami –  0 
- v manipulácii s odpadom a jeho kategorizačným zaradením –  0 
- v priebežnom vzdelávaní zamestnancov –  0 
- v dodržiavaní zásad SPV, HACCP –  7 

 
 
2.1.2  Frekvencia a typy nezhôd v bezpečnosti potravín a osobitne v bezpečnosti 
pokrmov 

 
V roku 2011 bolo spolu odobratých a vyšetrených 16 160 vzoriek potravín, pokrmov 

a materiálov a predmetov určených na styk s potravinami. Z uvedeného počtu bolo 
vyšetrených 2 845 vzoriek hotových pokrmov, vrátane pokrmov rýchleho občerstvenia 
(Tabuľka č. 1). 

V odoberaných vzorkách potravín (v rámci jednotlivých komodít) sa vyšetrovala 
predovšetkým mikrobiologická kontaminácia, iná kontaminácia, zloženie výrobku a 
označenie výrobku. Z celkového počtu 16 160 vyšetrených vzoriek bolo celkovo 
nevyhovujúcich 1 377 vzoriek potravín, čo predstavuje 8,52 %. Celkovo najvyššie percento 
nevyhovujúcich vzoriek v porovnaní s ostatnými vzorkami potravín bolo zaznamenané 
v prípade pokrmov rýchleho občerstvenia (19,53 %), zmrzliny a dezertov (12,42 %),  
pramenitej vody a balenej pitnej vody (11,78 %), cukrárskych výrobkov (9,65 %), 
minerálnych vôd (8,99 %), lahôdkarských výrobkov (8,84 %) a hotových pokrmov (8,55 %).  
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V roku 2011 sa zistilo nepatrne vyššie percento nevyhovujúcich vzoriek v prípade 
pokrmov rýchleho občerstvenia, zmrzliny a dezertov, pramenitej vody a balenej pitnej vody, 
cukrárskych výrobkov, minerálnych vôd, lahôdkarských výrobkov a hotových pokrmov.   

 
Graf č. 4 

 

 
  
 Mikrobiologicky nevyhovujúcich bolo 1 256 vzoriek potravín (9,74 %) z celkovo 
vyšetrených 12 900 vzoriek potravín, a to najmä z dôvodu porušenia kritérií procesu výroby. 
 Vo vyšetrovaných vzorkách potravín boli mikrobiologicky izolované nasledovné 
mikroorganizmy: 

 kvasinky (534 vzoriek: zmrzlina a dezerty, lahôdkarské výrobky, cukrárske výrobky, 
pokrmy rýchleho občerstvenia, hotové pokrmy, nealkoholické nápoje, ovocie 
a zelenina, syry a bryndza zo Slovenska), 

 koliformné baktérie (488  vzoriek: cukrárske výrobky, hotové pokrmy, zmrzlina a 
dezerty, pokrmy rýchleho občerstvenia a lahôdkarské výrobky), 

Graf č. 5 
 

 
 plesne (120 vzoriek: cukrárske výrobky, zmrzlina a dezerty, pokrmy rýchleho 

občerstvenia, ovocné a bylinné čaje, cereálie a pekárenské výrobky, lahôdkarské 
výrobky, kakao a káva, orechy a výrobky z orechov), 
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 Escherichia Coli (62 vzoriek: lahôdkarské výrobky, hotové pokrmy, pokrmy rýchleho 
občerstvenia, zmrzlina a dezerty), 

 Staphylococcus sp. (31 vzoriek: cukrárske výrobky, hotové pokrmy, zmrzlina 
a dezerty, pokrmy rýchleho občerstvenia a lahôdkarské výrobky),  

 Bacillus cereus (31 vzoriek: hotové pokrmy, lahôdkarské výrobky, pokrmy rýchleho 
občerstvenia, cukrárske výrobky), 

 Pseudomonas sp. (18 vzoriek: pramenité a balené pitné vody, zmrzlina a dezerty, 
lahôdkarské výrobky,  cukrárske výrobky, pokrmy rýchleho občerstvenia), 

 Salmonella sp. (12 vzoriek: cukrárske výrobky, hotové pokrmy, ovocné a bylinné čaje, 
vajcia a výrobky z vajec), 

 Enterobacteriaceae (6 vzoriek: zmrzlina a dezerty, pramenité a balené pitné vody),  
 Listeria sp. (1 vzorka: pokrm rýchleho občerstvenia). 

 
Graf č. 6 

 

 
 

Z celkového počtu 16 160 vyšetrených vzoriek potravín bolo mikrobiologicky 
nevyhovujúcich 7,77 % vzoriek potravín, pričom najvyššie percento mikrobiologicky 
nevyhovujúcich vzoriek v porovnaní s ostatnými vzorkami potravín bolo zaznamenané 
v prípade pokrmov rýchleho občerstvenia (19,53 %), zmrzliny a dezertov (11,79 %),  
pramenitej vody a balenej pitnej vody (10,83 %), cukrárskych výrobkov (9,18 %), hotových 
pokrmov (8,45 %) a lahôdkarských výrobkov (8,09 %).  

 
Graf č. 7 
 

 
+ 

9 
 



 
Enterobacter sakazakii, Escherichia coli, Salmonella sp., Staphylococcus aureus, 

Listeria monocytogenes v potravinách pre dojčatá a malé deti: celkovo bolo odobratých a 
laboratórne vyšetrených 393 vzoriek potravín pre dojčatá a malé deti na mliečnom základe,  
pochádzajúcich zo siete lekární a predajní. V žiadnej z laboratórne vyšetrených vzoriek sa 
nezistila prítomnosť uvedených druhov mikroorganizmov.  

 
 Na kontrolu histamínu bolo laboratórne vyšetrených 34 vzoriek potravín, z toho 27 
vzoriek rýb a morských živočíchov a 4 vzorky hotových jedál, 2 vzorky lahôdkarských 
výrobkov (vzorky odobraté v zariadeniach spoločného stravovania a v lahôdkarských 
výrobniach) a 1 vzorka pokrmu rýchleho občerstvenia. Všetky hodnotené vzorky vyhoveli 
stanoveným požiadavkám. 
 
 Z dôvodu chemickej kontaminácie nevyhovelo spolu 98 vzoriek potravín z celkovo 
vyšetrených 16 160 vzoriek, t.j. 0,60 %, najmä z dôvodu prekročenia stanovených limitov pre 
prídavné látky a kontaminanty. 

Vzorky potravín vrátane hotových pokrmov a pokrmov rýchleho občerstvenia boli 
vyšetrené aj na prítomnosť prídavných látok. Pozornosť bola venovaná najmä farbivám, 
sladidlám a chemickým konzervačným látkam. Celkovo bolo vyšetrených 2 186 vzoriek na 
kontrolu farbív, pričom z uvedeného celkového množstva nevyhovelo 8 vzoriek (4 vzorky 
cukrárskeho výrobku a 4 vzorky zmrzliny a dezertov) z dôvodu nadlimitného množstva 
syntetických farbív. V prípade uvedených druhov potravín sa však jednalo len o výrobu 
a konzumáciu v mieste určitého regiónu.  

 
 Prítomnosť a množstvo náhradných sladidiel bolo kontrolované najmä vo vzorkách 

cukrárskych a lahôdkarských výrobkov, výživových doplnkov, nealkoholických nápojov 
a zmrzliny a dezertov. Celkovo bolo vyšetrených 899 vzoriek, pričom z uvedeného celkového 
množstva nevyhovela 1 vzorka výživového doplnku.  

 
Nevyhovujúce vzorky potravín z dôvodu použitých chemických konzervačných  

látok boli zistené u lahôdkarských výrobkov (10 nevyhovujúcich vzoriek) a cukrárskych 
výrobkov (2 nevyhovujúce vzorky). Celkový počet vyšetrovaných vzoriek bol 1 486, z toho 
12 vzoriek (0,81 %) nevyhovelo z dôvodu prekročenia limitu.  
   
 Arómy: celkovo bolo odobratých a laboratórne vyšetrených 31 vzoriek rôznych 
druhov potravín s obsahom škorice na kontrolu obsahu kumarínu (napr. obilno-mliečne kaše 
s obsahom škorice pre dojčatá a malé deti, detská výživa s obsahom škorice, cereálne 
raňajky). Najvyššie namerané hodnoty kumarínu boli zistené v cereálnych raňajkách – 11,7 
mg/kg.  Žiadna zo vzoriek neprekročila legislatívou stanovené najvyššie prípustné množstvá. 
 
 Z kontaminantov vo vyšetrovaných vzorkách boli sledované, najmä ťažké kovy 
(olovo, kadmium, ortuť), dusitany a dusičnany, polychlórované bifenyly (PCB)  rezíduá 
pesticídov, mykotoxíny a akrylamid.  
 
 Na kontrolu obsahu olova bolo vyšetrených 1 182 vzoriek potravín, na kontrolu 
obsahu kadmia bolo vyšetrených 1 116 vzoriek potravín a na obsah ortuti bolo vyšetrených   
1 094 vzoriek potravín. V žiadnej z vyšetrených vzoriek nebolo zistené prekročenie limitu pre 
uvedené ťažké kovy.  
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Na prítomnosť dusitanov a dusičnanov bolo vyšetrených celkovo 1 947 vzoriek 
potravín. Z toho 950 vzoriek potravín na obsah dusitanov (267 vzoriek na prítomnosť 
dusitanov v potravinách pre dojčatá a malé deti) a 997 vzoriek potravín na obsah dusičnanov 
(z toho 269 vzoriek potravín pre dojčatá a malé deti), pričom 8 vzoriek potravín pre dojčatá 
a malé deti nevyhovelo. V prípade uvedených nevyhovujúcich 8 vzoriek sa jednalo o výrobky 
od výrobcu HAMÉ, s.r.o., Česká republika (HAMÁNEK králik so špenátom a zemiakmi 
(mäsovo zeleninová výživa od ukončeného 6. mesiaca veku dieťaťa, rôznych výrobných 
dávok). O uvedenom bol Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky informovaný 
Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) - informačné oznámenie 
Českej republiky. Zistenia orgánov verejného zdravotníctva o ďalších nevyhovujúcich 
výrobkoch uvedeného výrobcu z dôvodu prekročenia obsahu dusičnanov boli hlásené 
Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá.  

V najväčšom počte boli analyzované vzorky minerálnych vôd, potravín na výživu 
dojčiat a malých detí, pramenitých vôd a balených pitných vôd. V prípade vzoriek 
minerálnych vôd nevyhovelo limitu dusitanov (podľa súčasne platnej legislatívy) 27 vzoriek 
minerálnych vôd. Podľa súčasne platnej legislatívy pre kontaminanty v potravinách 
(nariadenie č. 1881/2006 Európskeho parlamentu a Rady v platnom znení, ktorým sa 
ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách) je pre 
dusičnany stanovený limit 200 mg/kg pre potraviny pre dojčatá a malé deti na báze cereálií 
a pre ostatné potraviny pre dojčatá a malé deti. Pre dusitany v súčasnosti nie je stanovený 
limit ani na spoločnej EÚ úrovni, ani na národnej úrovni, a preto naďalej platilo 
monitorovanie uvedeného kontaminantu s cieľom predísť možnému riziku a ohrozeniu 
zdravia detí. 
 
 Na vyšetrenie prítomnosti polychlórovaných bifenylov bolo spolu odobratých a  
laboratórne vyšetrených 11 vzoriek potravín na výživu dojčiat a malých detí na báze mlieka.  
Ani v jednej z vyšetrených vzoriek nebol zistený uvedený kontaminant.                                                            

Rezíduá prípravkov na ochranu rastlín boli vyšetrované v 40 vzorkách potravín na 
počiatočnú výživu dojčiat,  potravín na následnú výživu dojčiat ako aj výživových prípravkov 
pre dojčatá a malé deti na mliečnom, cereálnom alebo zeleninovom a ovocnom základe. 
Prítomnosť sledovaných rezíduí pesticídov, ktoré sa nesmú používať na ošetrovanie plodín 
určených na výrobu potravín na výživu dojčiat a malých detí (disulfoton, fensulfotion, fentin, 
haloxyfop, heptachlór, hexachlórbenzén, nitrofén, ometoat, terbufos, dieldrín, endrín), nebola 
potvrdená v žiadnej z vyšetrených vzoriek potravín. V prípade rezíduí pesticídov, pre ktoré sú 
ustanovené v legislatíve špecifické maximálne limity a v prípade iných účinných látok a 
prípravkov na ochranu rastlín (alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, 2,4´-DDT, 4,4´-DDT, 
4,4´-DDE, 4,4´-DDD, metoxychlór), taktiež nebola potvrdená ich prítomnosť.  

  
Mykotoxíny  
V roku 2011 v NRC pre mykológiu životného prostredia pri Regionálnom úrade 

verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade bolo na prítomnosť rôznych mykotoxínov 
vyšetrených 273 vzoriek potravín pre dojčatá a malé deti odobraných regionálnymi úradmi 
verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Patulín bol stanovený v 81 vzorkách, 
aflatoxín B1 v 80 vzorkách, aflatoxín M1 v 24 vzorkách, ochratoxín A v 24 vzorkách,  
zearalenon v 24 vzorkách a  fumonizíny v 24 vzorkách, deoxynivalenol v 16 vzorkách. 

Z celkového počtu analyzovaných vzoriek bolo 232 vzoriek zo zahraničnej produkcie 
(t.j. z členských štátov Európskej únie a z tretích krajín, z toho 38 vzoriek pôvodom 
z Turecka) a  41 vzoriek z domácej produkcie: 

- z 81 vzoriek, v ktorých bol stanovovaný patulín, bolo 45 vzoriek zahraničnej a 36 
vzoriek domácej produkcie, 
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- z 80 vzoriek vyšetrených na prítomnosť aflatoxínu B1 bola 1 vzorka domácej 
produkcie a 79 vzoriek zahraničnej produkcie, z toho 13 vzoriek pôvodom z Turecka a 
66 vzoriek európskych výrobcov, 

- všetky vzorky vyšetrené na obsah aflatoxínu M1 (24) pochádzali zo zahraničnej 
produkcie, 1 vzorka z Turecka a 23 vzoriek európskych výrobcov, 

- všetky vzorky (24), v ktorých bol zisťovaný obsah ochratoxínu A, boli zo zahraničnej 
produkcie, 9 vzoriek z Turecka, 15 vzoriek pôvodom z Európy, 

- obsah deoxynivalenolu bol zisťovaný v 16 vzorkách, 2 vzorky pochádzali z domácej 
produkcie, 14 vzoriek zo zahraničnej produkcie, z toho 5 vzoriek pôvodom z Turecka 
a 9 vzoriek európskych výrobcov, 

- všetky vzorky vyšetrené na obsah zearalenonu (24) pochádzali zo zahraničnej 
produckie (2 – Turecko, 22 – Európa), 

- z 24 vzoriek, v ktorých bol stanovovaný obsah fumonizínov, 2 vzorky pochádzali 
z domácej produkcie a 22 vzoriek zo zahraničnej produkcie (1 – Turecko, 21 – 
európski výrobcovia). 
Z 80 vzoriek vyšetrených na obsah aflatoxínu B1 všetky vzorky spĺňali požiadavky 

nariadenia Komisie č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu 
niektorých kontaminantov v potravinách – t.j. maximálna hodnota obsahu 0,10 μg/kg. V 2 
vzorkách zahraničnej produkcie bol stanovený obsah aflatoxínu B1 0,057 μg/kg a 0,025 
μg/kg.  

