Výročná správa predložená Slovenskou republikou za obdobie od
1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
1. Úvod

Úradné kontroly boli vykonávané v zmysle ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2017/625, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007
Z. z.“), zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
152/1995“), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín,
Potravinového kódexu SR, vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na
zariadenia spoločného stravovania v znení neskorších predpisov a osobitných predpisov
uplatňujúcich sa pri výrobe potravín, pri manipulácii s nimi a uvádzaní na trh z hľadiska ich
zdravotnej bezpečnosti. Úradné kontroly boli vykonávané aj v súvislosti s plnením ďalších úloh
vyplývajúcich z Viacročného národného plánu úradných kontrol potravín v Slovenskej republike.
Viacročný národný plán úradných kontrol v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva na rok 2020
bol aktualizovaný ÚVZ SR v spolupráci s Poradným zborom hlavného hygienika SR pre hygienu
výživu, zaslaný všetkým RÚVZ v SR dňa 20.1.2020 a následne bol prijatý a rozpracovaný každým
RÚVZ v SR. Plán je postavený na základe zdravotného rizika, zahŕňa potravinárske podniky a činnosti
podľa § 23 ods. 2 zákona č. 152/1995 Z. z., naviac obsahuje mimoriadne úlohy, vychádzajúce z
hlásení a oznámení o výskyte zdraviu škodlivých potravín a materiálov a predmetov určených na styk
s potravinami v RASFF a obdržaných podnetov spotrebiteľov. Frekvencia výkonu kontrol vyplýva zo
stupňa rizika potravinárskeho podniku a výsledkov kontrol a je rozpracovaná na regionálnej úrovni
pre každý potravinársky podnik.
Činnosť orgánov verejného zdravotníctva (ÚVZ SR a 36 RÚVZ v SR) bola v roku 2020
ovplyvnená vo veľkej miere pandémiou ochorenia COVID-19, nakoľko v dôsledku prijímaných
protiepidemických opatrení bola obmedzená možnosť výkonu kontrol u prevádzkovateľov (najmä
z dôvodu obmedzenia činnosti prevádzok, dlhotrvajúcehe uzatvorenia niektorých typov prevádzok
a pod.), táto nepredpokladaná mimoriadna situácia mala významný vplyv na frekvenciu, intenzitu a
povahu úradných kontrol. Pôvodný plán kontrol, ako aj vykonanie auditov nebolo preto možné
v plnom rozsahu naplniť. Orgány verejného zdravotníctva postupovali podľa vykonávacieho
nariadenia Komisie (EÚ) 2020/466 z 30. marca 2020 o dočasných opatreniach na obmedzenie rizík
pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín a pre dobré životné podmienky zvierat počas určitých vážnych
narušení kontrolných systémov členských štátov v dôsledku ochorenia spôsobeného koronavírusom
(COVID-19), ktoré stanovovalo určitú flexibilitu pri výkone kontrol. Prioritou orgánov verejného
zdravotníctva boli v roku 2020 kontroly zamerané na dodržiavanie opatrení z dôvodu ochrany
verejného zdravia. ÚVZ SR ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa
§ 5 ods. 4 písm. h) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území
Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z
11.3.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.3.2020 generálnym riaditeľom Svetovej
zdravotníckej organizácie nariaďoval opatrenia na predchádzanie ochoreniam a opatrenia pri
ohrozeniach verejného zdravia pre Slovenskú republiku. V období od 1.4.2020 do 17.12.2020 vykonali
odborní zamestnanci RÚVZ v SR v súlade s § 54 a § 55 zákona č. 355/2007 Z. z. 17 348 kontrol
zameraných na dodržiavanie nariadených opatrení pri ohrození verejného zdravia. V zariadeniach
spoločného stravovania bolo vykonaných 10 901 kontrol a zistených 510 porušení nariadených
opatrení. V predajniach potravín, drogérií a lekární bolo vykonaných 6 447 kontrol a zistených 266
porušení nariadených opatrení.
V roku 2020 bolo orgánmi verejného zdravotníctva Slovenskej republiky spolu vykonaných 36
531 kontrol v 20 327 kontrolovaných potravinárskych prevádzkach, vrátane zariadení spoločného
stravovania z celkového počtu 53 847 prevádzok registrovaných orgánmi verejného zdravotníctva.
Okrem uvedených kontrol bolo vykonaných ešte 7 991 kontrol v prevádzkach registrovaných orgánmi

štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ako sú napr. predajne potravín, novinové stánky a pod. Pri
kontrolách bolo zistených spolu 3 056 nezhôd so súčasne platnými právnymi predpismi. Uvedené
nezhody boli zistené v 1 588 prevádzkach. Čo predstavuje mierne zlepšenie v porovnaní s rokom
2019. Najviac kontrol bolo vykonaných v sektore služieb (t. j. v zariadeniach spoločného stravovania,
ďalej len „ZSS“), spolu 24 443 kontrol v 12 561 zariadeniach (z celkového počtu 47 293
registrovaných prevádzok, čo predstavuje 51,7 % skontrolovaných prevádzok ZSS), pričom nezhody
sa zistili v 1 354 kontrolovaných prevádzkach.
Najčastejšou príčinou nezhôd vo všeobecnosti boli nedostatky v prevádzkovej hygiene (573
prevádzok), v systéme HACCP/SVP (377 prevádzok), v skladovaní potravín (371 prevádzok),
v manipulácii s potravinami a v zistení potravín po dátume minimálnej trvanlivosti resp. dátume
spotreby (zhodne 217 prevádzok). Čo predstavuje mierne zlepšenie vo všetkých sledovaných
ukazovateľoch v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Výsledky úradných kontrol dlhodobo
poukazujú na stabilnú hygienickú úroveň prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. Preventívny
efekt priniesli aj uložené opatrenia a sankcie.
V roku 2020 zamestnanci RÚVZ v SR vykonávali tiež kontroly v súvislosti so šetrením výskytu
zdravotne škodlivých potravín alebo nevyhovujúcich potravín a materiálov a predmetov
prichádzajúcich do kontaktu s potravinami, ktoré boli hlásené prostredníctvom Rýchleho výstražného
systému pre potraviny a krmivá - Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). V roku 2020
zamestnanci RÚVZ v SR vykonávali tiež kontroly v nadväznosti na prijatých 46 oznámení RASFF
(najčastejšie sa jednalo o predmety a materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami (13
oznámení) a o výživové doplnky (13 oznámení). Na základe zistení RÚVZ v SR v rámci úradnej
kontroly boli v systéme RASFF hlásené 3 oznámenia, jedno sa týkalo predmetu prichádzajúceho do
kontaktu s potravinami (migrácia kadmia a ortuti zo skleneného pohára) a dve výživových doplnkov
(nepovolené zložky yohimbine a agmatín sulfát vo výživovom doplnku z UK; nepovolená nová zložka
serrapeptáza vo výživovom doplnku z ČR).
Zároveň boli vykonané kontroly v nadväznosti na 2 prijaté oznámenia „Food Fraud“. Obe sa
týkali prítomnosti nepovolených látok vo výživových doplnkoch.
Systém AAC - v roku 2020 bolo na ÚVZ SR zaslaných 15 žiadostí. Všetky sa týkali označovania
a reklamy výživových doplnkov, ktoré boli v rozpore s nariadením (EÚ) č. 1169/2011, smernicou (ES)
č. 2002/46 a nariadením (ES) č. 1924/2006. ÚVZ SR postúpil prostredníctvom systému AAC 6 žiadostí
(5 sa týkalo výživových doplnkov) na kontrolu príslušným orgánom Českej republiky.
V roku 2020 vykonali regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR (odbory/oddelenia HV)
spolu 13 auditov potravinárskych prevádzok (podľa čl. 14 pís. i) nariadenia (EÚ) č. 2017/625), a to
najmä v zariadeniach spoločného stravovania. 1 audit bol s nezhodami, počet zistených nezhôd bol 3.
Zároveň boli vykonané 3 audity u výrobcov materiálov a predmetov určených na styk s potravinami,
v 2 prevádzkach bola nájdená 1 nezhoda, pričom prevádzky boli posúdené ako bezpečné.
Odber vzoriek, ktorý vychádzal z Viacročného národného plánu úradnej kontroly Slovenskej
republiky na rok 2020, sa podľa možností realizoval, ale stanovený plán sa z dôvodu pandémie
ochorenia COVID-19 a prijatých protiepidemických opatrení z dôvodu obmedzenej možnosti výkonu
kontrol v potravinárskych prevádzkach a odberu vzoriek v prevádzkach v plnom rozsahu naplniť
nepodarilo. V roku 2020 bolo spolu odobratých a vyšetrených 10 652 vzoriek (čo predstavuje
splnenie plánu odberu vzoriek na 93,6 %) potravín, pokrmov, prídavných látok do potravín a
materiálov a predmetov určených na styk s potravinami. Z uvedeného počtu bolo vyšetrených 4 796
vzoriek hotových pokrmov, vrátane pokrmov rýchleho občerstvenia. Z celkového počtu vyšetrených
vzoriek bolo celkovo nevyhovujúcich 765 vzoriek, čo predstavuje 7,2 %, pričom až 719 (94,0 %)
nevyhovujúcich vzoriek nevyhovelo z dôvodu mikrobiálnej kontaminácie, a to najmä z dôvodu
porušenia kritérií procesu výroby. Najvyššie percento nevyhovujúcich vzoriek v porovnaní
s ostatnými vzorkami potravín bolo zaznamenané v prípade nealkoholických nápojov (35,6 %) a
pokrmov rýchleho občerstvenia (15,5 %), a to z dôvodu kontaminácie koliformnými baktériami a
kvasinkami.

