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Abstrakt 

 

Práca sa zaoberá hodnotením úradných kontrol potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu 

v regióne Galanta v rokoch 2012 – 2015. Hlavným zameraním práce bolo overovanie 

dodržiavania potravinového práva, všeobecne záväzných predpisov prevádzkovateľmi 

potravinárskych podnikov pri výrobe potravín, v obchodnej sieti, pri manipulácii 

s potravinami a pri ich umiestňovaní na trh. 

V práci boli použité záznamy úradných kontrol potravín, výsledky vlastných poznatkov 

a skúseností získaných pri výkone úradných kontrol potravín, vyhodnotenia odberov vzoriek 

za sledované obdobie v laboratóriách štátnych veterinárnych a potravinových ústavov. Práca 

je rozdelená do siedmych kapitol. Obsahuje dvadsaťpäť tabuliek a päť grafov. Prvá kapitola je 

venovaná vývoju potravinového práva, národným požiadavkám potravinového práva, 

bezpečnosti potravín, vysledovateľnosti potravín, systému manažérstva a bezpečnosti 

potravín, alimentárnym  ochoreniam a výkonu úradnej kontroly potravín.  V ďalšej časti sa 

charakterizuje cieľ práce analýza výkonu úradných kontrol potravín, vyhodnotenie 

a porovnávanie úradných kontrol potravín, vyhodnotenie najfrekventovanejších porušení 

potravinového práva v obchodnej sieti za sledované obdobie, vyhodnotenie kontrol 

s vyskytujúcimi sa nedostatkami podľa činnosti a typu kontrol a analyzovanie a vyhodnotenie 

odobraných vzoriek potravín v oblasti kvality a bezpečnosti potravín. 

V roku 2012 bolo vykonaných celkovo 1167 úradných kontrol potravín z toho kontrol so 

zistenými nedostatkami bolo 105, čo predstavovalo 8,99% kontrol s nedostatkami. V roku 

2013 bolo celkovo vykonaných 1605 kontrol, s nedostatkami  191 kontrol, v percentuálnom 

vyjadrení  predstavovalo 11,9%.V roku 2014 bolo najviac vykonaných kontrol za sledované 

obdobie 1696 kontrol, z toho kontrol s nedostatkami 260 úradných kontrol potravín, čo 

predstavovalo aj najvyššie percento porušenosti 15,33%.V priebehu roka 2015 bolo 

u prevádzkovateľov potravinárskych podnikov vykonaných s malými odchýlkami takmer 

rovnaký počet kontrol ako v roku 2012, z celkového počtu 1193 kontrol bolo  s nedostatkami  

131 kontrol, percentuálne 10,98%. 
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