Z 24 vzoriek vyšetrených na obsah deoxynivalenolu spĺňali všetky vzorky požiadavky 
nariadenia Komisie č. 1881/2006 – t.j. maximálna hodnota obsahu 200 μg/kg. V jednej vzorke 
bol zistený obsah deoxynivalenolu 103,2 μg/kg, v ostatných vzorkách prítomnosť 
deoxynivalenolu nebola dokázaná.  

Všetky vyšetrené  vzorky na obsah zearalenonu (24) spĺňali požiadavky nariadenia 
Komisie č. 1881/2006 – t.j. maximálna hodnota obsahu 20 μg/kg. V 14 vzorkách bol 
stanovený jeho obsah v koncentráciách 1,77 μg/kg – 5,56 μg/kg. V ostatných vyšetrených 
vzorkách jeho prítomnosť nebola zistená. 

Z 24 vzoriek vyšetrených na prítomnosť fumonizínov bol v 1 vzorke stanovený obsah 
fumonizínov 41,0 μg/kg, v ostatných vzorkách prítomnosť fumonizínov nebola dokázaná. 
Všetky vyšetrené vzorky spĺňali požiadavky nariadenia Komisie č. 1881/2006 – t.j. 
maximálna hodnota obsahu 200 μg/kg. 

Prítomnosť patulínu, aflatoxínu M1 a ochratoxínu A nebola dokázaná v žiadnej 
vyšetrenej vzorke.  

Akrylamid: V roku 2011 bolo spolu vyšetrených 77 vzoriek potravín na obsah 
akrylamidu, z toho 8 potravín na báze zemiakov (napr. zemiakové hranolky, zemiaková kaša 
tvarovaná do guliek a následne vysmážaná) a 69 vzoriek potravín pre dojčatá a malé deti (z 
toho 13 na báze obilia, 5 vzoriek sušienok, 35 vzoriek konzervovaných príkrmov pre dojčatá 
na báze mäsa a zeleniny a 16 vzoriek konzervovaných príkrmov pre dojčatá na báze 
zeleniny). Vzorky boli odoberané z distribučnej siete. Pre akrylamid platí monitoring v súlade 
s Odporúčaním Komisie 2010/307/EÚ o monitorovaní množstva akrylamidu v potravinách, 
limit nie je stanovený v súčasnej platnej legislatíve, existujú len indikatívne hodnoty 
akrylamidu pre príslušné kategórie potravín. 

 
           V prípade kontroly alergénov v potravinách bola pozornosť venovaná kontrole 
obsahu  gluténu v potravinách určených pre celiatikov. Celkovo bolo laboratórne vyšetrených 
41 vzoriek potravín ELISA testom. Z uvedeného počtu vzoriek boli v 10 vyšetrovaných 
vzorkách hodnoty nedetekovateľné (ND), v 5 vzorkách boli namerané hodnoty gluténu < 
LOQ a v 20 vzorkách boli hodnoty gluténu < 20 mg/kg (v priemere 7,76 mg/kg). V 6 
vzorkách boli namerané hodnoty gluténu od 20,0 mg/kg do 91,0 mg/kg (v priemere 54,87 
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mg/kg), jednalo sa o Labeta Bezlepkový chlieb slnečnicový, 500 g (namerané množstvo 
gluténu 91,0 mg/kg); SEMIX® Bezlepkový chlieb, 500 g (namerané množstvo gluténu 80,3 
mg/kg); Extrudo nature produkt® Strúhanka kukuričná chrumkavá, 200 g (namerané 
množstvo gluténu 59,6 mg/kg); Jizerské pekárny Zmes na bezlepkovú bábovku, 400 g 
(namerané množstvo gluténu 53,2 mg/kg); Bezlepková hotová zmes, Tmavý chlieb, 430 g 
(namerané množstvo gluténu 25,1 mg/kg) a  Jizerské pekárny Zmes na bezlepkový chlieb, 
500 g (namerané množstvo gluténu 20,0 mg/kg).  
           V súčasnosti nie je stanovený limit pre glutén v národnej legislatíve. V spoločnej 
európskej legislatíve limit pre glutén v bezgluténových potravinách začal platiť od 1. januára 
2012. Výrobca alebo ten, kto umiestňuje potravinu na trh však v súlade s § 10 ods. 1 siedmej 
hlavy Potravinového kódexu SR musí zabezpečiť, aby potravina pre celiatikov mala zloženie 
založené na spoľahlivom liečebnom princípe a zásadách pre správnu výživu a jej použitie 
podľa pokynov výrobcu musí byť bezpečné, užitočné a účinné pri uspokojovaní konkrétnych 
nárokov na výživu osôb pre ktoré sú určené, ak je to dokázané na všeobecne uznaných 
vedeckých poznatkov. Na ich základe sú v súčasnosti pre celiatikov vhodné potraviny 
s obsahom gluténu menej ako 100 mg/kg.  
 

Potraviny ošetrené ionizujúcim žiarením - celkovo bolo laboratórne vyšetrených 20 
vzoriek. Boli vyšetrené rôzne druhy orechov, ako napríklad para orechy, mandle, vlašské 
orechy, arašidy. Taktiež  mak modrý, slnečnica lúpaná, tekvica lúpaná, cereálna tyčinka 
sušienky s lieskovými orieškami a čokoládou. Spolu to bolo 18 vzoriek rastlinného pôvodu. 2 
vzorky boli živočíšneho pôvodu (tuniak drvený a mäsový trvanlivý výrobok fermentovaný).             
Z nameraných hodnôt a po zohľadnení neistôt merania vo vzorkách nebola dokázaná 
prítomnosť dvojíc ožiarením vytvorených uhľovodíkov alkánov a alkénov, pri ktorých by boli 
podiely hmotnostných zlomkov detegované v očakávaných pomeroch (podľa STN EN 1784). 
Na základe týchto výsledkov vzorky nevykazovali vlastnosti potravín ošetrených ionizujúcim 
žiarením.   

 
Na kontrolu GMO potravín sa odobrali rôzne druhy potravín: ryža (guľatozrnná, 

dlhozrnná), sójové výrobky (extrudované - kocky, plátky), sušený sójový nápoj, kukurica 
(vákuovaná, sterilizovaná), kukuričná strúhanka a krupica. Spolu bolo odobraných a 
vyšetrených 32 vzoriek potravín (domáceho pôvodu, dovozové v rámci Spoločenstva a z 
tretích krajín). Prítomnosť GMO nebola zistená v žiadnej vzorke. Kontrolou v ZSS, 
cukrárskych resp. lahôdkarských výrobniach nebolo ani v jednom prípade zistené použitie 
surovín, polotovarov alebo potravín na  báze GMO. Pri výkone štátneho zdravotného dozoru a 
úradnej kontroly potravín bola priebežne venovaná pozornosť aj označovaniu potravín z 
hľadiska obsahu GMO, nedostatky pri kontrolách neboli zistené. 

 
Kontrola jodidácie kuchynskej soli  
Obsah jodidu, resp. jodičnanu draselného, bol posúdený podľa požiadavky 

Potravinového kódexu  SR (dvadsiata štvrtá hlava - Pochutiny) aj napriek skutočnosti, že 
požiadavka (15 - 35 mg/kg KI) sa na vzorky vyrobené, resp. na trh uvedené v niektorých 
z členských štátov EÚ nevzťahuje. Vzhľadom nato, že pôvod soli na trhu v Slovenskej 
republike je rôzny a často krát označený len „vyrobené v EU“ (aj v Slovenskej republike je 
balená jedlá soľ rôzneho pôvodu), bol v roku 2010 upravený počítačový program na 
vyhodnotenie monitoringu jodidácie, kde sa jedlé soli nerozdeľujú na soľ z dovozu 
a tuzemskej produkcie.  

Laboratórne bolo vyšetrených spolu 888 vzoriek jedlej soli, čo je o 52 vzoriek viacej 
ako v roku 2010. Z výsledkov stanovenia obsahu KI a KIO3 vo vyšetrených vzorkách jedlej 
soli vyplýva: 
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- z celkového počtu 888 analyzovaných vzoriek požiadavke stanovenej Potravinovým 
kódexom SR na minimálny obsah KI (15 mg/kg soli) nevyhovelo 6 vzoriek, t. j. 0,68 
%,  

- vyšší obsah KI ako stanovuje Potravinový kódex SR (35 mg/kg) bol zistený v 44 
vzorkách, t.j. 4,95 % (v roku 2010 bol zistený vyšší obsah KI v 47 vzorkách, t.j. 5,62 
%). 

- požiadavke Potravinového kódexu SR (15-35 mg/kg) vyhovelo celkom 838 vzoriek, 
t.j. 94,37 % (v roku 2010 - 85,53 %). 
Až 64,86 %  vyšetrených vzoriek obsahovalo KI v rozpätí 25-35 mg/kg, pričom v roku 

2010 to bolo 49,04 %. Pozitívne možno hodnotiť priemernú hodnotu obsahu KI - 27,97 mg/kg 
(v roku 2010 - 25,70 mg/kg), táto hodnota je už niekoľko rokov vyrovnaná.  

 
Z odobratých 888 vzoriek jedlej soli bol obsah ferokyanidu draselného vyšetrený 

v 869 vzorkách, pričom všetky vyšetrené vzorky vyhoveli požiadavke Potravinového kódexu 
SR (najvyššie prípustné množstvo 20 mg/kg).  

 
V rámci vzoriek potravín sa sledovala aj kontrola označovania potravín, pričom 19 

vzoriek zmrzliny a dezertov, 8 vzoriek cukrárskych výrobkov, 4 vzorky kuchynskej soli a 1 
vzorka potraviny na osobitné výživové účely nespĺňali požiadavky na označovanie 
predmetných potravín. Uvedené nedostatky sa týkali v prípade zmrzliny a dezertov a 
cukrárskych výrobkov najmä neuvedenia doplnkového označovania vybraných farbív 
(azofarbív) podľa článku 24 nariadenia EP a Rady (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach 
v potravinách, chýbajúce upozornenia na výživovom doplnku podľa výnosu č. 16826/2007-
OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca požiadavky na potraviny 
na osobitné výživové účely a výživové doplnky v platnom znení, chýbajúci dátum minimálnej 
trvanlivosti na vnútornom obale. V prípade uvedených zistení boli nariadené oparenia na 
odstránenie zistených nedostatkov. 

1 hodnotená vzorka potraviny na osobitné výživové účely nevyhovovala požiadavkám 
na zloženie výrobku.  

 

 I. Epidemiologicky rizikové potraviny 

1. Lahôdkarské výrobky 
 V kategórii lahôdkarských výrobkov bolo celkovo vyšetrených 2 397 vzoriek. 
Z uvedeného počtu nevyhovelo 212 vzoriek (8,84 %), z toho 194 vzoriek (91,51 %) z dôvodu 
mikrobiologickej kontaminácie. Vzorky lahôdkarských výrobkov nevyhoveli najčastejšie pre 
zvýšený počet kvasiniek (128 nevyhovujúcich vzoriek z 2 161 vyšetrených vzoriek), 
koliformných baktérií (63 nevyhovujúcich vzoriek) a E. Coli (29 nevyhovujúcich vzoriek). 
Ojedinele boli zistené Bacillus cereus (6 nevyhovujúcich vzoriek), Staphylococcus sp. a 
plesne  (2 nevyhovujúce vzorky) a Pseudomonas (1 nevyhovujúca vzorka). 
 12 vzoriek lahôdkarských výrobkov (z 91 vyšetrených vzoriek) malo nevyhovujúcu 
hodnotu pH, v 10 vzorkách (z 879 vyšetrených vzoriek) bol prekročený limit pre chemické 
konzervačné látky. 
 V rámci stanovených kritérií rizika boli stanovené mikrobiologické riziká (koliformné 
baktérie, E. Coli, sulfitredukujúce klostrídie (Clostridium perfringens), koagulázopozitívne 
stafylokoky, Bacillus cereus, Salmonella sp., Listeria monocytogenes, termotolerantný 
Campylobacter), chemické riziká (konzervačné látky, (kyselina benzoová, kyselina sorbová), 
pH, náhradné sladidlá (podľa zloženia)) a kontrola označovania podľa platnej legislatívy. 
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 2. Cukrárske výrobky 
 V kategórii cukrárskych výrobkov bolo celkovo vyšetrených 2 995 vzoriek. 
Z uvedeného počtu nevyhovelo 289 vzoriek (9,65 %), z toho až 275 vzoriek (95,16 %) 
z dôvodu mikrobiologickej kontaminácie. Vzorky cukrárskych výrobkov nevyhoveli 
najčastejšie pre zvýšený počet koliformných baktérií (131 nevyhovujúcich vzoriek z 2 779 
vyšetrených vzoriek), kvasiniek (99 nevyhovujúcich vzoriek), plesní (76 nevyhovujúcich 
vzoriek) a Staphylococcus sp. (13 nevyhovujúcich vzoriek). V 8 vzorkách bola zistená 
prítomnosť Salmonella sp., v 2 vzorkách Bacillus cereus a v 1 vzorke Pseudomonas. 
 4 vzorky cukrárskych výrobkov (z 824 vyšetrených vzoriek) nevyhoveli z dôvodu 
nadlimitného množstva syntetických farbív a 2 vzorky cukrárskych výrobkov (z 339 
vyšetrených vzoriek) nevyhoveli z dôvodu prekročenia limitu pre chemické konzervačné 
látky. 
 8 vzoriek cukrárskych výrobkov nespĺňalo požiadavky na označovanie predmetných 
potravín. Uvedené nedostatky sa týkali neuvedenia doplnkového označovania vybraných 
farbív (azofarbív) podľa článku 24 nariadenia EP a Rady (ES) č. 1333/2008 o prídavných 
látkach v potravinách, konkrétne uvedenia upozornenia: „Môže mať nepriaznivé účinky na 
činnosť a pozornosť detí“ u potravín obsahujúcich azofarbivá. 
 V rámci stanovených kritérií rizika boli stanovené mikrobiologické riziká (koliformné 
baktérie, sulfitredukujúce klostrídie (Clostridium perfringens), koagulázopozitívne 
stafylokoky, Bacillus cereus, Salmonella sp., Pseudomonas aeruginosa), chemické riziká – 
(syntetické farbivá, náhradné sladidlá a konzervačné látky (podľa zloženia)) a kontrola 
označovania podľa platnej legislatívy. 
 
 3. Zmrzlina 

V kategórii zmrzliny a dezertov bolo celkovo vyšetrených 3 317 vzoriek. Z uvedeného 
počtu nevyhovelo 412 vzoriek (12,42 %), pričom 391 vzoriek (94,90 %) nevyhovelo 
z dôvodu mikrobiologickej kontaminácie. Vzorky zmrzliny a dezertov nevyhoveli najčastejšie 
pre zvýšený počet kvasiniek (224 vzoriek z 3 028 vyšetrených vzoriek), koliformných baktérií 
(95 nevyhovujúcich vzoriek), plesní (25 nevyhovujúcich vzoriek). Ojedinele boli zistené 
Staphylococcus sp. (6 nevyhovujúcich vzoriek), E. Coli (5 nevyhovujúcich vzoriek), 
Enterobacteriaceae (4 nevyhovujúce vzorky) a v 1 vzorke Pseudomonas.   

4 vzorky zmrzliny a dezertov (z 1 086 vyšetrených vzoriek) nevyhoveli z dôvodu 
nadlimitného množstva syntetických farbív. V uvedenom prípade sa však jednalo len 
o výrobu a konzumáciu v mieste určitého regiónu. 