2. Opatrenia prijaté na zabezpečenie účinného fungovania viacročného národného plánu kontroly vrátane opatrení na
presadzovanie práva a výsledkov týchto opatrení

Databáza prevádzkovateľov potravinových podnikov (výrobcovia potravín a maloobchod)
v oblasti výroby, spoločného stravovania, materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami, nových
potravín a potravín na osobitné výživové účely, výživových doplnkov a epidemiologicky rizikových
potravín je vedená na ÚVZ SR a prepojená na jednotlivé RÚVZ v SR. Aktuálna databáza prevádzok je
ročne zasielaná na príslušnú RVPS, informácia o nových prevádzkach je zasielaná priebežne počas
roka. RÚVZ v roku 2020 priebežne vykonávali schvaľovanie potravinárskych prevádzkarní podľa
zákona č. 355/2007 Z. z. a zostavili aktuálne zoznamy registrovaných prevádzkovateľov
potravinárskych podnikov.
Úradné kontroly potravín sú vykonávané na základe plánu úradnej kontroly potravín
kvalifikovaným skúseným personálom RÚVZ v SR. Na zabezpečenie kvality a konzistentnosti
úradných kontrol sú ÚVZ SR vypracované jednotné postupy a vzorové zápisnice. RÚVZ v SR
vykonávajú kontroly bez predchádzajúceho ohlásenia na základe plánu kontrol a aktuálnej situácie.
Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov sú informovaní o výsledkoch kontrol
prostredníctvom RÚVZ priebežne počas kontrol a na záver kontrol, vrátane nedostatkov zistených
počas kontrol a musia prijať vhodné nápravné opatrenia na ich odstránenie. RÚVZ následne
kontroluje plnenie uložených, resp. prijatých opatrení prevádzkovateľom. Na základe výsledkov
úradnej kontroly potravín na odstránenie zistených nedostatkov a v záujme ochrany zdravia
spotrebiteľov boli prevádzkovateľom kontrolovaných prevádzkarní ukladané (nariadené) podľa § 19
ods. 1 a ods. 2, § 20 ods. 9 a ods. 12 zákona č. 152/1995 Z. z. a čl. 138 ods. 1 a ods. 2 písm. c) až i)
nariadenia (EÚ) č. 2017/625 nasledovné opatrenia:
c) nariadenie ošetrenia tovaru, zmeny etikiet alebo poskytnutia opravných informácií
spotrebiteľom: 6
d) obmedzenie alebo zakázanie uvádzania na trh, premiestňovania, vstupu do Únie alebo
vývozu zvierat a tovaru, a zakázanie ich návratu do členského štátu odoslania alebo nariadenie ich
návratu do členského štátu odoslania: 55
g) nariadenie stiahnutia od používateľov, stiahnutia z trhu, odstránenia a zničenia tovaru,
pričom v náležitých prípadoch povolia používanie tovaru na iné účely, než na ktoré bol pôvodne
určený: 96
h) nariadenie izolácie alebo zatvorenia celého podniku dotknutého prevádzkovateľa alebo časti
tohto podniku alebo jeho prevádzkarní, chovov alebo iných priestorov, a to na primerané obdobie: 42
i) nariadenie zastavenia všetkých činností dotknutého prevádzkovateľa alebo časti uvedených
činností a v náležitých prípadoch internetových stránok, ktoré prevádzkuje alebo využíva, a to všetko
na primerané obdobie: 25.
Pri výkone úradnej kontroly sa v prípade zistenia nedostatkov uplatňujú aj sankcie v
blokovom konaní – za priestupok na mieste pri výkone kontroly, resp. sa zaháji správne konanie vo
veci uloženia pokuty.
Sankcie podľa čl. 139 nariadenia (EÚ) 2017/625:
Zariadenia spoločného stravovania (ZSS):
uložené sankcie (pokuty) v správnom konaní: 327 / 154 483 eur
uložené sankcie (pokuty) v blokovom konaní: 566 / 56 341 eur
zatiaľ právoplatne neukončené správne konania vo veci uloženia pokuty: 73
Výroba, manipulácia a umiestňovanie potravín na trh:
uložené sankcie (pokuty) v správnom konaní: 71 / 42 823 eur
uložené sankcie (pokuty) v blokovom konaní: 213 / 19 681 eur
zatiaľ právoplatne neukončené správne konania vo veci uloženia pokuty: 13

V súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 ÚVZ SR v roku 2020 vykonal 3 interné
audity: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Humennom a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Michalovciach. Tieto audity boli zamerané na kontrolu plnenia úloh za obdobie roku 2019 a 2020 ku
dňu konania auditu a na dodržiavanie požiadaviek vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z., zákona
č. 152/1995 Z. z. a nariadenia (EÚ) č. 2017/625.
Okrem metodického materiálu ÚVZ SR - národného viacročného plánu úradnej kontroly
potravín (MANCP) v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva podľa nariadenia (EÚ) č. 2017/625
na rok 2020 boli Odborom hygieny výživy a bezpečnosti potravín na ÚVZ SR vydané 4 odborné
usmernenia k výkonu úradnej kontroly a štátneho zdravotného dozoru, najmä v nadväznosti na
zmeny právnych predpisov. ÚVZ SR v súlade s požiadavkami nariadenia (EÚ) č. 2017/625 pripravil a
vydal aktualizáciu úloh v rámci MANCP pre potraviny v SR vykonávanú orgánmi verejného
zdravotníctva na rok 2020 ako usmerňujúci materiál pre RÚVZ v SR. Okrem uvedenej aktualizácie ÚVZ
SR vydal nasledovné usmernenia:
1. Usmernenie č. OHVBPKV/75/2020 zo dňa 5.2.2020 - Evidencie blokových pokút z hľadiska
GDPR,
2. Usmernenie č. OHVBPKV/75/102250/2020/FR zo dňa 8.7.2020 – Ambulantný predaj,
3. Usmernenie č. OHVBPKV/6204/2020/Jo zo dňa 13.8.2020 – Novela zákona č. 355/2007 Z.
z. (rozhodovanie o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky),
4. Usmernenie č. OHVBPKV/6815/107333/FR zo dňa 24.8.2020 - Zákaz používania mnohých
typov jednorazových plastových výrobkov, vrátane plastových slamiek na pitie.
3. Zmeny viacročného národného plánu kontroly

V priebehu roka 2020 neboli vykonané žiadne zásadné zmeny národného viacročného plánu
úradnej kontroly potravín v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva.

4. Poplatky alebo platby

Úrad verejného zdravotníctva SR – neuplatňuje poplatky podľa čl. 79 ods. 2 písm. a) a b)
nariadenia (EÚ) č. 2017/625.

1. Potraviny a ich bezpečnosť, neporušenosť a bezchybnosť na ktoromkoľvek stupni výroby, spracovania a distribúcie potravín vrátane pravidiel zameraných na zaručenie
slušných obchodných praktík a na ochranu záujmov a informovanosti spotrebiteľov, ako aj výroby a používania materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku
s potravinami

Celkový záver o dosiahnutej úrovni dodržiavania pravidiel

Najviac kontrol bolo vykonaných v sektore služieb (t. j. v zariadeniach spoločného stravovania), spolu 24 443 kontrol v 12
561 zariadeniach (z celkového počtu 47 293 registrovaných prevádzok, čo predstavuje 51,7 % skontrolovaných prevádzok ZSS), pričom
nezhody sa zistili v 1 354 kontrolovaných prevádzkach (čo predstavuje 10,8 % prevádzok). Najčastejšou príčinou nezhôd vo všeobecnosti
boli nedostatky v prevádzkovej hygiene (552 prevádzok), v skladovaní potravín (362 prevádzok), v systéme HACCP/SVP (330 prevádzok),
v manipulácii s potravinami (204 prevádzok) a v zistení potravín po dátume minimálnej trvanlivosti resp. dátume spotreby (zhodne 200
prevádzok).

L 124/5

Odber vzoriek, ktorý vychádzal z Viacročného národného plánu úradnej kontroly Slovenskej republiky na rok 2020, sa podľa možností
realizoval, ale stanovený plán sa z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a prijatých protiepidemických opatrení z dôvodu obmedzenej
možnosti výkonu kontrol v potravinárskych prevádzkach a odberu vzoriek v prevádzkach v plnom rozsahu naplniť nepodarilo. V roku 2020
bolo spolu odobratých a vyšetrených 10 652 vzoriek potravín, pokrmov, prídavných látok do potravín a materiálov a predmetov určených na
styk s potravinami (čo predstavuje splnenie plánu odberu vzoriek na 93,6 %). Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo celkovo
nevyhovujúcich 765 vzoriek, čo predstavuje 7,2 %, pričom až 719 (94,0 %) nevyhovujúcich vzoriek nevyhovelo z dôvodu mikrobiálnej
kontaminácie, a to najmä z dôvodu porušenia kritérií procesu výroby. Najviac mikrobiologicky nevyhovujúcich vzoriek v porovnaní
s ostatnými vzorkami potravín bolo zaznamenané v prípade nealkoholických nápojov (41,3 %), pokrmov rýchleho občerstvenia (15,8 %),
vody – watercoolery (14,9 %) a zmrzliny a dezertov (14,8 %). Vo vyšetrovaných vzorkách potravín boli mikrobiologicky izolované najmä
nasledovné mikroorganizmy: koliformné baktérie, kvasinky, Enterobacteriaceae, plesne, Bacillus cereus, Escherichia Coli a Staphylococcus
spp.. Z dôvodu chemickej kontaminácie nevyhovelo spolu 30 vzoriek potravín z celkovo vyšetrených 10 652 vzoriek, t.j. 0,3 %, najmä
z dôvodu prekročenia stanovených limitov pre prídavné látky (najmä farbivá v nebalenej zmrzline). Pozornosť bola venovaná najmä
farbivám, sladidlám a konzervačným látkam. Celkovo bolo na kontrolu farbív vyšetrených 1 255 vzoriek (najmä zmrzlina, cukrárske výrobky
a výživové doplnky), pričom z uvedeného celkového množstva nevyhovelo 23 vzoriek (1,8 %). V prípade všetkých 23 vzoriek sa jednalo o
vzorky nebalenej zmrzliny, ktoré nevyhoveli z dôvodu použitia nepovolených farbív – E 104, E 110 a E 124. Používanie farbív: Chinolínová

Úradný vestník Európskej únie

Hlavným cieľom úradných kontrol potravín bolo overovanie dodržiavania právnych predpisov v prípade potravín na trhu v SR za
účelom zabezpečenia a ochrany zdravia spotrebiteľov. Úradné kontroly boli vykonávané na základe Viacročného národného plánu úradných
kontrol potravín v Slovenskej republike, ale aj zistení z predchádzajúcich kontrol a auditov, plnenia mimoriadnych úloh, na základe hlásení a
oznámení o výskyte zdraviu škodlivých potravín a materiálov a predmetov určených na styk s potravinami v RASFF a obdržaných podnetov
spotrebiteľov. Operatívne i strategické ciele stanovené pre úradnú kontrolu potravín boli splnené z hľadiska kontrol u prevádzkovateľov
potravinárskych podnikov. Z hľadiska odberu vzoriek potravín, pokrmov, prídavných látok do potravín a materiálov a predmetov určených
na styk s potravinami sa stanovený plán z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a v tej súvislosti prijatých protiepidemických opatrení
v plnom rozsahu naplniť nepodarilo (plán odberu vzoriek bol splnený na 93,6 %).

SK

1.1.