Až 19 vzoriek zmrzliny a dezertov nespĺňalo požiadavky na označovanie – nebolo 
uvedené doplnkové označovanie vybraných farbív (azofarbív) podľa článku 24 nariadenia EP 
a Rady (ES) č. 1333/2008, konkrétne upozornenie: „Môže mať nepriaznivé účinky na činnosť 
a pozornosť detí“ u potravín obsahujúcich azofarbivá. 
 V rámci stanovených kritérií rizika boli stanovené mikrobiologické riziká (koliformné 
baktérie, Enterobacteriaceae, koagulázopozitívne stafylokoky, Salmonella sp.), chemické 
riziká (syntetické farbivá) a kontrola označovania podľa platnej legislatívy. 
 
 II. ZSS 
 Hotové pokrmy zo ZSS, pokrmy rýchleho občerstvenia 

Celkovo bolo vyšetrených 2 118 vzoriek hotových pokrmov. Z uvedeného počtu 
nevyhovelo 181 vzoriek hotových pokrmov (8,55 %), z toho až 179 vzoriek (98,90 %) 
z dôvodu mikrobiologickej kontaminácie. Vzorky hotových pokrmov nevyhoveli najčastejšie 
pre zvýšený počet koliformných baktérií (109 nevyhovujúcich vzoriek z 1 987 vyšetrených 
vzoriek). V 20 vzorkách bola zistená prítomnosť E. Coli, v 17 vzorkách Bacillus cereus, v 7 
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vzorkách Staphylococcus sp., v 5 vzorkách kvasinky a v 2 vzorkách bola zistená Salmonella 
sp.  

2 vzorky hotového pokrmu nevyhovovali z hľadiska obsahu kuchynskej soli. 
V kategórii pokrmov rýchleho občerstvenia bolo celkovo vyšetrených 727 vzoriek 

pokrmov rýchleho občerstvenia. Z uvedeného počtu nevyhovelo 142 vzoriek (19,53 %), 
pričom všetky vzorky nevyhoveli  z dôvodu mikrobiologickej kontaminácie. Vzorky pokrmov 
rýchleho občerstvenia nevyhoveli najčastejšie nevyhoveli najčastejšie pre zvýšený počet 
koliformných baktérií (79 nevyhovujúcich vzoriek zo 725 vyšetrených vzoriek), kvasiniek (67 
nevyhovujúcich vzoriek). Ojedinele boli zistené E. Coli (8 nevyhovujúcich vzoriek), plesne a  
Bacillus cereus (5 nevyhovujúcich vzoriek), Staphylococcus sp. (3 nevyhovujúce vzorky), 
Pseudomonas a Listeria monocytogenes (1 nevyhovujúca vzorka). 

V rámci stanovených kritérií rizika boli stanovené mikrobiologické riziká – pre 
pokrmy čerstvo pripravené bez tepelnej úpravy alebo chemickej konzervácie (E. Coli,  
koagulázopozitívne stafylokoky, Bacillus cereus, Salmonella sp., Listeria monocytogenes, 
Vibrio parahaemolyticus), pre pokrmy čerstvo pripravené tepelne opracované (koliformné 
baktérie, koagulázopozitívne stafylokoky, Bacillus cereus, sulfitredukujúce klostrídie 
(Clostridium perfringens), Salmonella sp., Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, 
chemické riziká (NaCl), histamín, akrylamid a kontrola označovania podľa platnej legislatívy. 
 

III. Prírodná minerálna voda, pramenitá voda a balená pitná voda 
V kategórii minerálnych vôd bolo celkovo vyšetrených 456 vzoriek. Z uvedeného 

počtu nevyhovelo 41 vzoriek (8,99 %), z toho len 9 vzoriek (21,95 %) z dôvodu 
mikrobiologickej kontaminácie a 34 vzoriek (82,93 %) z dôvodu inej kontaminácie. 4 vzorky 
minerálnych vôd nevyhoveli z dôvodu zvýšeného počtu Pseudomonas aeruginosa a 3 vzorky 
nevyhoveli pre zvýšený počet koliformných baktérií (z 356 vyšetrených vzoriek). 

V 27 vzorkách (z 381 vyšetrených vzoriek) sa zistilo prekročenie NPM dusitanov, v 
11 vzorkách (z 309 vyšetrených vzoriek) sa zistilo prekročenie NPM niklu a v 1 vzorke (z 316 
vyšetrených vzoriek) sa zistilo prekročenie NPM mangánu. Jednalo sa o výrobky, ktoré neboli 
distribuované mimo Slovenskej republiky.  

V kategórii pramenitých vôd a balených pitných vôd bolo celkovo vyšetrených 314 
vzoriek. Z uvedeného počtu nevyhovelo 37 vzoriek (11,78 %), z toho až 34 vzoriek (91,89 %) 
z dôvodu mikrobiologickej kontaminácie. Vzorky pramenitých vôd a balených pitných vôd 
nevyhoveli najčastejšie pre Pseudomonas aeruginosa (9 nevyhovujúcich vzoriek z 281 
vyšetrených vzoriek), zvýšený počet koliformných baktérií (3 nevyhovujúce vzorky), 
Enterobacteriaceae (2 nevyhovujúce vzorky) a Bacillus cereus (1 nevyhovujúca vzorka). Vo 
väčšine prípadov sa však jednalo o vzorky odobraté v plniarni, ktoré boli hodnotené k limitom 
požadovaným na zdroji. 

V 2 vzorkách (z 226 vyšetrených vzoriek) sa zistilo prekročenie NPM niklu a v 2 
vzorkách (z 223 vyšetrených vzoriek) sa zistilo prekročenie NPM mangánu. 
  V rámci stanovených kritérií rizika boli stanovené mikrobiologické riziká (patogénne 
mikroorganizmy, Escherichia coli, Enterokoky, koliformné baktérie, sporulujúce sulfit 
redukujúce anaeróbne baktérie, Pseudomonas aeruginosa, celkové počty mikroorganizmov 
kultivované pri teplote 21°C ± 1 °C a pri teplote 37°C), chemické riziká (dusičnany, dusitany, 
antimón, arzén, kadmium, kyanidy, olovo, ortuť, nikel, bór, mangán, fluoridy, pH) a kontrola 
označovania podľa platnej legislatívy. 
 
  IV. Potraviny na osobitné výživové účely, výživové doplnky 
  1. Potraviny pre dojčatá a malé deti 
 V kategórii potravín pre dojčatá a malé deti bolo celkovo vyšetrených 1 187 vzoriek. 
Z uvedeného počtu nevyhovelo 8 vzoriek (0,67 %). Všetky vyšetrené vzorky vyhoveli 
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posudzovaným mikrobiologickým kritériám. 8 vzoriek potravín pre dojčatá a malé deti (z 269 
vyšetrených vzoriek) nevyhovelo limitu pre dusičnany podľa súčasne platnej legislatívy. 
Jednalo sa o výrobky  z Českej republiky (HAMÁNEK králik so špenátom a zemiakmi 
(mäsovo zeleninová výživa od ukončeného 6. mesiaca veku dieťaťa, rôznych výrobných 
dávok). O uvedenom bol Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky informovaný 
Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) č. 2011.0484 (informačné 
oznámenie Českej republiky): HAMÁNEK králik so špenátom a zemiakmi (mäsovo 
zeleninová výživa od ukončeného 6. mesiaca veku dieťaťa), 190 g, výrobca: HAMÉ,  s.r.o., 
Česká republika, dátum minimálnej trvanlivosti: 29.07.2012, výrobná dávka: L280111. 
V predmetnom výrobku bola nameraná hodnota obsahu dusičnanov 280 mg/kg, čo je 
v rozpore s požiadavkami Nariadenia Komisie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú 
maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (max. limit je 200 
mg/kg). Zistenia orgánov verejného zdravotníctva o ďalších nevyhovujúcich výrobkoch 
z dôvodu prekročenia obsahu dusičnanov boli hlásené Rýchlym výstražným systémom pre 
potraviny a krmivá, ako RASFF č. 2011.0466 (mäsovo zeleninová výživa od dokončeného 6 
mesiaca veku dieťaťa, 190 g, výrobca: HAMÉ, s.r.o., Česká republika, dátum minimálnej 
trvanlivosti: 05.07.2012, výrobná dávka: L050712. V  predmetnom výrobku bola nameraná 
hodnota obsahu dusičnanov 445 mg/kg a 439 mg/kg, čo je v rozpore s požiadavkami 
Nariadenia Komisie (ES) č. 1881/2006 (informačné oznámenie). 

V rámci stanovených kritérií rizika boli stanovené mikrobiologické riziká (Salmonella 
sp., Cronobacter sp., E. Coli, Stafylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus 
(potraviny na báze obilia a sóje), chemické riziká (mykotoxíny – patulín, aflatoxín B1, 
aflatoxín M1, ochratoxín A, deoxynivalenol, zearalenón, fumonizíny, dusičnany/dusitany, 
PCB, kumarín, cín, benzo(a)pyrén, olovo, kadmium, ortuť, rezíduá pesticídov, akrylamid). 
 
 2. Výživové doplnky 
 V kategórii výživových doplnkov bolo celkovo vyšetrených 261 vzoriek. Z uvedeného 
počtu nevyhovela 1 vzorka (0,38 %), ktorá nespĺňala požiadavky z dôvodu zvýšeného obsahu 
náhradných sladidiel. 
 V rámci stanovených kritérií rizika boli stanovené mikrobiologické riziká (E. Coli, 
Salmonella sp.), chemické riziká (kadmium, olovo, ortuť, syntetické farbivá, náhradné 
sladidlá, konzervačné látky – podľa zloženia). 
 
 
2.2. Analýzy nezhôd 
 
2.2.1. Výskyt nezhôd  
 
Bližšia charakteristika nezhôd uvedených v bode č. 2.1 podľa frekvencie výskytu: 
 
Výskyt nezhôd v ZSS 

o v hygiene prevádzky - nedostatočná prevádzková hygiena, znečistené steny, stropy, 
znečistené a poškodené podlahy, nezabezpečené okná proti vniknutiu hmyzu a dvere 
proti vniknutiu hlodavcov, opotrebované technologické zariadenia, nedostatočná 
sanitácia boxov, chladničiek a mrazničiek, nezabezpečenie teplej vody pri umývadle 
na ruky v predsienkach záchodov pre návštevníkov, chýbanie odpadovej nádoby 
ovládateľnej zošliapnutím a potrieb osobnej hygieny v predsienkach záchodov,  

o v osobnej hygiene - nevhodný pracovný odev, nepoužívanie kompletného pracovného 
oblečenia (chýbajúce pokrývky hlavy, jednorazové rukavice), nezabezpečenie 
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základných hygienických potrieb (tekuté mydlo, jednorazové utierky a pod.) pri 
umývadlách, 

o v odbornej spôsobilosti - chýbajúce doklady o odbornej spôsobilosti na výkon 
epidemiologicky závažných činností u zamestnancov, resp. uplynutie platnosti 
osvedčení odbornej spôsobilosti, 

o v zdravotnej spôsobilosti – chýbajúce doklady o zdravotnej spôsobilosti, 
o v overovaní pôvodu tovaru (vysledovateľnosť) - nepredložené doklady 

o nadobudnutí tovaru, nevedie sa evidencia o preberaní tovaru, 
o v skladovaní potravín – spoločné skladovanie nezlučiteľných druhov potravín, 

zmrazovanie surovín (najmä mäsa) dodávaných v chladenom stave, suroviny po 
uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti resp. dátumu spotreby, zmrazovanie 
hotových pokrmov bez vhodných technologických zariadení, chladiace zariadenia 
nevybavené teplomermi, nevhodné mikroklimatické podmienky pri skladovaní 
potravín, skladovanie potravín v nevhodných obaloch, nie je zabezpečená čistota 
skladových priestorov – znečistené regále, podlahy, steny a stropy, výskyt plesní na 
stenách,  

o v manipulácii s potravinami – nedodržanie dátumu minimálnej trvanlivosti alebo 
dátumu spotreby u potravín, neoznačené pracovné plochy resp. ich zámena, 
neoznačenie otvorených obalov surovín s dátumom a hodinou otvorenia, nevedenie 
evidencie rozpracovaných pokrmov, kríženie čistých a nečistých činností, 
rozmrazovanie surovín nevhodným spôsobom, používanie nádob, ktoré nie sú určené 
na styk s potravinami, 

o v manipulácii s odpadom – zhromažďovanie odpadu v nevyhovujúcich, 
neuzatvárateľných nádobách, chýbajúce doklady o nakladaní s organickým odpadom, 
nezdokladovanie zmlúv o odbere prepáleného oleja, neoznačené, resp. znečistené 
nádoby na organický odpad, 

o v priebežnom vzdelávaní zamestnancov - nezabezpečenie priebežného školenia 
zamestnancov alebo nevedenie evidencie o vykonanom školení, 

o v dodržiavaní zásad SPV, HACCP - nevypracovaný plán HACCP, nevykonávanie 
monitoringu CCP alebo nepravidelné vykonávanie monitoringu, výrobne nie sú 
dostatočne vybavené meracími zariadeniami - chýbajú teplomery, vlhkomery, nie sú 
určené a zavedené účinné postupy monitorovania v kritických kontrolných bodoch, 
nevedené alebo nedostatočne vedené záznamy o zistených hodnotách, o vykonaní 
nápravných opatrení v prípade zistenia odchýlok od kritických limitov na jednotlivých 
CCP, nevedenie  evidencie, väčšinou vypracované dokumenty SVP, ale nedostatočne 
zavedené do praxe, systém HACCP neaktualizovaný pri zmene technológie výroby, 
rozšírení sortimentu výroby, záznamy nie sú uchovávané po dobu 5 rokov. 
 

Výskyt nezhôd pri výrobe a manipulácii s lahôdkarskými výrobkami, cukrárskymi 
výrobkami, zmrzlinou, minerálnymi a pramenitými vodami, výživovými doplnkami, 
prídavnými látkami, obalmi a materiálmi prichádzajúcimi do styku s potravinami 
 

o v hygiene prevádzky - znečistené steny, poškodená podlaha, opotrebované ťažko 
čistiteľné povrchové úpravy zariadení, nedostatočná prevádzková hygiena, znečistené 
technologické zariadenia, znečistené náradie a náčinie, voľné odkladanie porcovačky 
na zmrzlinu na predajný pult, 

o v osobnej hygiene – chýbajúce prostriedky na umývanie rúk pri umývadle, obsluha 
bez pracovného odevu a pokrývky hlavy, 

o v odbornej spôsobilosti - chýbajúce doklady o odbornej spôsobilosti resp. uplynutie 
platnosti osvedčení, 
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o v zdravotnej spôsobilosti – chýbajúce doklady o zdravotnej spôsobilosti, 
o v overovaní pôvodu tovaru – nezabezpečená vysledovateľnosť voľne vážených 

a krájaných lahôdkarských výrobkov (šaláty, syry, údeniny), nebolo možné zistiť kedy 
boli otvorené originálne balenia, nezabezpečená vysledovateľnosť cukrárskych 
výrobkov pri ich vystavovaní v chladiacich pultoch, u lahôdkarských a cukrárskych 
výrobkov zistené zmiešavanie výrobkov z rôznych dodávok ako aj s rôznymi 
dátumami spotreby, nepredložené originálne etikety od otvorených výrobkov  
s označením dňa a hodiny (u šalátov) otvorenia veľkospotrebiteľského balenia 
výrobkov, nepredložené dodacie listy k výrobkom resp. nepredložené rozhodnutia 
ÚVZ SR k umiestneniu výživových doplnkov na trh v SR, neuvádzanie dátumu 
spotreby u cukrárenských výrobkov, 

o v skladovaní potravín – spoločné uskladnenie vzájomne nezlučiteľných druhov 
potravín, resp. s možným vzájomným negatívnym ovplyvňovaním, nedostatočná 
kontrola podmienok skladovania, nevybavenie skladov meracím zariadením, 
nepravidelná evidencia teplôt v chladiacich zariadeniach, 

o v manipulácii s potravinami – nevhodná manipulácia s potravinami, kríženie čistej 
a nečistej časti prevádzky, neoznačené pracovné plochy, chýbajú údaje v evidencii 
o otvorení veľkospotrebiteľských balení potravín, uchovávanie naberačky na zmrzlinu 
v stojatej vode, ručná manipulácia s výrobkami, nedodržanie dátumu minimálnej 
trvanlivosti alebo dátumu spotreby u potravín, 

o v manipulácii s odpadom – nezabezpečenie vhodných kontajnerov, nevedenie 
evidencie odpadov, spätný zvoz balených obložených pekárskych výrobkov 
dodávateľmi bez určenia ďalšieho naloženia s nimi, skrmovanie odpadu zvieratami, 

o v priebežnom vzdelávaní zamestnancov - nezabezpečenie priebežného školenia 
zamestnancov alebo nevedenie evidencie o vykonanom školení, 

o v označovaní výrobkov – nedostatočné označovanie predávaných cukrárenských 
výrobkov, pri predaji lahôdkarských výrobkov a mrazených krémov nevyznačený 
dátum otvorenia obalu, u výživových doplnkov, u nebalených cukrárskych výrobkov 
nesprávne označovanie dátumu spotreby, chýbajúci prenos zložiek na etikete 
lahôdkarských výrobkov, 

o v dodržiavaní zásad SPV, HACCP - nepravidelne vykonávaný monitoring v rámci 
HACCP, nedostatočne vedené záznamy o kontrole dodržiavania kritických limitov 
v kritických kontrolných bodoch, neúplná verifikácia plánov HACCP, nesledovanie 
všetkých stanovených CCP, nepravidelné resp. sporadické sledovanie CCP, 
nezavedenie princípu vysledovateľnosti, nezavedenie systému HACCP, 
nevypracovaná dokumentácia resp. nezhody vypracovanej dokumentácie 
s legislatívou, systém HACCP neaktualizovaný pri zmene technológie výroby, 
rozšírení sortimentu výroby, chýbajúci plán ochrany pred škodcami, nevedenie 
evidencie o všetkých použitých zložkách potravín pri výrobe a o hotových výrobkoch, 
neoverovanie zdravotnej neškodnosti vlastných výrobkov, nevedenie záznamov 
o meraní teplôt v prepravnom vozidle, nevedenie záznamov o čistení a dezinfekcii 
vozidla. 

 
2.2.2. Charakter rizika pochádzajúci z nezhôd 
 

 v hygiene prevádzky – možnosť sekundárnej kontaminácie a vznik hromadných 
alimentárnych ochorení, pozitívne výsledky odobratých sterov z pracovného 
prostredia a náradia, v dôsledku nevyhovujúcej prevádzkovej hygieny zistené 
nevyhovujúce laboratórne výsledky finálnych výrobkov, 

 v osobnej hygiene – riziko sekundárnej kontaminácie hotových výrobkov a pokrmov, 
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 absencia odbornej spôsobilosti v prevádzkach - nedostatočné vedomosti sú príčinou 
neodborného zaobchádzania pri príprave  a podávaní pokrmov a pri výrobe a uvádzaní 
výrobkov na trh a pod., 

 nezhody pri skladovaní potravín - nesprávne skladovanie surovín, hotových 
výrobkov, znečistené chladiace a mraziace zariadenia, nedodržanie chladiaceho 
reťazca spôsobuje vytvorenie vhodných podmienok na pomnoženie patogénnych 
mikroorganizmov, tvorbu toxínov, vyklíčenie spór sporulujúcich mikroorganizmov, 
potraviny po dobe spotreby predstavujú riziko vzniku senzorických a mikrobiálnych 
zmien, ohrozenie zdravotnej bezpečnosti potravín, 

 pri manipulácii s potravinami - kríženie čistej a nečistej prevádzky, nedodržanie 
vyčlenených pracovných plôch vytvára riziko mikrobiálnej kontaminácie hotových 
výrobkov, použitie surovín po uplynutí doby spotreby spôsobuje riziko následného 
ovplyvnenia mikrobiologických ukazovateľov vo finálnych výrobkoch, neodborná 
manipulácia s potravinami spôsobuje sekundárnu kontamináciu z pracovného 
prostredia, pracovných plôch, 

 nezhody pri označovaní potravín - neposkytnutie správnej informácie spotrebiteľovi 
a následne možnosť ohrozenie zdravia (napr. neoznačenie alergénov, neznámy pôvod, 
uplynutie doby spotreby), 

 pri dodržiavaní SVP a systému HACCP - nevyhovujúce výsledky vyšetrených 
vzoriek potravín a pokrmov spôsobilo nedodržanie kritérií hygieny výrobného procesu 
a nedodržanie kritérií bezpečnosti potravín, ktoré vytvára riziko ohrozenia zdravia 
konzumentov a vznik alimentárnych ochorení, formálnymi postupmi dodržiavania 
systému HACCP v praxi ignorujú prevádzkovatelia možnosť znížiť pri výrobe 
a manipulácii s potravinami a pokrmami riziko ohrozenia bezpečnosti vyrábaných 
výrobkov, nezhody v monitorovaní kritických kontrolných bodov a nedodržiavaní 
správnej výrobnej praxe vytvára podmienky pri vznik mikrobiologických rizík.     

 
 
2.2.3. Hlavná príčina nezhody – uvádzanie k porušeniu príslušných ustanovení právnych 
prepisov  
 

 Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

 
• v hygiene prevádzky  

§ 26 ods. 3 (nevyhovujúce vnútorné členenie a vybavenie) 
§ 26 ods.  4  písm. a) (vstupovanie neoprávnených  osôb na zázemia ZSS, vpúšťanie       
a vodenie zvierat do ZSS) 
 
§ 26 ods. 4 písm. g) (zabezpečovať plynulú dodávku pitnej vody a teplej vody do zariadenia 
spoločného stravovania) 
§ 26 ods. 4 písm. l) (zabezpečenie a kontrola čistoty zariadenia a prevádzkových priestorov) 
§ 52 ods. 1 písm. b) (prevádzka bez schválenia orgánom verejného zdravotníctva) 
 

• v osobnej hygiene  
 § 26 ods. 4 písm. k) (kontrola dodržiavania osobnej hygieny zamestnancov) 

 
• v odbornej spôsobilosti  

§ 16 ods. 1 (preukázanie odbornej spôsobilosti pre činnosti podľa § 15 ods. 2 písm. c) 
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• v overovaní pôvodu tovaru 
§ 26 ods. 4 d) (evidencia o kontrole preberaných surovín) 
 

• v skladovaní potravín 
§ 26 ods. 4 písm. e) (kontrola podmienok dodržania zdravotnej neškodnosti skladovaných, 
surovín, polotovarov, pokrmov) 
 

• v manipulácii s potravinami 
§ 26 ods. 4  písm. b) (zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti pokrmov) 
§ 26 ods. 4 písm. f) (ochrana pokrmov a nápojov pred znehodnotením) 
 

• v dodržiavaní zásad SVP, HACCP 
§ 26 ods. 4 písm. c) (postupovať podľa zásad SVP, dodržiavanie pracovných postupov) 
§ 26 ods. 4 písm. j) (odber, uchovávanie a evidencia vzoriek pokrmov) 
§26 ods. 4 písm. m) (predložiť prevádzkový poriadok na schválenie RÚVZ) 
 

 Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na 
zariadenia spoločného stravovania 

 
• v hygiene prevádzky 

§ 2 ods. 1, ods. 2 (čistota a dobrý technický stav, priestorové usporiadanie...) 
§ 2 ods. 4 (stavebne a prevádzkovo oddelené priestory podľa prílohy č. 1) 
§ 2 ods. 5 (krížová kontaminácia) 
§ 4  ods. 1, 2, 3 (vykonávanie dezinfekcie, vedenie evidencie) 
§ 5 ods. 3 (umývanie, skladovanie prepravných nádob) 
§ 6 ods. 7 (požiadavky na sociálne zariadenia) 
§ 8 ods. 2, ods. 4 (maľovanie v prevádzke) 
 

• v osobnej hygiene 
§ 12 písm. a) až j) (povinnosti zamestnancov v ZSS) 
 

• v skladovaní potravín 
§ 3 ods. l-5 (sklady potravín, uloženie potravín) 
§ 9 ods. 2 písm. a) (uchovávanie polotovarov a hotových pokrmov) 
 

• v manipulácii s potravinami 
§ 9 ods. 4 písm. e) (pracovné plochy) 
§ 9 ods. 2 písm. b) (rozmrazovanie potravín) 
§ 9 ods. 2 písm. c) (zmrazovanie surovín) 
§ 11 ods. 1-6 (odoberanie, uchovávanie, evidencia vzoriek hotových pokrmov) 
§ 12  písm. j) (používanie jednorazových rukavíc pri výdaji pokrmov) 
 

• v dodržiavaní zásad SVP, HACCP 
§ 9 ods. 1 (zásady SVP, HACCP) 
 

 Nariadenie EP a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín 
 

• v hygiene prevádzky 
príloha II, kapitola I, ods. 1, 2 (udržiavanie potravinárskych priestorov v čistote a dobrom 
stave, hygiena povrchov podláh, stien, stropov) 
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príloha II, kapitola I, ods. 4, 9 (dostatočný počet umývadiel a zariadenia na prezliekanie 
zamestnancov) 
príloha II , kapitola II, ods. 1 písm. a), b), c), f) (povrchy podláh, stien, stropov, zariadení) 
 

• v osobnej hygiene 
príloha II, kapitola VIII ods. 1 (osobná čistota, čistý odev) 
 

• v skladovaní potravín 
príloha II, kapitola IX, ods. 2 a ods. 5 (skladovanie surovín v potravinárskom podniku, 
skladovanie hotových pokrmov) 
 

• v manipulácii s potravinami 
príloha II, kapitola V, ods. 1 písm. a) b) (predmety a zariadenia prichádzajúce do styku s 
potravinami) 
príloha II, kapitola IX, ods. 2, 3, 5 a 6 (ochrana potravín pred kontamináciou) 
 

• v manipulácii s odpadom a jeho kategorizačným zaradením 
príloha II, kapitola VI (potravinársky odpad) 
 

• v priebežnom vzdelávaní zamestnancov 
príloha II, kapitola XII (školenie) 
 

• v dodržiavaní zásad SVP, HACCP 
článok 5, ods. 1 (povinnosť zaviesť a zachovávať postupy založené na zásadách HACCP) 
príloha II, kapitola VI (potravinársky odpad) 
 

 Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 
 

• v osobnej hygiene 
§ 4 ods. 6 písm. b) (dodržiavanie zásad osobnej hygieny) 
 

• v zdravotnej spôsobilosti 
§ 4 ods. 6 písm. d) (vstupná lekárska prehliadka) 
 

• v overovaní pôvodu tovaru 
§ 4 ods. 2 písm. e) (vysledovateľnosť) 
§ 9 ods. 1 (označovanie potravín) 
§ 12 ods. 1 písm. j) (doklad o pôvode tovaru) 
 

• v skladovaní potravín 
§ 10 ods. 1 písm. a) až d) (spôsob, podmienky a kontrola skladovaných potravín) 
§ 12 ods.1 písm. l) (teploty skladovania pri predaji) 
 

• v manipulácii s potravinami 
§ 6 ods. 4 písm. b) (klamlivo označené potraviny) 
§ 12 ods. 1 písm. d) (pri manipulácii s nebalenými potravinami používať vhodné pomôcky a 
náradie) 
§ 12 ods. 1 písm. g) (zákaz predaja potravín po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu 
minimálnej trvanlivosti) 
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§ 12 ods. 2 (označenie nebalených potravín) 
 

• v priebežnom vzdelávaní zamestnancov 
§ 4 ods. 2 písm. f) (poučenie a školenie zamestnancov) 
 

• v dodržiavaní zásad SVP, HACCP 
§ 4 ods. 4 (povinnosti prevádzkovateľov potravinárskych podnikov) 
§ 4 ods. 2 písm. a) a d) (vlastná kontrola výrobkov, vedenie záznamov o dezinfekcii...) 
§ 5 ods. 3 písm. c) (vedenie evidencie o všetkých použitých zložkách potravín) 
§ 5 ods. 3 písm. f) (overovanie zdravotnej neškodnosti a kvality výrobkov) 
 
 
Výnos MP SR a MZ SR z 12. apríla 2006 č. 28167/2007 – OL, ktorým sa vydáva hlava 
PK SR Všeobecné hygienické požiadavky na výrobu potravín, na manipuláciu s nimi a 
na ich uvádzanie do obehu a niektoré osobitné hygienické požiadavky 
 
Výnos MP SR a MZ SR č. 981/1996-100 z 20.mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a 
prvá, druhá a tretia hlava druhej časti PK SR 
 
Hygiena výroby a predaja zmrzliny - § 85 ods. 5, § 88 ods. 2, § 91 písm. b), § 92, 
Hygiena výroby a predaja lahôdkarských výrobkov - § 96, § 100 až § 106, 
 
Výnos MP SR a MZ SR z 28. apríla 2004 č. 1187/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK 
SR upravujúca označovanie potravín 
 
§ 3 ods. 1 (označenie potravín v štátnom jazyku) 
§ 3 ods. 5 písm. d) (neoznačenie potravín dátumom spotreby resp. dátumom min. trvanlivosti) 
§ 4 ods. 2 (označovanie názvom potraviny) 
§ 9 ods. 8 písm. a) (označenie názvu zložky alebo kategórie zložiek) 
§12 ods. 1 a ods. 3 (etikety, visačky na balených potravinách) 

 
Výnos MP SR a MZ SR z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava 
Potravinového kódexu SR upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové 
účely a výživové doplnky  
 
Bezpečnosť potravín: 

o Výnos MP SR a MZ SR č. 06267/2006 - SL, ktorým sa vydáva hlava PK SR 
upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie 

(najčastejšie nedodržiavanie požiadaviek prílohy č. 2, prílohy č. 5 a prílohy č. 13), 
o Nariadenie Komisie (ES) č. 1441/2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 

2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny, 
o Výnos MP SR a MZ SR č. 608/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR 

upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení 
noviel: Výnos MP SR a MZ SR z 8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP, ktorým sa 
mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR č. 608/9/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava 
PK SR upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu 
a Výnosom MPŽP a RV SR a MZ SR z 15. 10. 2010 č. 18794/2010-OL, ktorým sa 
mení výnos MP SR a MZ SR z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva 
hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu 
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vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení výnosu MP SR a MZ SR z 8. 
decembra 2004 č. 16798/2004-OAP (najmä nedodržanie požiadaviek prílohy č. 1). 

 
Nariadenie (ES) 178/2002 EP a Rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady 
a požiadavky potravinového práva - článok 18. 
 