13.5.2019

ČASŤ II

žltá (E 104), Žltá SY FCF/pomarančovožltá S (E 110), Ponceau 4R, košenilová červená A (E 124) nie je v zmrzlinách povolené podľa
nariadenia Komisie (EÚ) č. 232/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Príloha II k Nariadeniu (ES) č. 1333/2008. V prípade nevyhovujúcich vzoriek
zmrzliny sa jednalo len o výrobu a konzumáciu v mieste určitého regiónu, pričom priamo na mieste boli RÚVZ prijaté potrebné opatrenia.
Príslušní prevádzkovatelia boli upozornení na dodržiavanie požiadaviek nariadenia Komisie (EÚ) č. 232/2012, súčasne boli voči nim
uplatnené sankcie.

1.2. Úradné kontroly prevádzkovateľov/prevádzkarní
Schválené prevádzkarne

Prevádzkarne vykonávajúce všeobecné činnosti (chladiarne, prebaľovacie zariadenia, veľko
obchodné trhy, chladiarenské plavidlá)
Mäso domácich kopytníkov
Mäso hydiny a zajacovitých
Mäso zveri z farmových chovov
Mäso z voľne žijúcej zveri
Mleté mäso, mäsové prípravky a mechanicky separované mäso (MSM)
Mäsové výrobky
Živé lastúrniky
Produkty rybolovu
Mledzivo, surové mlieko, výrobky na báze mledziva a mliečne výrobky
Vajcia a výrobky z vajec
Žabie stehienka a slimáky
Škvarené živočíšne tuky a oškvarky
Opracované žalúdky, mechúre a črevá
Želatína

Počet prevádzkarní

Počet vykonaných úradných kontrol

L 124/6

Kolagén
Vysoko rafinovaný chondroitín-sulfát, kyselina hyalurónová, ostatné hydrolyzované pro
dukty z chrupaviek, chitozán, glukozamín, syridlo, vyzina a aminokyseliny (HRP)
Med

SK

Klíčky
Registrovaní prevádzkovatelia/prevádzkarne

Počet prevádzkovateľov/prevádzkarní

Počet vykonaných úradných kontrol

Pestovanie plodín
Chov zvierat
Zmiešané hospodárstvo
Úradný vestník Európskej únie

Poľovníctvo
Rybolov
Akvakultúra
Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
Výroba rastlinných olejov a tukov
Výroba mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov
Výroba pečiva a múčnych výrobkov
Výroba ostatných potravinárskych výrobkov

1283

1763

4509

1916

560

142

47293

24443

Výroba nápojov
Veľkoobchod
Maloobchod
Doprava a skladovanie

Iné

7991

13.5.2019

Činnosti reštaurácií a pohostinstiev

Prevádzkarne vyrábajúce materiály prichádzajúce do styku s potravinami

Počet vykonaných úradných kontrol

104

15

Typ priestorov prevádzkovateľa

Počet prevádzkarní

Počet vykonaných úradných
kontrol (počet jatočných tiel
alebo hmotnosť v tonách)

SK

1.3. Úradné kontroly, ktoré si vyžadujú nepretržitú alebo pravidelnú prítomnosť personálu alebo zástupcov príslušných orgánov v priestoroch prevádzkovateľa

13.5.2019

Počet prevádzkarní

Zamietnutia

Mäso domácich kopytníkov – bitúnky
Mäso hydiny a zajacovitých – bitúnky
Mäso zveri z farmových chovov – bitúnky

1.4. Úradné kontroly výrobkov/tovaru podľa horizontálneho pravidla a kategórie potravín
Podľa horizontálneho pravidla

Mikrobiolo
gické kritériá

Pesticídy
v potravi
nách

Kontami
nanty v po
travinách

Rezíduá ve
terinárnych
liekov v po
travinách

Označova
nie, výživové
a zdravotné
tvrdenia

Podľa kategórie potravín

1. Mliečne výrobky

Geneticky
modifiko
vané orga
nizmy
(GMO) v po
travinách

Látky zlepšu
júce vlast
nosti potra
vín (prídavné
látky, en
zýmy,
arómy, tech
nologické
pomocné
látky)

Ožiarenie

Kontaminá
cia/migrácia
z materiálov
prichádzajú
cich do
styku s po
travinami

Iné

Úradný vestník Európskej únie

Mäso z voľne žijúcej zveri – prevádzkarne na manipuláciu so zverou

1
7

2

3

2. Alternatívy mliečnych výrobkov
3. Tuky, oleje a tukové a olejové emulzie

403

10

2

8

4

20

4. Konzumný ľad
16

6. Cukrovinky

5

19

4

11

L 124/7

5. Ovocie a zelenina

7

5

8. Pečivo

12

4

10

9. Čerstvé mäso

1

5

18

12

222

23

9

100

2

11

6

26

SK

3

L 124/8

7. Obilniny a výrobky z obilnín

Domáce kopytníky*
Hydina a zajacovité*
Zver z farmových chovov*
Voľne žijúca zver*
10. Mleté mäso, mäsové prípravky a MSM

Úradný vestník Európskej únie

Mleté mäso*
Mäsové prípravky*
MSM*
11. Mäsové výrobky
Opracované žalúdky, mechúre a črevá*
Želatína, kolagén a HRP*
12. Ryby a produkty rybolovu
Živé lastúrniky*
Produkty rybolovu*
13. Vajcia a výrobky z vajec

78

40

14. Cukor, sirupy, med a stolové sladidlá
20

1

2

155

405

60

13.5.2019

15. Soli, korenia, polievky, omáčky, šaláty
a proteínové výrobky

2

5
430

38

699

614

103

247

7

184

96

84

55

13.5.2019

16. Potraviny na osobitné výživové účely
v zmysle vymedzenia v nariadení Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 (1)
17. Nápoje

Alkoholické nápoje vrátane ich nealkoholických
a nízkoalkoholických obdôb*

5

1

SK

Nealkoholické nápoje*

1

18. Chuťovky a snacky na priamu konzumá
ciu

20. Potravinové doplnky v zmysle vymedze
nia v článku 2 písm. a) smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2002/46/ES (2) okrem vý
živových doplnkov pre dojčatá a malé deti
21. Spracované potraviny nezahrnuté v kate
góriách 1 až 17 okrem potravín pre dojčatá
a malé deti
22. Iné – potraviny nezahrnuté v kategóriách
1 až 21
Materiály prichádzajúce do styku s potravi
nami

1992

1207

910

99

167

210

187

5173

285

2129

49

1

13

4

13

850

5

2

15

3

4

Úradný vestník Európskej únie

19. Dezerty okrem výrobkov zahrnutých
v kategóriách 1, 3 a 4

259

1.5. Kolónka na pripomienky*

L 124/9

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely
regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie
Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 35).
(2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51).