Nariadenie EP a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk 
s potravinami - článok 16, ods. 1. 
 
 
3. Audity 
3.1. Audity vykonané podľa čl. 4(6) nariadenia (ES) č. 882/2004 EP a Rady 

 
V roku 2011 boli auditované 2  regionálne úrady verejného zdravotníctva: Regionálny 

úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch (marec 2011), Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni (jún 2011). 

Vykonanou kontrolou neboli zistené  nezhody so zákonom č. 355/2007 Z. z., so 
zákonom č. 152/1995 Z. z., nariadením (ES) č. 882/2004 a s metodicko - odbornými 
materiálmi ÚVZ SR vydanými na ich základe.  

 
 
3.2. Audity a inšpekcie kontrolných orgánov – čl. 5(3) nariadenia (ES) č. 882/2004 
 

V roku 2011 neboli žiadne právomoci pre výkon ÚK delegované na iné orgány. Podľa 
§ 23 ods. 2 zákona č. 152/1995 Z. z. oprávnenými orgánmi v oblasti vymedzených 
kompetencií orgánov verejného zdravotníctva vykonávajúcimi úradnú kontrolu potravín v 
roku 2011 boli ÚVZ SR a 36 RÚVZ so sídlom v Bardejove, Banskej Bystrici,  Bratislave, 
Čadci, Dolnom Kubíne, Dunajskej Strede, Galante, Humennom, Komárne, Košiciach, 
Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Lučenci, Martine, Michalovciach, Nitre, Nových Zámkoch, 
Poprade, Prešove, Považskej Bystrici, Prievidzi, Rimavskej Sobote, Rožňave, Senici, Spišskej 
Novej Vsi, Starej Ľubovni, Svidníku, Trebišove, Trenčíne, Topoľčanoch, Trnave, Veľkom 
Krtíši, Vranove nad Topľou, Zvolene, Žiare nad Hronom a v Žiline, prostredníctvom ktorých 
bolo vykonaných spolu 1 230 auditov. 
 
 
4. Postupy na zabezpečenie efektívnosti 
 
4.1. Postupy na zabezpečenie zhody prevádzkovateľmi potravinárskych a krmivárskych 
podnikov a ďalších príslušných výrobcov a prevádzkovateľov 
 

Prevádzkovatelia na zabezpečenie zhody s potravinovým právom vypracovávajú  
prevádzkové poriadky, ktoré predkladajú na schválenie príslušnému orgánu verejného 
zdravotníctva a  ktoré sa následne  uplatňujú v praxi. Na výrobu bezpečných potravín a 
pokrmov majú vypracované dokumentácie systému zabezpečenia kontroly hygieny potravín 
založenom na zásadách HACCP, SVP, ich zavedenie a trvalé uplatňovanie, overovanie ich 
účinností, prijímanie opatrení na odstránenie nedostatkov, respektíve zabezpečenie postupov 
podľa príručky SVP. Ich uplatňovanie v praxi nie je vo všetkých prevádzkach dostatočné. 
Odborná úroveň prevádzkovateľov potravinárskych podnikov (hlavne ZSS a malé výrobne) je 
nie vždy na primeranej úrovni. Systémy úplne fungujú prevažne vo väčších výrobných 
podnikoch a v niektorých veľkých zariadeniach spoločného stravovania. V niektorých 
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prípadoch sa monitoring nevykonáva pravidelne, alebo sa nevykonáva na každom CCP, 
vedenie následnej evidencie je často nedostatočné. Problematická je aj otázka overovania 
účinnosti systému. Väčšina prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania, ktoré pri 
auditoch boli hodnotené ako podmienečne bezpečné už signalizovali, že si objednali príručku 
SHP  schválenú ÚVZ SR a v súčasnosti ju zavádzajú do praxe. Z výsledkov auditov vyplýva, 
že prevádzkovatelia výrobní epidemiologicky rizikových potravín oproti predchádzajúcim 
obdobiam venujú väčšiu pozornosť aplikácii systému HACCP. V prípade zistenia nezhôd 
v prevádzkovej čistote, prevádzkovatelia sa snažia ich odstrániť ešte počas kontroly, resp. 
navrhujú opatrenia s reálnymi termínmi na ich odstránenie. Väčšiu pozornosť venujú 
odbornej spôsobilosti ako aj pravidelnému školeniu svojich zamestnancov. Snahy 
prevádzkovateľov sa odzrkadľujú aj vo výsledkoch laboratórnych rozborov, nakoľko sa ich 
kvalita v tomto roku zlepšila. V zmysle zistených nezhôd sú zápisnične ukladané opatrenia na 
ich odstránenie, čo je následne kontrolované.  

Inšpektori pri úradnej kontrole sledujú laboratórne overovanie bezpečnosti výrobkov  
zo strany prevádzkovateľov. Sterovou metódou overujú účinnosť vykonávania čistenia 
a sanitácie prevádzky, kontrolujú zodpovednosť  pracovníkov za sledovanie CCP a verifikácie 
systému HACCP, kontrolujú vzdelávanie zamestnancov potravinárskych podnikov,  plnenie 
opatrení prijatých prevádzkovateľmi za účelom odstránenia zistených nedostatkov. V rámci 
výkonu úradnej kontroly sú odoberané aj vzorky vyrábaných potravín a potravín 
umiestnených na trh a v prípade preukázania nevyhovujúceho výsledku nasledujú  komplexné 
kontroly výroby alebo manipulácie s potravinami, vrátane opakovaného kontrolného  odberu  
vzoriek potravín a vzoriek sterov z pracovného prostredia. Nezhody, ktoré je možné odstrániť 
počas úradnej kontroly  prevádzkovatelia zabezpečujú ihneď, alebo s uložením termínu a 
spôsobom odstránenia nezhôd v zápisnici  alebo s uplatnením sankčných opatrení podľa 
príslušných ustanovení platnej legislatívy.  

Zo strany prevádzkovateľov je preto naďalej nutné venovať zvýšenú pozornosť 
monitoringu a verifikácii systémov SVP, zabezpečiť pravidelné overovanie kvality 
vyrábaných výrobkov (vlastnú kontrolu), dôsledne viesť písomnú dokumentáciu vyplývajúcu 
zo systému SVP, pravidelne aplikovať a aktualizovať systémy HACCP a SVP na vlastnú, 
skutočnú prevádzku, zabezpečiť pravidelné školenia zamestnancov zamerané na prácu 
s potravinami, na osobnú, prevádzkovú hygienu a školenia v oblasti manipulácie so 
surovinami živočíšneho pôvodu a v oblasti SVP. 

Aby sa dosiahlo zníženie nezhôd je dôležitá účinná komunikácia medzi 
prevádzkovateľmi a inšpektormi vykonávajúcimi úradnú kontrolu, ktorou je možné docieliť 
zníženie až elimináciu rizík pochádzajúcich z nezhôd.  
 
 
4.2. Postupy prijaté na zabezpečenie efektívneho fungovania služieb úradnej kontroly 
 
            Úradná kontrola sa vykonáva na základe plánu kontrol, ktorý vychádza z kategorizácie 
rizika zariadení, na základe podnetov občanov a na základe zistených nezhôd 
z predchádzajúcej kontroly. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR s cieľom 
znižovať a eliminovať zistené nezhody a z nich vyplývajúce riziká pri výkone úradnej 
kontroly sa zameriavajú na zefektívnenie systému kontroly zo strany inšpektorov, zvyšovanie 
vedomostnej úrovne a kvalifikácie zamestnancov prostredníctvom vzdelávania na zavádzanie 
štandardných postupov kontroly, najmä vo výkone kontroly systému HACCP. V systéme 
ISUVZ je vedená databáza prevádzok, do ktorej sú priebežne zadávané vykonané kontroly, 
zistené nezhody, odobraté vzorky, kategorizácia jednotlivých prevádzok a uložené sankcie. 
Zamestnanci vykonávajúci úradnú kontrolu sa zúčastňujú školení, konferencií a seminárov 
s cieľom zvyšovania odborných vedomostí zamestnancov potravinárskych prevádzok 
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a pripravujú prednášky zamerané  na  požiadavky potravinovej legislatívy pred uvedením 
zariadení do prevádzky a poskytujú prevádzkovateľom odborné konzultácie.  

Regionálne úrady verejného zdravotníctva sa ďalej zameriavajú na zabezpečenie 
potrebného prístrojového vybavenia na účely objektívnych postupov pri výkone úradnej 
kontroly, dodržiavanie frekvencie kontrol podľa kategorizácie prevádzok, dôsledné 
plánovanie kontrol, vnútornú kontrolu záznamov z úradnej kontroly, vypracovanie 
efektívneho vedenia systému evidencie a následného vyhodnotenia úradnej kontroly potravín,  
zjednotenie požadovaných výstupov z úradnej kontroly v rámci SR, bezprostredné 
odstránenie nedostatkov počas kontroly / ak je možné /, kontrolu plnenia prijatých opatrení na 
odstránenie nedostatkov prevádzkovateľmi podnikov a posilnenie personálneho obsadenia 
pracovísk hygieny výživy na zabezpečenie dostatočnej frekvencie vykonávania úradných 
kontrol a zaradenie cielených kontrol zameraných na systém HACCP a systém SVP do plánu 
kontrol. Prednostne po výkone kontroly systému HACCP preriešenie výsledkov kontroly 
s inšpektormi ÚK. 
 
 
4.3. Postupy prijaté na odstránenie vymáhania práva 
 
Zariadenia spoločného stravovania: 

počet schválených prevádzkarní / počet neschválených prevádzkarní  - 5 945 / 33 
počet vydaných opatrení – 455 
počet rozhodnutí o zákaze činnosti / prevádzky  – 15 / 10 
počet pokút / suma – 403 / 136 087 € 
počet blokových pokút / suma – 2 092 / 76 161 € 
úhrada nákladov – 32 / 2 870,31 € 

 
Výroba, manipulácia a umiestňovanie potravín na trh podľa zákona NR SR č. 152/1995    
Z. z.: 

počet schválených prevádzkarní / počet neschválených prevádzkarní – 3 512 / 17 
počet vydaných opatrení  - 344 
počet rozhodnutí o zákaze činnosti / prevádzky – 3 / 0 
počet pokút / suma  - 84 / 47 554 € 
počet blokových pokút / suma – 315 / 14 595 € 
úhrada nákladov – 128 / 11 822,76 € 

 
 
5. Prehľad celkového plnenia - zhrnutie 
 

Spolu bolo vykonaných 34 331 kontrol  v 17 381 kontrolovaných potravinárskych 
prevádzkach, vrátane zariadení spoločného stravovania z celkového počtu 42 684 prevádzok 
registrovaných orgánmi verejného zdravotníctva. Pri kontrolách bolo zistených spolu 6 538 
nezhôd so súčasne platnými právnymi predpismi. Uvedené nezhody boli zistené v 4 579 
prevádzkach. 

 V roku 2011 bolo spolu odobratých a vyšetrených 16 160 vzoriek potravín, 
pokrmov a materiálov a predmetov určených na styk s potravinami. Z uvedeného počtu 
bolo celkovo nevyhovujúcich 1 377 vzoriek potravín. Mikrobiologicky nevyhovujúcich 
bolo 1 256 vzoriek potravín z 12 900 vyšetrených vzoriek potravín. 
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6. Zhodnotenie vykonaných kontrol v nadväznosti na hlásenia o výskyte zdravotne 
škodlivých potravín v systéme RAPID ALERT 
 

V roku 2011 zamestnanci RÚVZ v SR šetrili výskyt nasledovných zdravotne 
škodlivých potravín a materiálov a predmetov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami, 
ktoré boli hlásené prostredníctvom systému Rapid Alert for Food and Feed (RASFF): 
 
Informačné oznámenia: 

• Vysoký obsah dusičnanov vo výžive pre dojčatá (králik so špenátom) z Českej 
republiky (HAMÁNEK králik so špenátom a zemiakmi (mäsovo zeleninová výživa 
od ukončeného 6. mesiaca veku dieťaťa), výrobca: HAMÉ,  s.r.o., Česká republika, 
dátum minimálnej trvanlivosti: 29.07.2012, výrobná dávka: L280111). V predmetnom 
výrobku bola nameraná hodnota obsahu dusičnanov 280 mg/kg, čo je v rozpore 
s požiadavkami Nariadenia Komisie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú 
maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (max. limit je 
200 mg/kg). Uvedený výrobok bol dovezený do Slovenskej republiky v celkovom 
počte 630 ks. Výrobca stiahol predmetný výrobok, preventívne stiahol ďalšie dve 
šarže uvedeného výrobku (dôvodom bolo použitie rovnakej suroviny (špenátu).  

• Glyphosate v organickej šošovici z Nemecka, surovina z Turecka (500 g balenie, 
dátum minimálnej trvanlivosti: 15.02.2012, 17.02.2012). Odberateľ predmetného 
výrobku v Slovenskej republike: DM drogerie markt s.r.o., Bratislava. Výrobca: 
Alnatura GmbH., Nemecko, dobrovoľne stiahol všetky dodané šarže výrobku, spolu 
bolo stiahnutých v Slovenskej republike 1 724 ks výrobku, ktorý bol následne 
zlikvidovaný.   

• Benzo(a)pyrén v borákovom oleji z Českej republiky (ROSO Brutnákový olej, 
objem: 100 ml, výrobná šarža: B0310, dátum minimálnej trvanlivosti: 03/2012, krajina 
pôvodu: Česká republika. Distribútor: Cosmetics ATOK International s.r.o., Trmice, 
Česká republika). Obidvaja odberatelia (súkromné osoby) predmetného výrobku v SR 
vrátili spolu 2 ks výrobku distribútorovi do Českej republiky. 

• Cín, nikel a vanád vo výživovom doplnku s multivitamínmi a minerálmi z USA, 
cez  Maďarsko (Super Multi, Dymatize Nutrition, 120 kapsúl, dátum minimálnej 
trvanlivosti: 08/12). Odberateľ predmetného výživového doplnku v SR predložil 
písomné prehlásenie, v ktorom uviedol, že uvedený výrobok nikdy nedistribuoval 
v Slovenskej republike. 

• Nepovolené použitie farbiva E 1527 – erytrozín vo výživovom doplnku z USA, cez 
Maďarsko (Animal CUTS Ripped & Peeled, EAN kód: 0 39442 03014 6, číslo šarže: 
177925, dátum minimálnej trvanlivosti: 07/21/2014. Výrobca: Universal Nutrition, 
New Brunswick, USA.). Odberateľ predmetného výživového doplnku v SR predložil 
písomné prehlásenie, v ktorom uviedol, že uvedený výrobok nikdy nedistribuoval 
v Slovenskej republike.  

• Nepovolená zložka N-acetylcysteín vo výživovom doplnku z USA (Animal Pump, 
výrobné číslo: 166987, dátum minimálnej trvanlivosti: 28/03/2012 a Animal Pump, 
výrobné číslo: 176046, dátum minimálnej trvanlivosti: 27/05/2014, krajina pôvodu: 
USA. Dovozca do Slovenskej republiky: Fitness Authority, Alicja Zarebska, Gdansk, 
Poľská republika). 2 kusy výživového doplnku Animal Pump boli predané a 3 kusy 
výživového doplnku Animal Pump boli vratené dňa dodávateľovi do Poľska. Jednalo 
sa ale o iné výrobné čísla ako boli hlásené v systéme RASFF. 