Prípady nedodržania pravidiel zo strany prevádzkovateľov/prevádzkarní
Celkový počet
kontrolovaných
prevádzkovate
ľov/prevádz
karní*

Počet kontrolovaných prevádzkova
teľov/prevádzkarní, v prípade kto
rých bolo zistené nedodržanie pravi
diel*

Admini
stratívne

Súdne
SK

Zistené počas
vykonaných
úradných kon
trol

L 124/10

Činnosti/opatrenia

1.6. Prípady nedodržania pravidiel

Schválené prevádzkarne
Prevádzkarne vykonávajúce všeobecné činnosti (chladiarne, prebaľovacie zariadenia, veľko
obchodné trhy, chladiarenské plavidlá)
Mäso domácich kopytníkov
Mäso hydiny a zajacovitých

Mäso z voľne žijúcej zveri
Mleté mäso, mäsové prípravky a MSM
Mäsové výrobky
Živé lastúrniky
Produkty rybolovu
Mledzivo, surové mlieko, výrobky na báze mledziva a mliečne výrobky

Úradný vestník Európskej únie

Mäso zveri z farmových chovov

Vajcia a výrobky z vajec
Žabie stehienka a slimáky
Škvarené živočíšne tuky a oškvarky
Opracované žalúdky, mechúre a črevá
Želatína
Kolagén
HRP

Klíčky

13.5.2019

Med

13.5.2019

Registrovaní prevádzkovatelia/prevádzkarne
Pestovanie plodín
Chov zvierat

SK

Zmiešané hospodárstvo
Poľovníctvo
Rybolov
Akvakultúra
Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny

Úradný vestník Európskej únie

Výroba rastlinných olejov a tukov
Výroba mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov
Výroba pečiva a múčnych výrobkov
189

858

123

113

Maloobchod

40

1187

24

47

Doprava a skladovanie

16

108

8

10

Činnosti reštaurácií a pohostinstiev

2570

12561

1354

880

Iné

251

7664

92

52

0

15

0

Výroba ostatných potravinárskych výrobkov
Výroba nápojov
Veľkoobchod

L 124/11

Prevádzkarne vyrábajúce materiály prichádzajúce do styku s potravinami

1

Činnosti/opatrenia

Nedodržanie pravidiel zistené počas vykonaných úradných kontrol

1. Mliečne výrobky

Pesticídy v po
travinách

Kontaminanty
v potravinách

Rezíduá veteri
nárnych liekov
v potravinách

Označovanie,
výživové
a zdravotné
tvrdenia

Iné

Administra
tívne

Súdne

SK

Mikrobiolo
gické kritériá

Látky zlepšu
júce vlastnosti
potravín (prí
davné látky,
enzýmy,
arómy, techno
logické po
mocné látky)

L 124/12

Nedodržanie pravidiel v prípade potravín

1

2. Alternatívy mliečnych výrobkov
3. Tuky, oleje a tukové a olejové emulzie

5. Ovocie a zelenina
6. Cukrovinky
7. Obilniny a výrobky z obilnín
8. Pečivo
9. Čerstvé mäso

Úradný vestník Európskej únie

4. Konzumný ľad

Domáce kopytníky*
Hydina a zajacovité*
Zver z farmových chovov*
Voľne žijúca zver*
10. Mleté mäso, mäsové prípravky a MSM
Mleté mäso*

MSM*

13.5.2019

Mäsové prípravky*

13.5.2019

11. Mäsové výrobky
Opracované žalúdky, mechúre a črevá*
Želatína, kolagén a HRP*
2

SK

12. Ryby a produkty rybolovu

1

Živé lastúrniky*
Produkty rybolovu*
13. Vajcia a výrobky z vajec

15. Soli, korenia, polievky, omáčky, šaláty
a proteínové výrobky
5

16. Potraviny určené na osobitné výživové
účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ)
č. 609/2013

2

17. Nápoje

2

Nealkoholické nápoje*

39

1

292

1

23

1

11

3

1

Úradný vestník Európskej únie

14. Cukor, sirupy, med a stolové sladidlá

9

Alkoholické nápoje vrátane ich nealkoholických
a nízkoalkoholických obdôb*
18. Chuťovky a snacky na priamu konzumá
ciu
19. Dezerty okrem výrobkov zahrnutých
v kategóriách 1, 3 a 4

1

3

L 124/13

20. Potravinové doplnky v zmysle vymedze
nia v článku 2 písm. a) smernice 2002/46/ES
okrem výživových doplnkov pre dojčatá
a malé deti

105

22. Iné – potraviny nezahrnuté v kategóriách
1 až 21

393

2

3

L 124/14

21. Spracované potraviny nezahrnuté v kate
góriách 1 až 17 okrem potravín pre dojčatá
a malé deti

155

1

1

SK

Prípady nedodržania pravidiel súvisiace s horizontálnymi pravidlami

Činnosti/opatrenia

Nedodržanie pravidiel zistené počas vykonaných úradných kontrol
Administratívne

Súdne

GMO v potravinách:
Nepovolené GMO

Ožiarenie
Nové potraviny

15

6

Materiály prichádzajúce do styku s potravinami

4

2400 eur

Podvodné a klamlivé praktiky
prevencie a liečby ochorení

24 – najčastejšie - prezentácia výživových doplnkov na webovej stránke prisudzovala predmetných výživovým doplnkom schopnosti

Úradný vestník Európskej únie

Označovanie GMO

1.7. Kolónka na pripomienky*

* Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či kolónky alebo políčka označené hviezdičkou (*) vyplnia alebo nechajú prázdne
2. Zámerné uvoľnenie GMO do životného prostredia na účely výroby potravín a krmív
13.5.2019

2.1. Celkový záver o dosiahnutej úrovni dodržiavania pravidiel

13.5.2019

2.2. Úradné kontroly
Počet vykonaných úradných kontrol

Komerčné pestovanie GMO na účely výroby potravín a krmív (časť C smernice Európskeho parlamentu a Rady
2001/18/ES (3))
SK

Pokusné uvoľnenia GMO v súvislosti s potravinami a krmivami (časť B smernice 2001/18/ES)
Osivá a vegetatívny množiteľský materiál na účely výroby potravín a krmív

2.3. Kolónka na pripomienky*

Zistené počas vy
konaných úrad
ných kontrol

Celkový počet kon
trolovaných pre
vádzkovateľov*

Počet kontrolova
ných prevádzkovate
ľov, v prípade kto
rých bolo zistené
nedodržanie pravi
diel*

Administratívne

Súdne

Úradný vestník Európskej únie

Činnosti/opatrenia

2.4. Prípady nedodržania pravidiel

1. Komerčné pestovanie GMO na účely výroby potravín a krmív
2. Pokusné uvoľnenia GMO v súvislosti s potravinami a krmivami
3. Osivá a vegetatívny množiteľský materiál na účely výroby potravín a krmív
3.1. Nepovolené GMO v osivách a vo vegetatívnom množiteľskom materiáli
3.2. Označovanie GMO v osivách a vo vegetatívnom množiteľskom materiáli
Podvodné a klamlivé praktiky

L 124/15

(3) Smernica 2001/18/ES Európskeho Parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS
(Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1).

L 124/16

2.5. Kolónka na pripomienky*

* Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či kolónky alebo políčka označené hviezdičkou (*) vyplnia alebo nechajú prázdne.
SK

3. Krmivá a bezpečnosť krmív na ktoromkoľvek stupni výroby, spracovania a distribúcie krmív a ich používania vrátane pravidiel zameraných na zabezpečenie slušných
obchodných praktík a na ochranu zdravia, záujmov a informovanosti spotrebiteľov
3.1. Celkový záver o dosiahnutej úrovni dodržiavania pravidiel

3.2. Úradné kontroly
Počet prevádzkarní

Prevádzkarne schválené v súlade s článkom 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005
(4)
Prvovýrobcovia schválení v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 183/2005*
Prevádzkarne zaregistrované v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 183/2005 s výnimkou prvovýroby

Počet vykonaných úradných
kontrol

Úradný vestník Európskej únie

Podľa prevádzkarní

Prvovýrobcovia zaregistrovaní v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 183/2005 a spĺňajúci ustano venia prílohy I k
uvedenému nariadeniu*
Prevádzkovatelia (poľnohospodári) používajúci krmivo
Prevádzkovatelia vyrábajúci medikované krmivá a/alebo obchodujúci s nimi
Podľa horizontálneho pravidla

Počet vykonaných úradných
kontrol

Označovanie krmív

(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 1).

13.5.2019

Vysledovateľnosť krmív

13.5.2019

Doplnkové látky v krmivách [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ( 5)]
Nežiaduce látky v krmivách (článok 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES ( 6))
Zakázané materiály v krmivách príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ( 7)]

SK

Medikované krmivá (smernica Rady 90/167/EHS (8))
Pesticídy v krmivách
GMO v krmivách

3.3. Kolónka na pripomienky*

Podľa prevádzkarne

Zistené počas vy
konaných úrad
ných kontrol

Celkový počet kon
trolovaných pre
vádzkarní*

Počet kontrolova
ných prevádzkarní,
v prípade ktorých
bolo zistené nedodr
žanie pravidiel*

Administratívne

Súdne

Úradný vestník Európskej únie

Činnosti/opatrenia

3.4. Prípady nedodržania pravidiel

Prevádzkarne schválené v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 183/2005*
Prvovýrobcovia schválení v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 183/2005*
Prevádzkarne zaregistrované v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 183/2005 s výnimkou
prvovýroby
Prvovýrobcovia zaregistrovaní v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 183/2005 a spĺňajúci ustano
venia prílohy I k uvedenému nariadeniu*

L 124/17

(5) Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29).
(6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10).
(7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní, ktorým sa m ení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003
a ktorým sa zrušujú smernica Rady 79/373/EHS, smernica Komisie 80/511/EHS, smernice Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/ 113/ES a 96/25/ES a rozhodnutie Komisie 2004/217/ES
(Ú. v. EÚ L 229, 1.9.2009, s. 1).
(8) Smernica Rady 90/167/EHS z 26. marca 1990, ktorou sa stanovujú podmienky na prípravu, uvádzanie na trh a používanie liečivých krmív v Spoločenstve (Ú. v. ES L 92, 7.4.1990, s. 42).

L 124/18

Prevádzkovatelia (poľnohospodári) používajúci krmivo
Prevádzkovatelia vyrábajúci medikované krmivá a/alebo obchodujúci s nimi
Podľa horizontálneho pravidla

Počet prípadov nedodržania pravidiel

Súdne
SK

Prípady nedodržania pravidiel v prípade výrobkov:

Administratívne

Označovanie/vysledovateľnosť krmív, ktoré boli uvedené na trh/majú sa uviesť na trh
Prípady nedodržania pravidiel v prípade výrobkov:
Bezpečnosť krmív, ktoré boli uvedené na trh/majú sa uviesť na trh
Doplnkové látky v krmivách [nariadenie (ES) č. 1831/2003]
Nežiaduce látky v krmivách (článok 2 smernice 2002/32/ES)

Medikované krmivá (smernica Rady 90/167/EHS)
Pesticídy v krmivách
Nepovolené GMO v krmivách
Označovanie GMO v krmivách
Podvodné a klamlivé praktiky

Úradný vestník Európskej únie

Zakázané materiály v krmivách [príloha III k nariadeniu (ES) č. 767/2009]

3.5. Kolónka na pripomienky*

* Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či kolónky alebo políčka označené hviezdičkou (*) vyplnia alebo nechajú prázdne.
4. Požiadavky na zdravie zvierat
13.5.2019

4.1. Celkový záver o dosiahnutej úrovni dodržiavania pravidiel

Počet chovov/prevádzkarní

Počet vykonaných úradných
kontrol

Počet zaregistrovaných zvierat
(na začiatku spravodajského ob
dobia alebo iného národného
referenčného dátumu pre štati
stiku zvierat)

Identifikácia a registrácia oviec a kôz

(na začiatku roka spravodaj
ského obdobia alebo iného ná
rodného referenčného dátumu
pre štatistiku zvierat)

Schválení predajcovia (hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané)
Kontrolné miesta [nariadenie Rady (ES) č. 1255/97 (9)]
Schválené zariadenia, inštitúty a strediská (smernica Rady
92/65/EHS (10))

Úradný vestník Európskej únie

Schválené strediská zhromažďovania (hovädzí dobytok, ovce,
kozy, ošípané, kone)

SK

Identifikácia a registrácia hovädzieho dobytka

Počet skontrolovaných zvierat

13.5.2019

4.2. Úradné kontroly

Prevádzkarne schválené na obchodovanie s hydinou a násado
vými vajcami v EÚ
Karanténne zariadenia pre vtáky
Schválené zariadenia pre akvakultúru
Schválené zariadenia pre akvakultúru*
Schválené zariadenia pre akvakultúru na produkciu živých lastúrni
kov*
Schválené zariadenia pre akvakultúru na produkciu kôrovcov*
L 124/19

(9) Nariadenie Rady (ES) č. 1255/97 z 25. júna 1997 o kritériách Spoločenstva na kontrolné miesta a ktorým sa mení plán prepravy uvedený v prílohe smernice 91/628/EHS (Ú. v. ES L 174, 2.7.1997, s. 1).
(10) Smernica Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky
ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54).

Stanice pre odber spermy:

L 124/20

Schválené zariadenia na spracovanie živočíchov akvakultúry

Hovädzí dobytok*
SK

Ošípané*
Ovce/kozy*
Kone*
Stanice pre skladovanie spermy:

Ovce/kozy*
Kone*
Tímy pre odber a produkciu embryí

Úradný vestník Európskej únie

Hovädzí dobytok*

Hovädzí dobytok*
Ošípané*
Ovce/kozy*
Kone*

13.5.2019

4.3. Kolónka na pripomienky*

Adminis
tratívne

Súdne

Obmedzenie presunov
jednotlivých zvierat

Obmedzenie presunov
všetkých zvierat

Dotknuté
zvieratá

Dotknuté
zvieratá

Likvidácia zvierat
SK

Počet cho
vov/prevádz
karní, v ktorých
sa zistilo ne
dodržanie pra
vidiel

Identifikácia a registrácia hovädzieho dobytka

13.5.2019

Činnosti/opatrenia

4.4. Prípady nedodržania pravidiel

Dotknuté
chovy

Dotknuté
chovy

Dotknuté
zvieratá

Dotknuté
chovy

Identifikácia a registrácia oviec a kôz
Schválené strediská zhromažďovania (hovädzí dobytok, ovce, kozy, oší
pané, kone)