• Nepovolená látka vinpocetin vo výživovom doplnku z USA, cez Veľkú Britániu 
alebo Maďarsko a Holandsko (ANIMAL PUMP …… up the volume, EAN kód: 
039442 03054 2). Odberateľ predmetného výživového doplnku v SR predložil 
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písomné prehlásenie, v ktorom uviedol, že uvedený výrobok nikdy nedistribuoval 
v Slovenskej republike.  

• Nepovolená zložka vanadyl sulfát v koncentráte pomarančového džúsu z USA 
cez  Maďarsko (SSIN Juice Concentrate, Orange Juiced, Strength Stamina Intensity 
NO2 – BIORhytm Advanced Dietary Supplements, 240 g, EAN kód: 5424200151, 
dátum minimálnej trvanlivosti: 08/13. Výrobca: BioRhytm – ADS, USA). Odberateľ 
predmetného výživového doplnku v SR predložil písomné prehlásenie, v ktorom 
uviedol, že uvedený výrobok nikdy nedistribuoval v Slovenskej republike. 

• Nepovolená látka oktopamín hydrochlorid vo výživovom doplnku z USA (BSN 
Thermonex, 120 kapsúl, šarža: neuvedená, dátum minimálnej trvanlivosti: 
neuvedený). Šetrením sa zistilo, že na adrese odberateľa predmetného výrobku v SR 
sa spoločnosť uvedená v oznámení RASFF už 3 roky nenachádza.  

• Nepovolené zložky: idebenon, vinpocetin, vincamin a vinburnin vo výživovom 
doplnku z USA cez  Maďarsko (ARNGE KRUSH, EAN kód: 8 54242 00136 9, 
výrobné číslo: L1758, dátum minimálnej trvanlivosti: 9.2012). Odberateľ 
predmetného výživového doplnku v SR predložil písomné prehlásenie, v ktorom 
uviedol, že uvedený výrobok nedistribuoval v Slovenskej republike. 

• Migrácia formaldehydu z melamínového pohára z Číny (plastový pohár, výška: 11 
cm, biely s hnedou dekoráciou). Uvedený výrobok bol podľa oznámenia distribuovaný 
do 33 predajní KIK textil a Non-Food, spol. s.r.o. v Slovenskej republike. Počas 
kontrol bolo zistené, že predajne boli z centrály KIK Textil a Non Food s.r.o 
požiadané o vykonanie opatrení na stiahnutie predmetného výrobku z trhu. Celkovo 
bolo z predaja stiahnutých cca 393 ks.  

• Zhoršenie senzorických vlastností potravín a migrácia toluénu z plastového 
pohára s vekom a slamkou z Číny (označenie pohára: Fľaša UH + brčko, Ref. NO: 
123 073, EAN kód: 8592381037413, Velkoobchod Orion s.r.o., Na Lanech 1, 570 01 
Litomysl, Orion Trade s.r.o., Staničná 182, 925 85 Neded, výrobca: HAIXING plastic 
and rubber Co., Ltd., Čína, dovozca do Slovenskej republiky: Velkoobchod Orion 
s.r.o.). Do veľkoskladu Orion Trade s.r.o., Neded bolo dodaných celkom 290 ks 
výrobku. Odpredané boli do nepotravinárskych predajní v SR a do Maďarska. 
Odberatelia boli mailom informovaní o stiahnutí predmetného výrobku a ich 
povinnosti jeho vrátenia do veľkoskladu. Stiahnuté výrobky boli následne vrátené 
dovozcovi do Českej republiky. 

• Migrácia formaldehydu z melamínových misiek z Poľska, cez Litvu (šarža: 
0100529, EAN kód 5903407045207, výrobca: China Dongguan Thousands Prefection 
Melamineware Ltd., Čína). Uvedený výrobok bol dodaný do Slovenskej republiky 
v počte 18 ks, v čase kontroly boli všetky výrobky predané. 

• Migrácia formaldehydu z melamínovej obracačky zo Slovenska (označenie 
výrobku: Metaltex Melamin, EAN kód 8002522574092). Predmetný výrobok bol 
vyrobený vo výrobnej prevádzke spoločnosti WABA Slovakia, s.r.o., Bratislava a v 
počte 4 320 ks dodaný: Metaldex Deutschland GmbH., Nemecko. Výrobca informoval 
distribútora: Metaltex SA, Švajčiarsko, o možnosti vrátenia predmetného výrobku. 

• Migrácia formaldehydu a melamínu z melamínových varešiek zo Slovenska (EAN 
kód 9001750101970, označenie: „Kochlöffel, klein, Made in EU“, výrobné č.: O-
30010). Predmetný výrobok bol vyrobený vo výrobnej prevádzke spoločnosti WABA 
Slovakia, s.r.o., Bratislava a v počte 400 ks dodaný: C. Duisberg KG, Rakúsko. 
Výrobca sa dohodol s odberateľom na možnosti vrátenia predmetného výrobku. 

• Migrácia formaldehydu z melamínových naberačiek zo Slovenska (EAN kód 
8002522574016, označenie: Metaltex Melamin, ART. 25.74.01, LOT.131 008 000). 
Predmetný výrobok bol vyrobený vo výrobnej prevádzke spoločnosti WABA 
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Slovakia, s.r.o., Bratislava a v počte 1 440 ks dodaný: Metaldex Deutschland GmbH., 
Nemecko. Výrobca informoval odberateľa o možnosti vrátenia predmetného výrobku. 

• Migrácia formaldehydu a melamínu z lyžíc na varenie zo Slovenska (označenie 
výrobkov: „Kochlöffel groβ“ 30 cm, EAN kód 9001750101987, Melamin; 
„Kochlöffel groβ“ 38 cm, EAN kód 9001750107569, Melamin; „Kochlöffel groβ“ 45 
cm, EAN kód 9001750107576, Melamin; „Kochlöffel groβ“ 60 cm, EAN kód 
9001750107583, Melamin). Predmetné výrobky boli dodané odberateľovi do Rakúska 
(C. Duisberg KG) v počte 1 700 ks. Výrobca sa dohodol s odberateľom na možnosti 
vrátenia predmetného výrobku. 

• Vysoký obsah DEHP - di(2- etylhexyl) ftalátov v plastovej hadici do automatov 
na surové mlieko z Talianska. Na základe uvedeného odberateľ v Slovenskej 
republike rokoval s výrobcom automatov na mlieko a s dodávateľom plastových 
hadíc. Bolo dohodnuté, že hadice vo všetkých nádržiach na surové mlieko, ktoré sú 
súčasťou automatov vymenia za silikónové a pôvodné hadice zašlú výrobcovi.  

• Migrácia kadmia a olova z okraja pohárov z Číny (sklenený priehľadný pohár 
s dekoráciou, 270 ml, „CARLA“, EAN kód 5906764481138), výrobca: Čína, dovozca 
do Slovenskej republiky: CHOMIK, Poľsko. Nepredané kusy výrobku boli vrátené 
dovozcovi do SR. Zabezpečené bolo informovanie spotrebiteľov v konkrétnych 
predajniach o nevyhovujúcom výrobku a možnosti jeho vrátenia. 

• Migrácia bisfenolu A z dojčenskej fľaše z Talianska (dojčenská fľaša v tvare slzy, 
250 ml, materiál: polykarbonát, šarža: LOT 46 08, EAN kód: 8 016401009629, 
výrobca: RHEA S.r.l., Taliansko). Šetrením u odberateľa výrobku v Slovenskej 
republike sa zistilo, že predaj predmetného výrobku sa ukončil v marci 2002.  

• Migrácia formaldehydu z plytkých tanierov z Číny (tanier 22,5 cm, dekorovaný, 
melamínový, označenie výrobku: „decorated melamine 810032, Seria M10, výrobca: 
Čína). Výrobok bol v počte 6 ks distribuovaný aj do Slovenskej republiky firmou: 
ALBI Sp. Z o.o., Krakow, Poľsko. V čase kontroly boli šetky kusy výrobku boli 
predané.  Spotrebitelia boli ouvedenom informovaní oznamom v prevádzke. 
 

RASFF „News“ oznámenie: 
 

• Nepovolený dovoz rýb a rybacích výrobkov z Malajzie – predmetné ryby a rybacie 
výrobky boli dodané do 1 spoločnosti v Nitre, ale len na súkromné účely.  
 

Výstražné oznámenia: 
 

• Listeria monocytogenes v mrazenom údenom lososovi pôvodom z Poľska, cez 
Dánsko (balenie: 200 g, šarža: 04176, dátum minimálnej trvanlivosti: 31.05.2011, 
výrobca Koral S.P. z.o.o., Poľsko). Šetrením bolo zistené, že prevádzka reštaurácie, 
ktorej prevádzkovateľom bol odberateľ uvedeného výrobku v Slovenskej republike je 
zrušená. Z uvedených dôvodov nebolo možné vykonať kontrolu u odberateľa 
predmetného výrobku.  

• Benzo(a)pyrén v sezamovom oleji z Číny (INAKA Sesam Öl, sklenené fľaše, 200 ml 
a plastové fľaše 1,8 l, dátum minimálnej trvanlivosti: 31.12.2012, EAN kód: 9 120027 
411854, výrobca: Zhenjiang Jiuya Internation Trade Co., Čína, dovozca do EU: Pan 
Asia Handels, GmbH., Rakúsko). 3 kusy výrobku (á 1,8 l) boli už v čase vykonania 
kontrol spotrebované v zariadeniach spoločného stravovania, 4 kusy výrobku (á 1,8 l) 
boli vrátené dodávateľovi 

• Nepovolená zložka tadalafil vo výživovom doplnku LIBID BULL zo Slovenska. 
Výrobcom výživového doplnku podľa oznámenia RASFF je firma DELTA L.E. spol. 
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s.r.o., Poprad. Konateľ firmy DELTA L. E. spol. s r.o. prehlásil, že výživové doplnky 
LIBID BULL boli balené pre firmu LIBIDFIT (UK) Ltd. len jednorázovo v júli 2007 
a sú už po dobe spotreby, preto by sa nemali už nachádzať na trhu. Dištancoval sa od 
výrobkov uvedených v hlásení RASFF, ktoré mali uvedený na obale „Numero 
Lotto:0010110, pod tým nečitateľný text v taliančine a pod tým 02/2012 a ďalšie 
odlišné znaky v grafike a v texte v prílohe hlásenia od originálneho obalu priloženého 
k spisu. 

• Nesprávne označenie výživového doplnku z Ukrajiny, cez Lotyšsko (aktívne uhlie, 
názov výrobku: Sorbex 300 mg, 20 kapsúl), výrobca: Ekosorb, Kiev region, Ukrajina, 
dovozca: Joint Stock Company Grindeks, Riga, Lotyšsko. Uvedený výrobok bol podľa 
oznámenia RASFF distribuovaný v množstve 350 ks aj do Slovenskej republiky (1 
odberateľ v SR). Konateľ spoločnosti, ktorá mala byť odberateľom výrobku v SR 
čestne prehlásil, že nikdy nebol odberateľom predmetného výživového doplnku. 

• Úlomky skla v pohároch s bolonskou omáčkou s hovädzím z Nemecka (Alnatura 
Bolognese Sauce mit Rindfleisch, značka: Alnatura, sklená konzerva, objem: 330 ml, 
výrobné číslo: L323G, dátum minimálnej trvanlivosti: 19.11.2012, výrobca: Alnatura 
Produktions und Handels GmbH, Nemecko). Uvedený výrobok bol dodaný do 
Slovenskej republiky do centrálneho skladu dm drogerie markt s.r.o. v Senci v počte 
240 ks. Nebol distribuovaný na jednotlivé filiálky. Spoločnosť dm drogerie markt 
s.r.o. pozastavila distribúciu uvedeného výrobku, ktorý bol následne zlikvidovaný. 

• Migrácia formaldehydu a melamínu z varešiek z Nemecka (označenie výrobku: 
WACA, EAN kód: 4 009085 049405, výrobné číslo: 413280, výrobca: WACA, 
Nemecko). Celá dodávka v počte 60 ks nevyhovujúceho výrobku dodaného do 
Slovenskej republike bola zničená. 

• Migrácia olova zo sady pohárov z Českej republiky (Torino Cherry set, 6 pohárov á 
40 ml (sklenený pohár s obrázkom čerešní), EAN kód: 8591022212189, výrobné číslo: 
041402T, výrobca: WENZHOU HAPPYWARE Co., LTD, Čína, dovozca do SR: 
Vetro-Plus a.s., Vocelova 1176, Hradec Králové, Česká republika). Na základe  
následného oznámenia RASFF Českej republiky, z ktorého vyplynulo, že predmetné 
výrobky boli laboratórne analyzované v akreditovanom skúšobnom laboratóriu 
Zdravotního ústavu v Hradci Králové a výsledky analýz sú v súlade s požiadavkami 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a 
predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 
89/109/EHS a teda výrobok nepredstavuje žiadne riziko pre spotrebiteľov - bol 
výrobok uvoľnený na trh. ÚVZ SR rešpektoval výsledky laboratórnych analýz 
Zdravotního ústavu v Hradci Králové, ktorí otestovali výrobok dostupný na trhu 
s výsledkom, že výrobok nepredstavuje žiadne riziko pre spotrebiteľov. 

• Migrácia formaldehydu a vysoká hladina celkovej migrácie z melamínových 
naberačiek z Hong Kongu (polievková naberačka, balenie: 1 ks, šarža: Art. Nr. 10-
3420-8071, CN L 10 Z, EAN kód: 4003683354978, výrobca: Mike & Kremmel Ltd. 
Hong Kong, dovozca do EU: Villeroy & Boch AG, Nemecko). V SR bolo 7 
odberateľov predmetného škodlivého výrobku. Stiahnuté a nepredané kusy výrobku 
boli následne vrátené dovozcovi. 

• Migrácia kadmia a olova z  pohárov z Číny (sklenený priehľadný pohár so 
zelenou dekoráciou „Bianca“, 240 ml, set 6 ks), výrobca: Čína, dovozca do Slovenskej 
republiky: CHOMIK M. Świezy Sp. Jawna, Gdów, Poľsko). Výrobok bol 
distribuovaný v SR do 49 predajní, dodávateľovi do Poľska bolo vrátených 20 sád po 
6 ks výrobku.  
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Oznámenia RASFF riešené v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou: 
• 100% prírodná jablková šťava s dreňou 5 l (dátum minimálnej trvanlivosti:  

28.10.2011, výrobca: MÁNYA s.r.o., Svodín) - zistený nadlimit patulínu (119 μg/kg). 
Celú vyrobenú šaržu (537 ks á 5 l) zaslal výrobca distribútorovi do Nitry. RVPS Nitra 
kontrolou zistila dodanie výrobku aj do školských jedální. 

• Hamé Šampiňóny rezy v slanom náleve 400 g Sterilizované huby - zistená 
prítomnosť SO2 v množstve 21 mg/kg, pričom nebol deklarovaný na obale. Výrobok 
bol dodaný aj do zariadení spoločného stravovania a do školských jedální. 

• Salmonella v kuracích prsiach hlbokozmrazených pôvodom z Poľska („kuracie 
prsia šťavnaté“, balenie 12 x 1 kg v kartónoch, dátum minimálnej trvanlivosti: 15.08. 
2012, výrobca: P.P.H. „CEES_POL“ Sp.z.o.o., Klodzko, Poľsko). Výrobok bol 
dodaný aj do 3 zariadení spoločného stravovania, v čase kontrol sa na prevádzkach už 
nenachádzal.     

• Kadmium a histamín v sardinkách v rastlinnom oleji z Maroka (Sardinky 
v rastlinnom oleji – HAMÉ ocean, 120 g, výrobca: LGMC/AMIROC, Souss-Massa, 
Draá Agadir, Maroco, dátum minimálnej trvanlivosti: 31.12.2014, výrobná dávka: 
XA.L357B). Firma DEMIFOOD spol. s.r.o. prijala 1 008 ks výrobku od Hamé 
Slovakia s.r.o. a distribuovala predmetný výrobok aj do zariadení, ktoré sú 
v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva.  

• Slané zemiakové lupienky s príchuťou chilli a limetky, Lay´s Strong, Chilli & 
Lime, 77 g, výrobná dávka: 080112 PL104 01:11 258 4756, DMT: 08.01.2012 - SO2 
neuvedený v zložení výrobku. Výrobca: Frito Lay Poland Sp. z.o.o., ul. Zachodnia 1, 
05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poľsko. Dovozca: Pepsi-Cola SR s.r.o., Nádražná 534, 
901 01 Malacky. Bolo nariadené stiahnutie výrobku z predaja. Výrobok bol 
distribuovaný aj do zariadení, ktoré sú v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva. 

                                           
Na základe zistení regionálnych úradov verejného zdravotníctva počas v Slovenskej 

republike v rámci úradnej kontroly boli v systéme RAPID ALERT hlásené nasledovné 
oznámenia: 

o RASFF č. 2011.0466 Nadlimitný obsah  dusičňanov v detskej výžive 
"HAMÁNEK" králik so špenátom a zemiakmi (mäsovo zeleninová výživa 
od dokončeného 6 mesiaca veku dieťaťa, 190 g, výrobca: HAMÉ,  s.r.o., Na 
Dráhách č. 814, 686 04 Kunovice, Česká republika, distribútor pre Slovenskú 
republiku: HAMÉ SLOVAKIA spol. s r. o., Hlavná 44/A, Stupava, dátum 
minimálnej trvanlivosti: 05.07.2012, výrobná dávka: L050712. V  predmetnom 
výrobku bola nameraná hodnota obsahu dusičnanov 445 mg/kg a 439 mg/kg, čo 
je v rozpore s požiadavkami Nariadenia Komisie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa 
ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách 
(max. limit je 200 mg/kg) (informačné oznámenie). 

o RASFF č. 2011.1613 Migrácia formaldehydu z melamínovej lyžice z Číny, 
cez Českú republiku (ITEM NO: T 12-15-6, 400PCS/CTN, vyrobené v Číne, 
dovozca: GLOBAL MARKET, VN s.r.o.; v plaste na rukoväti lyžice vytlačené: 
melamine NO.203). Testovaná vzorka v parametri – obsah formaldehydu 
presahuje špecifický migračný limit tohto ukazovateľa, čo je v rozpore 
s požiadavkami nariadenia Komisie EU č. 10/2011 o plastových materiáloch 
a predmetoch určených na styk s potravinami. 

o Migrácia primárnych aromatických amínov z podberačky na pizzu z Číny, 
cez Českú republiku (čierna plastová podberačka „Pizza Cutter“, výrobca: 
Čína, bližšie neuvedený, distribútor: V.D.N. Import – Export s.r.o., Phaha, ČR). 
Stanovený bol obsah primárnych aromatických amínov nad medzou detekcie, čo 
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je v rozpore s nariadením Komisie (EU) č. 10/2011 o plastových materiáloch 
a predmetoch určených na styk s potravinami. 
 

 
7. Úradná kontrola obalov a predmetov určených na styk s potravinami v roku 2011 

                                                                                                                                                                  
Národné referenčné laboratórium (NRL) pre materiály prichádzajúce do kontaktu 

s potravinami vykonávalo v roku 2011 laboratórne vyšetrenia materiálov a predmetov 
určených na styk s potravinami v súlade s plnením viacročného plánu úradných kontrol podľa 
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004. Plán úradných kontrol bol 
cielene zameraný na výrobky dostupné na našom trhu, u ktorých sa definovali špecifické 
kritériá rizikovosti na základe legislatívnych požiadaviek, hlásení RASFF a našich 
dlhoročných skúseností s posudzovaním výrobkov určených na styk s potravinami. 
      Odbery vzoriek boli organizované jednotlivými RÚVZ podľa stanoveného časového 
harmonogramu. Vzorky odobraté jednotlivými RÚVZ so sídlom v SR boli cielene laboratórne 
vyšetrené v možných rizikových ukazovateľoch v závislosti od materiálového zloženia  
materiálov a predmetov určených na styk s potravinami.  
 
Tabuľka č. 1   Druhy odoberaných vzoriek a sledované rizikové ukazovatele v roku 2011   
 

A : Materiály a predmety 
určené na styk s potravinami 

Sledované 
rizikové ukazovatele 

pizza krabice formaldehyd, fenoly, určité ťažké kovy 
cateringové obaly napr. PS (prednostne 
na balene teplých jedál)  

styrén, formaldehyd resp. v závislosti od 
materiálového zloženia  

PET fľaše acetaldehyd, bisfenol A, Sb, senzorické 
hodnot. 

plastové a papierové obalové materiály mikrobiologické vyšetrenie  
keramické výrobky Cd, Pb 
výrobky z nerez ocele (hrnce) Cd, Pb, Cr, Ni 
dojčenské fľaše (PC res. PP) bisfenol A 
plastové výrobky pre deti (prednostne 
z melamínu)  

formaldehyd, melamín 
resp. v závislosti od materiálového zloženia 

melamínové kuchynské pomôcky formaldehyd, melamín 
nylonové kuchynské pomôcky primárne aromatické amíny 

 
Úradné kontroly boli realizované podľa samostatného metodického pokynu, ktorý 

obdržali všetky RÚVZ. 
Miesta odberov boli nasledujúce: veľkoobchod,  maloobchod,  dovozcovia,  

distribútori,  výrobcovia,  potravinársky priemysel/prevádzky. Ako prioritné miesta odberov 
boli určení dovozcovia a veľkoobchod. 

Ku každej odobranej vzorke bol vyplnený záznam o úradnej kontrole. Zároveň sa 
s odbermi vzoriek vykonávali aj inšpekcie zamerané na : skladovanie, zavedenie správnej 
výrobnej praxe (v priemysle potravinárskych obalov a keramických výrobkov) a dostupnosť 
dokumentácie v súlade s platnou legislatívou (vyhlásenie o zhode, podporná dokumentácia 
k vyhláseniu o zhode).  
 

Úradné kontroly v roku 2011 prebiehali v týchto fázach : 
I.    úradné kontroly s odberom vzoriek podľa časového harmonogramu 
II.  úradné kontroly bez odberu vzoriek   
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III. monitoring používania aktívnych a inteligentných materiálov a predmetov 
IV. monitoring PET predliskov so zameraním na dovoz z tretích krajín 
V.  monitoring vyhlásení o zhode u výrobcov 
VI. výkon auditov SVP u výrobcov plastových a keramických výrobkov  

 
Výskyt a analýza nezhôd 
 
I. Vyhodnotenie úradných kontrol s odberom vzoriek  
 

Úradné kontroly s odberom vzoriek boli realizované v súlade s časovým harmonogram. 
 

a) Chemické vyšetrenie 
Celkovo bolo laboratórne vyšetrených 186 výrobkov. Z toho 6 výrobkov laboratórnym 

vyšetrením nesplnilo požiadavky piatej hlavy druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej 
republiky – Materiály a predmety určené na styk s potravinami a 3 výrobky (dojčenské fľaše) 
nesplnili svojim materiálovým zložením požiadavky citovaného potravinového kódexu.  
 
Požiadavky bezpečnosti nesplnili nasledujúce výrobky: 
• melamínové kuchynské pomôcky    
      počet nezhôd: 2                   dôvod nezhody: migrácia formaldehydu a melamínu 
• nylonové kuchynské pomôcky   
      počet nezhôd: 1                   dôvod nezhody: migrácia primárnych aromatických amínov 
• plastové výrobky určené pre deti 

počet nezhôd: 3                    dôvod nezhody: na výrobu bol použitý polykarbonát, ktorý   
                                              obsahuje bisfenol A 

• pizza krabice 
počet nezhôd: 3                  dôvod nezhody: prekročený limit fenolu  

 
Príslušnými RÚVZ boli prijaté opatrenia na trhu na ochranu zdravia spotrebiteľa. 

 
b) Mikrobiologické vyšetrenie  

Mikrobiologicky bolo vyšetrených celkovo 23 vzoriek obalových materiálov, pričom 
všetky splnili požiadavky prílohy č. 19 k štvrtej hlave druhej časti Potravinového kódexu 
Slovenskej republiky – Mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie. 
 
c) Pôvod výrobkov  
      Z vyplnených záznamov o úradnej kontrole odobraných výrobkov vyplýva, že zo 116 
výrobkov malo 69 výrobkov deklarovaný pôvod v krajinách EÚ, 24 výrobkov pochádzalo 
z tretích krajín a 23 výrobkov nemalo uvedený pôvod (tabuľka č. 2, graf č. 7). 

 
Tabuľka č. 2   Pôvod výrobkov  
 

Pôvod výrobkov Počet 
EÚ 69 
Tretie krajiny 24 
Nezistený/neudaný 23 
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Graf č. 7 
 

Pôvod výrobkov v %
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d) Miesto odberov 

       Z vyplnených záznamov vzoriek vyplýva, že boli približne rovnomerne odobrané na 
odporúčaných miestach (tabuľka č. 3, graf č. 8).   

 
Tabuľka č. 3   Miesto odberov  
 

Miesto odberov Celkový počet 
odberov 

maloobchod (iný ako hypermarket) 27 
sklady, veľkosklady 13 
hypermarkety 33 
maloobchod (typ lacné predajne) 7 
potravinársky priemysel 18 
priemysel obalových a keramických výrobkov 18 

 
Graf č. 8 

Miesto odberov v %
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e) Skladovanie 
    U žiadnych sledovaných výrobkov neboli zistené nedostatky v skladovaní. 
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f) Kontrola dokumentácie 
    Vyhlásenie o zhode bolo predložené k 82 výrobkom. Aj podporná dokumentácia bola 
predložená k 37 výrobkom. 

  
II. Vyhodnotenie úradných kontrol bez odberu vzoriek  
 

Kontrola bez odberu vzoriek bola vykonaná v máji – júni počas aktualizácie databázy 
veľkoskladov, dovozcov a distribútorov a výrobcov určitých typov potravín v rámci územnej 
pôsobnosti každého RÚVZ v SR. Databáza bola centrálne spracovaná a z nej vyplýva, že v SR 
evidujeme: 

91 výrobcov materiálov a predmetov určených na styk s potravinami,   
47 dovozcov a distribútorov materiálov a predmetov určených na styk s potravinami 

(vrátane skladov a veľkoskladov),  
10 výrobcov potravín, ktorí využívajú twist-off uzávery na balenie potravín, 
  5 výrobcov konzervovaných potravinárskych výrobkov, ktorí využívajú lakované   
      konzervy na balenie týchto potravín. 

Celkovo bolo skontrolovaných 153 subjektov. Pri kontrolách sa sledovalo zavedenie 
správnych výrobných postupov (SVP), zavedenie HACCP a či sa k vyrábaným materiálom 
alebo predávaným výrobkom poskytujú vyhlásenia o zhode.  
 

Vyhodnotenie kontrol: 
- z 91 evidovaných výrobcov : 

o  36 výrobcov nemá zavedené SVP 
o  55 výrobcov má zavedené SVP, HACCP alebo oba systémy nasledovne:   

  44 výrobcov má zavedené SVP  
  34 výrobcov má zavedený HACCP systém 
  27 výrobcov má zavedené aj SVP aj HACCP systém  

-  z 91 výrobcov iba 18 nepredložilo vyhlásenie o zhode 
- všetci 47 kontrolovaní dovozcovia a distribútori (vrátane skladov a veľkoskladov) na 

požiadanie predkladajú svojim odberateľom vyhlásenia o zhode 
- všetci 10 výrobcovia potravín, ktorí používajú twist-off uzávery predložili vyhlásenie 

o zhode, pričom všetky používané twist-off uzávery pochádzajú od výrobcov z EÚ 
- všetci 5 výrobcovia, ktorí používajú lakované konzervy na balenie potravín predložili 

vyhlásenie o zhode a zároveň všetci používajú lakované konzervy, ktoré boli vyrobené 
v EÚ.   
Od 1. júna 2011 bolo vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 321/2011 zakázané  

používať bisfenol A v polykarbonátových fľašiach určených na dojčenskú výživu t.j. pre deti 
do 12 mesiacov veku z tohto dôvodu bola nariadená mimoriadna kontrolná akcia zameraná na 
výskyt polykarbonátových dojčenských fliaš. Mimoriadna kontrolná akcia prebehla v dňoch 
12. 7. – 15. 7. 2011. Skontrolovaných bolo 220 prevádzok, v ktorých bolo skontrolovaných 
minimálne 592 dojčenských fliaš. Nájdených bolo 112 polykarbonátových fliaš, ktoré boli 
stiahnuté z predaja (výrobky od 9 dovozcov resp. výrobcov) a zistené, že pri 215 výrobkoch, 
ktoré pochádzali od 12 výrobcov alebo dovozcov nebolo uvedené žiadne značenie a z tohto 
dôvodu nebolo možné posúdiť o aký výrobok sa jedná. Dovozcom alebo distribútorom bolo 
nariadené stiahnuť PC fľaše z distribučnej siete a fľaše bez označenia materiálového zloženia 
označiť v súlade s vyhlásením o zhode. 
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III. Monitoring používania aktívnych a inteligentných materiálov a predmetov 
 

V rámci výkonu ÚK nad materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami a 
zároveň potravinami sa monitorovalo možné používanie aktívnych a inteligentných 
materiálov a predmetov (napr. vkladanie rôznych vrecák s aktívnou zložkou do balených 
potravín, nálepky informujúce spotrebiteľa o možných zmenách v potravinách).  

Počas výkonu ÚK nebolo zistené používanie aktívnych a inteligentných materiálov 
a predmetov. 
  
IV. Monitoring PET predliskov so zameranín na dovoz z tretích krajín 
 

Skontrolovaných bolo 17 PET fliaš a predliskov, z ktorých sa tieto fľaše vyfukujú. Na 
základe kontroly dokumentácie je možné konštatovať, že používané predlisky nepochádzajú 
z tretích krajín. Zároveň všetky laboratórne vyšetrené PET fľaše spĺňali legislatívne 
požiadavky.   
 
V.  Monitoring vyhlásení o zhode u výrobcov 
 

Z aktualizovanej databázy vyplýva, že v SR evidujeme 91 výrobcov materiálov 
a predmetov určených na styk s potravinami. Súčasťou aktualizácie databázy bola aj kontrola 
predkladania vyhlásení o zhode. Na základe údajov zaslaných z jednotlivých RÚVZ je možné 
konštatovať, že 18 výrobcov neposkytuje vyhlásenia o zhode.  

Zároveň je nutné podotknúť, že aj keď 73 výrobcov poskytuje vyhlásenie o zhode tieto 
vyhlásenia vykazujú nasledujúc nedostatky: 

- neobsahujú všetky potrebné informácie ustanovené v legislatívnych predpisoch, 
- nie sú primerane aktualizované.  
 