Kontrolné miesta [nariadenie (ES) č. 1255/97]
Schválené zariadenia, inštitúty a strediská (smernica 92/65/EHS)
Prevádzkarne schválené na obchodovanie s hydinou a násadovými vaj
cami v EÚ
Karanténne zariadenia pre vtáky

Úradný vestník Európskej únie

Schválení predajcovia (hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané)

Schválené zariadenia pre akvakultúru
Schválené zariadenia pre akvakultúru*
Schválené zariadenia pre akvakultúru na produkciu živých lastúrnikov*
Schválené zariadenia pre akvakultúru na produkciu kôrovcov*
Schválené zariadenia na spracovanie živočíchov akvakultúry
Stanice pre odber spermy:

Ošípané*

L 124/21

Hovädzí dobytok*

Kone*

L 124/22

Ovce/kozy*

Stanice pre skladovanie spermy:
SK

Hovädzí dobytok*
Ovce/kozy*
Kone*
Tímy pre odber a produkciu embryí:

Ošípané*
Ovce/kozy*
Kone*
Podvodné a klamlivé praktiky

Úradný vestník Európskej únie

Hovädzí dobytok*

4.5. Kolónka na pripomienky*

* Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či kolónky alebo políčka označené hviezdičkou (*) vyplnia alebo nechajú prázdne.
5. Prevencia a minimalizácia rizík pre zdravie ľudí a zvierat vyplývajúcich z vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov
13.5.2019

5.1. Celkový záver o dosiahnutej úrovni dodržiavania pravidiel

Podľa prevádzkarne/závodu

Počet prevádzkarní/závodov

Počet vykonaných úradných kontrol

13.5.2019

5.2. Úradné kontroly

Prevádzkarne alebo závody schválené v súlade s článkom 24 nariadenia Európskeho parla
mentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (11)
SK

Prevádzkarne alebo závody zaregistrované v súlade s článkom 23 nariadenia (ES) č.
1069/2009
Podľa horizontálneho pravidla

Počet vykonaných úradných kontrol

Označovanie a vysledovateľnosť vedľajších živočíšnych produktov/odvodených produktov

5.3. Kolónka na pripomienky*

Podľa prevádzkarní/závodov

Zistené počas vyko
naných úradných
kontrol

Celkový počet kon
trolovaných prevádz
karní/závodov*

Počet kontrolovaných
prevádzkarní/závo
dov, v prípade kto
rých bolo zistené ne
dodržanie pravidiel*

Administratívne

Súdne

Administratívne

Súdne

Úradný vestník Európskej únie

Činnosti/opatrenia

5.4. Prípady nedodržania pravidiel

Prevádzkarne alebo závody schválené v súlade s článkom 24 nariadenia (ES) č.
1069/2009
Prevádzkarne alebo závody zaregistrované v súlade s článkom 23 nariadenia
(ES) č. 1069/2009
Podľa horizontálneho pravidla

Počet prípadov nedodržania pravidiel

Prípady nedodržania pravidiel v prípade výrobkov: označovanie a vysledovateľ
nosť vedľajších živočíšnych produktov/odvodených produktov
Kategória 1 a 2*
Kategória 3*
L 124/23

(11) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov
neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1).

L 124/24

Prípady nedodržania pravidiel v prípade výrobkov: bezpečnosť vedľajších živo
číšnych produktov/odvodených produktov
Kategória 1 a 2*
Kategória 3*

SK

Podvodné a klamlivé praktiky

5.5. Kolónka na pripomienky*

Úradný vestník Európskej únie

* Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či kolónky alebo políčka označené hviezdičkou (*) vyplnia alebo nechajú prázdne.
6. Požiadavky na dobré životné podmienky zvierat
6.1. Celkový záver o dosiahnutej úrovni dodržiavania pravidiel

6.2. Dobré životné podmienky zvierat v chovoch (smernica Rady 98/58/ES (12))
Prípady nedodržania pravidiel
Zvieratá chované na hospodárske účely
(kategória zvierat)

Počet miest pro
dukcie

Počet vykona
ných úradných
kontrol

Celkový počet kon
trolovaných miest
produkcie*

Počet kontrolova
ných miest pro
dukcie, v ktorých
bolo zistené ne
dodržanie pravi
diel

Činnosti/opatrenia

Administratívne

Súdne

Ošípané (v zmysle vymedzenia v smernici Rady 2008/120/ES ( 13))
Nosnice (v zmysle vymedzenia v smernici Rady 1999/74/ES (14))
13.5.2019

(12) Smernica Rady 98/58/ES z 20. júla 1998 o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely (Ú. v. ES L 221, 8.8.1998, s. 23).
(13) Smernica Rady 2008/120/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu ošípaných (Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2009, s. 5).
(14) Smernica Rady 1999/74/ES z 19. júla 1999 ustanovujúca minimálne normy na ochranu nosníc (Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 53).

13.5.2019

Kurčatá (v zmysle vymedzenia v smernici Rady 2007/43/ES (15))
Teľatá (v zmysle vymedzenia v smernici Rady 2008/119/ES (16))
Iné (uveďte)

SK

6.3. Analýza a akčný plán pre dobré životné podmienky zvierat v chovoch

6.4. Dobré podmienky zvierat počas prepravy [nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 (17)]
Počet a kategória prípadov nedodržania pravidiel

(podľa druhov)

Počet vykona
ných úradných
kontrol

1. Spôsobilosť
zvierat

2. Prepravné
postupy, vyhra
dený priestor,
výška

3. Spôsob do
pravy

4. Voda, kr
mivo, cesta
a časy odpo
činku

5. Dokumenty

6. Iné

Administratívne

Súdne

Hovädzí dobytok
Ošípané
Ovce/kozy

Úradný vestník Európskej únie

Ochrana zvierat počas prepravy

Činnosti/opatrenia

Nepárnokopytníky
Hydina
Iné

6.5. Analýza a akčný plán pre dobré podmienky zvierat počas prepravy

L 124/25

(15) Smernica Rady 2007/43/ES z 28. júna 2007, ktorou sa stanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa (Ú. v. EÚ L 182, 12.7.2007, s. 19).
(16) Smernica Rady 2008/119/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu teliat (Ú. v. EÚ L 10, 15.1.2009, s. 7).
(17) Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97
(Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1).

L 124/26

6.6. Dobré podmienky zvierat pri usmrcovaní [nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009 (18)]

6.7. Kolónka na pripomienky*
SK

* Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či kolónky alebo políčka označené hviezdičkou (*) vyplnia alebo nechajú prázdne.
7. Ochranné opatrenia proti škodcom rastlín
7.1. Celkový záver o dosiahnutej úrovni dodržiavania pravidiel

Počet prevádzkovateľov

Počet vykonaných úradných kontrol

Prevádzkovatelia oprávnení vydávať rastlinné pasy
Prevádzkovatelia oprávnení používať značku (drevený obalový materiál, drevo alebo iné
predmety)

Úradný vestník Európskej únie

7.2. Úradné kontroly

7.3. Kolónka na pripomienky*

Činnosti/opatrenia

7.4. Prípady nedodržania pravidiel
Zistené počas vyko
naných úradných
kontrol

Celkový počet kontrolo
vaných prevádzkovate
ľov*

Počet kontrolovaných
prevádzkovateľov, v prí
pade ktorých bolo zi
stené nedodržanie pra
vidiel*

(18) Nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania (Ú. v. EÚ L 303, 18.11.2009, s. 1).