VI. Výkon auditov SVP u výrobcov plastových a keramických výrobkov  
 

V priebehu roka 2011 bol celkovo vykonaných 12 auditov u výrobcov materiálov 
a predmetov určených na styk s potravinami z toho: 1 audit u výrobcu keramiky, 8 auditov 
u výrobcov plastových obalových materiálov, 1 audit u výrobcu papierových obalov a 1 audit 
u výrobcu hliníkových túb. 

Vyhodnotenie auditov: 1 prevádzka vyhodnotená ako nebezpečná, 2 prevádzky 
vyhodnotené ako podmienene bezpečné, 6 prevádzok bolo posúdených ako bezpečných  a 3 
prevádzky ako bezpečné s pripomienkami. 
 
 
8. Vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich ÚK v roku 2011 
 
Typ školenia,  dátum 
a miesto konania 

Názov (zameranie) 
školiacej akcie 

Cieľová skupina Počet 
školiacich 
akcií/ 
účastníkov
 

PORADY 
Porada krajských 
odborníkov v hygiene 
výživy 
28.2.-1.3.2011, Levice 

Hygiena výživy 
a bezpečnosť potravín 

Krajskí odborníci v HV 

1/5 
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Porada  krajských 
odborníkov  v hygiene 
výživy 
13.-14.10.2011, 
Myjava 

Hygiena výživy 
a bezpečnosť potravín 

Krajskí odborníci v HV 

1/6 

Pracovná porada 
k návrhu novely 
zákona o potravinách, 
4.5.2011, ÚVZ SR, 
Bratislava 

Návrh novely zákona o 
potravinách 

Vedúci odborov 
a oddelení hygieny 
výživy 1/2 

Celoslovenská 
pracovná porada 
v hygiene výživy,     
10.-11.5.2011, 
Trebišov 

Celoslovenská pracovná 
porada 

Vedúci odborov 
a oddelení hygieny 
výživy 1/34 

Celoslovenská  
pracovná porada  v  
hygiene  výživy,    
9.-10.11.2011, Myjava 

Celoslovenská pracovná 
porada 

Zamestnanci RÚVZ 

1/54 

Odborný vzdelávací 
modul – ÚVZ SR, 
8.11.2011, RÚVZ BB 

Úradná kontrola potravín Zamestnanci RÚVZ 
1/10 

Krajská porada 
vedúcich HVBPKV 
v Poprade 

Monitoring vybraných 
aditív do potravín 

Krajskí odborníci v HV 
1/7 

Pracovná porada, 
15.- 16.4.2011 
Komárno 

ŠZD nad kozmetickými 
výrobkami 
 

Vykonávanie ŠZD nad 
kozmetickými 
výrobkami 

1/7 

Krajská porada ved. 
pracovníkov OHV, 
6.5.2011, RÚVZ 
Trenčín 

Hygiena výživy 
a bezpečnosť potravín 

Zamestnanci RÚVZ 

1/4 

Krajský seminár 
odboru HV a BP, 
15.12. 2011, RÚVZ 
Trenčín 

Hygiena výživy 
a bezpečnosť potravín 

Zamestnanci RÚVZ 

1/15 

Pracovná porada KO 
v HV s HO a seminár  
príručka SVP ZSS,  
7.- 8.3.2011, Medzev 

Aktualizácia príručky 
správnej hygienickej 
praxe 

Krajskí odborníci v HV 

1/2 

Krajská porada v HV, 
RÚVZ Trnava, 
25.10.2011 

Hygiena výživy 
a bezpečnosť potravín 

Zamestnanci RÚVZ 
1/4 

Krajská porada HV: 
L. Mikuláš 19.10.2011 

Hygiena výživy 
a bezpečnosť potravín 

Vedúci odborov 
a oddelení hygieny 
výživy 

1/14 

Krajská porada HV 
Martin 25.3.2011 

Hygiena výživy 
a bezpečnosť potravín 

Vedúci odborov 
a oddelení hygieny 
výživy 

1/14 

Celoslovenská porada  ŠZD nad kozmetickými Zamestnanci RÚVZ 1/30 
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7.4.2011, Hotel Peklo  
Komárno 

výrobkami 
 

Krajská porada 
vedúcich pracovníkov 
OHVBPKV PO kraja 

Hygiena výživy 
a bezpečnosť potravín 

Zamestnanci RÚVZ 
1/7 

SEMINÁRE, ŠKOLENIA, KURZY 

Seminár, 27. 1. 2011, 
Bratislava 

Kontrola obsahu 
polyaromatických 
uhľovodíkov 
v potravinách a vodách, 
Odborná spôsobilosť na 
vykonávanie epid. 
závažných činností pri 
výrobe, manipulácii 
a uvádzaní do obehu 
potravín a pokrmov 

Zamestnanci RÚVZ 

1/4 

Seminár, 24. 2. 2011, 
Bratislava 

Diagnostika 
akantamébovej keratitídy, 
Kvalita VD v obchodnej 
sieti SR 

Zamestnanci RÚVZ 1/3 
 
 

Seminár o dioxínoch, 
29.3.2011, ŠVPS SR, 
Bratislava 

Dioxíny 
Zamestnanci RÚVZ 

1/25 

Seminár, 12.4.2011, 
ŠVPS SR, Bratislava 

Výkon auditov 
u prevádzkovateľov 
potravinárskych podnikov 
zameraný na audity 
v obchodnej sieti 

Zamestnanci RÚVZ 

1/36 

Seminár, 17.5.2011, 
ŠVPS SR, Bratislava 

Nanotechnológie – riziká 
a výhody ich použitia 
v potravinovom reťazci 

Zamestnanci RÚVZ 
1/21 

Seminár, 27.6.2011, 
organizátor: 
Informačná kancelária 
Európskeho 
parlamentu na 
Slovensku, Bratislava 

Označovanie potravín 
 

Zamestnanci RÚVZ 

1/9 

DG SANCO 4.-
8.4.2011, Budapešť, 
Maďarsko 

Training, Implementation 
and Maintenance of 
HACCP Systems, 

Zamestnanci RÚVZ 
1/2 

DG SANCO, 11. – 15. 
7. 2011, Stratford 
Upon Avon, Veľká 
Británia 

Training, Implementation 
and Maintenance of 
HACCP Systems 

Zamestnanci RÚVZ 

1/1 

Odborný seminár 
ÚVZ SR: 29. 9. 2011 

Analytické metódy 
monitoringu rezíduí 
pesticídov v detskej 
a dojčenskej výžive, 
Monitoring úrazovosti 

Zamestnanci RÚVZ 1/28 
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u detí predškolského 
a školského veku, 
Vyhodnotenie chrípkovej 
sezóny 2010/2011 

Odborný seminár 
11.10.2011, ÚVZ SR, 
Bratislava 
 

Kontrola polyamidových  
melamínových 
kuchynských potrieb 
z dovozu z Číny 

Zamestnanci RÚVZ 

1/29 

Odborný seminár 
ÚVZ SR: 
27.10.2011, Bratislava  

Hodnotenie prípravkov na 
ochranu rastlín  z hľadiska 
reziduí pesticídov 
v ošetrených rastlinách, 
potravinách a krmovinách 
a  problematika SUSHI 

Zamestnanci RÚVZ 

1/8 

Odborný seminár 
ÚVZ SR:  24.11.2011, 
Bratislava 

Diagnostika patogénnych 
sérotypov E. Coli, 
Laboratórna diagnostika 
norwalk vírusov, 
Diagnostika osýpok 
a rubeoly v NRC pre 
MMR a závery z EU 
meetingu laboratórnej 
siete pre osýpky 

Zamestnanci RÚVZ 

1/16 

Semináre pracovníkov 
odboru hygieny 
výživy RÚVZ  
4.2.2011, 4.3.2011, 
16.11.2011          

 Doručovanie písomností 
a označovanie pre ŠZD, 
odber vzoriek, plán ÚK 
potravín právoplatnosti 
rozhodnutí, Novela zák. 
o potravinách 

Zamestnanci RÚVZ 

3/35 

Seminár:  2.2.2011, 
ÚVZ SR Bratislava   

monitoring spotreby 
vybraných prídavných 
látok v potravinách na rok 
2011 

Zamestnanci RÚVZ 

1/72 

Seminár, dňa  8.-
9.3.2011 

Konanie pri kontrolách 
v zariadeniach spoločného 
stravovania, SAFETY 
AND QUALITY 
STANDARD AGENCY 

Zamestnanci RÚVZ 

1/2 

Seminár: marec 
2011,Nový Smokovec 

Nové receptúry a stratégia 
v školskom stravovaní 

Zamestnanci RÚVZ 1/2 

Seminár:  jún 2011, B. 
Bystrica 

Rizikové faktory 
aterosklerózy v detskom 
veku 

Zamestnanci RÚVZ 
1/2 

XIX. Vedecko-
odborná konferencia 
s medzinárodnou 
účasťou  20. 09. 2011, 
Nový Smokovec 

Životné podmienky 
a zdravie 

Zamestnanci RÚVZ 

1/14 
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Odborný seminár pre 
pracovníkov 
vykonávajúcich ÚK- 
Poprad, 5.10.2011, 
RÚVZ Žilina, 
org.ÚVZ SR 

Úradnú kontroly 
materiálov a predmetov 
určených na styk 
s potravinami  

Pracovníci 
vykonávajúci ÚK 

2/47 

Kurz: SZU Bratislava, 
10.-14. 10. 2011, SZU 
Bratislava 

Príprava na výkon práce 
v zdravotníctve 

Zamestnanci RÚVZ 
1/3 

Krajský odborno-
vzdelávací seminár: 
RÚVZ BB 2.11.2011 

Novela zákona o 
potravinách, Prídavné 
látky v potravinách 

Zamestnanci RÚVZ 
1/23 

Seminár Organizátor: 
Územné koordinačné 
centrum ZSVTS 
a SSPV v BB v 
spolupráci s PF UM, 
BB a KŠÚ  BB 

Možnosti využitia 
strukovín v školskom 
stravovaní- seminár pre 
pracovníkov zariadení ŠS 

Zamestnanci RÚVZ 

1/1 

Odborný seminár, 
RUVZ Košice, 
21.4.2011 

VŠ seminár KE kraja Zamestnanci RÚVZ 
1/11 

Seminár: Hotel 
Zemplín, 10.-
11.5.2011, Trebišov  

Požiadavky na nakladanie  
a odstraňovanie 
kuchynského odpadu 
pochádzajúceho 
z dopravných prostriedkov 
používaných 
v medzinárodnej doprave 
v potravinárskych 
prevádzkach  

Vedúci oddelení 
a odborov HV 

1/6 

Seminár:4.11.2011 
RÚVZ KE  

Aktuálne témy v oblasti 
hygieny výživy 

Zamestnanci RÚVZ 1/15 

Training on Auditing 
HACCP systems – 
12.-16. 09. 2011 
Švédsko 

Training on Auditing 
HACCP systems 

Zamestnanci verejného 
zdravotníctva 1/2 

Odborný seminár 
RÚVZ Poprad 29. 9. 
2011 

Odber a lab. skúšanie 
materiálov a predmetov 
určených na styk 
s potravinami  

Zamestnanci RÚVZ 

1/31 

Seminár 8.2.2011, 
RÚVZ Nitra 

Odbery vzoriek potravín a 
vody 

Zamestnanci RÚVZ 1/6 

Seminár  27.6.2011, 
Dom novinárov, BA 

Označovanie potravín Zamestnanci RÚVZ 1/3 

Jarný odborný seminár 
+ jesenný odborný 
seminár: 31.5.2011, 
16.11.2011, RÚVZ 
Nitra 

Hygiena v zariadeniach 
spoločného stravovania 
 

Zamestnanci RÚVZ 

2/19 

Seminár: 4.11.2011, Hygiena v zariadeniach Zamestnanci RÚVZ 2/13 
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9.11.2011, SPU Nitra spoločného stravovania 
 

Odborné  semináre na 
RÚVZ Trenčín, 
Prievidza, Pov. 
Bystrica 

Mesačné odborné 
semináre   

Zamestnanci RÚVZ 

10/26 

Školenia na  RÚVZ 
Trenčín  

Akreditovaný  odber 
vzoriek potravín a vôd 

Zamestnanci RÚVZ 1/9 

Krajský seminár: 
19.10.2011, RÚVZ L. 
Mikuláš 

Novela zák. o potravinách Vedúci odborov 
a oddelení HV 1/7 

Semináre odd. HV  
L. Mikuláš 

Mesačné odb. semináre   Pracovníci oddelení 
HV 12/84 

Celoústavné semináre 
RÚVZ 

Mesačné odb. semináre   Zamestnanci  RÚVZ 29/186 

Semináre PO kraja,  
28. 4. 2011, 26. 5. 
2011, 16. 6. 2011, 
29.9.2011, 27.10.2011  

Krajské semináre Zamestnanci RÚVZ  
PO kraja  

6/64 

Semináre PO kraja za 
rok 2011 

Odborné semináre Zamestnanci RÚVZ  
PO kraja  

23/114 

Interné vzdelávanie 
OHVBPKV 

Odborné vzdelávanie 
z hygieny  výživy 
a bezpečnosti potravín 

Zamestnanci RÚVZ  
PO kraja  

8/48  

KONFERENCIE 
 Bratislava 
19.-21.10.2011  

Zoonózy- spoločná 
ochrana zdravia ľudí 
a zdravia zvierat 

Zamestnanci RÚVZ 
1/7 

Nový Smokovec,  
19. – 21. 9. 2011 

Životné podmienky 
a zdravie 

Zamestnanci RÚVZ 1/15 

Konferencia – 
Chemistry Slovakia 
2011: 13.4.2011, 
Incheba Expo, 
Bratislava 

Aditíva v potravinách-É-
čka, Chémia jedinečný 
nástroj v boji proti 
infekčným ochoreniam 

Zamestnanci RÚVZ 

1/1 

II. Odborná 
konferencia, 
13.04.2011, Trenčín 

Surveillance chronických 
chorôb 

Zamestnanci RÚVZ 
1/3 

VII. Martinské dni - 
Martin, 10.3.2011 

Hygiena a verejné 
zdravotníctvo 

Zamestnanci RÚVZ 1/7 

X. celoštátna 
konferencia 
Trenčín,  
25.5.-26.5.2011 

Hygiena výživy 
a bezpečnosť potravín 

Zamestnanci RÚVZ 

1/2 

VIII. celoslovenská 
odborná konferencia, 
Žilina, 29.3.2011 

Hygiena výživy 
a bezpečnosť potravín 

Zamestnanci RÚVZ 
1/13 

4. konferencia 
SAVEZ, Košice, 9.-
10.6.2011 

konferencia Zamestnanci RÚVZ 
1/1 
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9. Celkový počet zamestnancov pre výkon ÚK v roku k 31. 12. 2011 
 
272,7 zamestnancov (pracoviská hygieny výživy ÚVZ SR a RÚVZ v SR): 
 
13 zamestnancov – ÚVZ SR  - odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických 
výrobkov 
 
259,7 zamestnancov (pracoviská hygieny výživy RÚVZ v SR) 
Banskobystrický región: 51,5 zamestnancov  
Bratislavský región: 14 zamestnancov, 
Nitriansky región: 34 zamestnancov  
Košický región: 37,2 zamestnancov  
Prešovský región:  41 zamestnancov,  
Trenčiansky región: 26 zamestnancov  
Trnavský región: 23 zamestnancov  
Žilinský región: 33 zamestnancov  
 
 
 
 