Súdne

13.5.2019

Prevádzkovatelia oprávnení vydávať rastlinné pasy

Administratívne

13.5.2019

Prevádzkovatelia oprávnení používať značku (drevený obalový materiál, drevo
alebo iné predmety)
Podvodné a klamlivé praktiky

SK

7.5. Kolónka na pripomienky*

* Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či kolónky alebo políčka označené hviezdičkou (*) vyplnia alebo nechajú prázdne.
8. Požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh a na ich používanie a na udržateľné používanie pesticídov s výnimkou zariadení na aplikáciu pesticídov
8.1. Celkový záver o dosiahnutej úrovni dodržiavania pravidiel

Týkajúce sa uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh

Počet prevádzkovateľov

Počet vykonaných úradných kontrol

Počet prevádzkovateľov

Počet vykonaných úradných kontrol

Miesta vstupu
Výrobcovia/formulátori

Úradný vestník Európskej únie

8.2. Úradné kontroly

Baliarne/zariadenia na prebaľovanie/zariadenia na opätovné označovanie
Distribútori/veľkoobchodníci/maloobchodníci – profesionálne a/alebo amatérske používanie
prípravkov na ochranu rastlín
Sklady/prepravcovia/logistické spoločnosti
Držiteľ autorizácie/povolenia na paralelný obchod
Iné
Týkajúce sa používania prípravkov na ochranu rastlín a udržateľného používania pesticídov

Používatelia v poľnohospodárstve
L 124/27

Žiadatelia v rámci režimu základnej platby EÚ alebo programov rozvoja vidieka podliehajúci kontro
lám krížového plnenia*

L 124/28

Používatelia v poľnohospodárstve nepodliehajúci kontrolám krížového plnenia*
Ostatní profesionálni používatelia
Priemyselné použitie, napr. železnice, cesty*

SK

Prevádzkovatelia zariadení sa ošetrovanie osiva*
Dodávatelia/poskytovatelia služieb v oblasti postrekov*
Lesníctvo*
Iné než poľnohospodárske pozemky (golfové ihriská/iné verejné priestranstvá)*
Iné

Činnosti/opatrenia

8.4. Prípady nedodržania pravidiel

Týkajúce sa uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh

Zistené počas vyko
naných úradných
kontrol

Celkový počet kontrolo
vaných prevádzkovate
ľov*

Počet kontrolovaných
prevádzkovateľov, v prí
pade ktorých bolo zi
stené nedodržanie pra
vidiel*

Administratívne

Súdne

Úradný vestník Európskej únie

8.3. Kolónka na pripomienky*

Miesta vstupu
Výrobcovia/formulátori
Baliarne/zariadenia na prebaľovanie/zariadenia na opätovné označovanie
Distribútori/veľkoobchodníci/maloobchodníci – profesionálne a/alebo amatér
ske používanie prípravkov na ochranu rastlín
Sklady/prepravcovia/logistické spoločnosti

Iné

13.5.2019

Držiteľ autorizácie/povolenia na paralelný obchod

Celkový počet kontrolo
vaných prevádzkovate
ľov*

Administratívne

Súdne

SK

Používatelia v poľnohospodárstve

Počet kontrolovaných
prevádzkovateľov, v prí
pade ktorých bolo zi
stené nedodržanie pra
vidiel*

13.5.2019

Týkajúce sa používania prípravkov na ochranu rastlín a udržateľného používania
pesticídov

Zistené počas vyko
naných úradných
kontrol

Žiadatelia v rámci režimu základnej platby EÚ alebo programov rozvoja vidieka podlie
hajúci kontrolám krížového plnenia*
Používatelia v poľnohospodárstve nepodliehajúci kontrolám krížového plnenia*
Ostatní profesionálni používatelia

Prevádzkovatelia zariadení sa ošetrovanie osiva*
Dodávatelia/poskytovatelia služieb v oblasti postrekov*
Lesníctvo*
Iné než poľnohospodárske pozemky (golfové ihriská/iné verejné priestranstvá)*

Úradný vestník Európskej únie

Priemyselné použitie, napr. železnice, cesty*

Iné
Podvodné a klamlivé praktiky

8.5. Kolónka na pripomienky*
L 124/29

* Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či kolónky alebo políčka označené hviezdičkou (*) vyplnia alebo nechajú prázdne.

L 124/30

9. Ekologická poľnohospodárska výroba a označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby
9.1. Celkový záver o dosiahnutej úrovni dodržiavania pravidiel

SK

V súlade s článkom 92f nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008 (19) [vykladaným v spojení s prvou korelačnou tabuľkou v prílohe V k nariadeniu (EÚ) 2017/625] sú členské štáty povinné za
bezpečiť, aby ich viacročné národné plány kontroly uvedené v článku 109 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 zahŕňali dohľad nad kontrolami ekologickej výroby v súlade s nariadením (ES)
č. 889/2008 a aby začlenili špecifické údaje o tomto dohľade (ďalej len „údaje o ekologickej výrobe“) do výročnej správy uvedenej v článku 113 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625. Údaje
o ekologickej výrobe sa musia týkať oblastí uvedených v prílohe XIIIb k nariadeniu (ES) č. 889/2008. Údaje o ekologickej výrobe musia vychádzať z informácií o kontrolách, ktoré vykoná
vajú súkromné inšpekčné organizácie a/alebo štátne inšpekčné organizácie, a z auditov, ktoré vykonáva príslušný orgán. Údaje sa musia predkladať v súlade s príslušnými vzormi uvede
nými v prílohe XIIIb a prílohe XIIIc k nariadeniu (ES) č. 889/2008.

9.3. Kolónka na pripomienky*

10. Používanie a prideľovanie chránených označení pôvodu, chránených zemepisných označení a zaručených tradičných špecialít.
10.1. Celkový záver o dosiahnutej úrovni dodržiavania pravidiel

Úradný vestník Európskej únie

* Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či kolónky alebo políčka označené hviezdičkou (*) vyplnia alebo nechajú prázdne.

10.2. Úradné kontroly
Počet vykonaných úradných kontrol

Pred uvedením na trh
Bežný trh
Elektronický obchod

10.3. Kolónka na pripomienky*
13.5.2019

(19) Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických
produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008, s. 1).

Zistené počas vykonaných
úradných kontrol

Celkový počet kontrolova
ných prevádzkovateľov

Počet kontrolovaných pre
vádzkovateľov, v prípade
ktorých bolo zistené ne
dodržanie pravidiel

Súdne

SK

Pred uvedením na trh

Administratívne

13.5.2019

Činnosti/opatrenia

10.4. Prípady nedodržania pravidiel

Bežný trh
Elektronický obchod
Podvodné a klamlivé praktiky

10.5. Kolónka na pripomienky*
Úradný vestník Európskej únie

* Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či kolónky alebo políčka označené hviezdičkou (*) vyplnia alebo nechajú prázdne.
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