
Anotačný záznam 

a) MVDr. Martiniaková Jarmila 

b) Najčastejšie nedostatky zistené počas výkonu úradných kontrol potravín, ktoré sa riešili 

v správnom konaní v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto v rokoch 2013 – 2015 

[Atestačná práca] 

c) Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca, 2018 

Počet strán 115, grafov 32, tabuliek 8, obrázkov 12 

d) Atestačná práca analyzuje nedostatky zistené počas výkonu úradných kontrol potravín 

v maloobchodných prevádzkarniach a u výrobcov v okresoch Čadca a Kysucké Nové 

Mesto, na základe ktorých boli vydané rozhodnutia o pokute alebo boli uložené 

opatrenia v rozhodnutí. 

  

  Cieľom práce bolo zhodnotiť najčastejšie nedostatky zistené počas výkonu úradných kontrol 

v maloobchodných prevádzkarniach a u výrobcov v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto 

v rokoch 2013 -2015, na základe ktorých boli vydané rozhodnutia o pokute, v niektorých 

prípadoch boli uložené aj opatrenia v rozhodnutí. Podklady k atestačnej práci boli získané 

predovšetkým z rozhodnutí vydaných Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou  

Čadca v rokoch 2013 až 2015, zo záznamov z úradných kontrol, ako aj z výročných správ.  

  V roku 2013 bolo vykonaných 1590 úradných kontrol podľa zákona o potravinách alebo 

zákona o veterinárnej starostlivosti. Na základe 106 nedostatkov zistených počas týchto 

kontrol, RVPS Čadca začala 27 správnych konaní o uložení pokuty a o uložení opatrení. Z toho 

bolo vydaných 23 rozhodnutí o uložení pokuty, 3 rozhodnutia o uložení pokuty a opatrení 

a jedno konanie bolo zastavené. Celková suma uložených pokút bola 31 850 eur.  

  V roku 2014 bolo vykonaných 1718 úradných kontrol podľa zákona o potravinách a zákona 

o veterinárnej starostlivosti. Na základe 104 nedostatkov zistených počas týchto kontrol, RVPS 

Čadca začala 27 správnych konaní o uložení pokuty a o uložení opatrení. Z toho bolo vydaných 

21 právoplatných rozhodnutí o uložení pokuty, 4 rozhodnutia o uložení pokuty a opatrení, 

jedno rozhodnutie o uložení opatrení a jedno konanie bolo zastavené. Celková suma uložených 

pokút bola 22 890 eur. 

  V roku 2015 bolo podľa zákona o potravinách a zákona o veterinárnej starostlivosti 

vykonaných 1525 úradných kontrol. Na základe 70 nedostatkov zistených počas týchto kontrol, 

bolo vydaných 33 právoplatných rozhodnutí o uložení pokuty. Celková suma uložených pokút 

bola 15 200 eur.  



  Porovnaním počtu vydaných rozhodnutí a výšky uložených pokút za sledované obdobie bol 

preukázaný stúpajúci trend vydaných rozhodnutí a to aj napriek klesajúcemu množstvu 

riešených nedostatkov, pri čom paradoxne došlo k poklesu celkovej výšky uložených pokút.  

  Najčastejšími nedostatkami riešenými v správnom konaní v roku 2013 boli nedostatky 

v označovaní potravín, ktoré predstavovali 25,46 % zo všetkých nedostatkov riešených 

v danom roku. Za nimi nasledovali s 14,15 % zastúpením nedostatky v hygiene prevádzkarní, 

ktoré sa týkali znečistenia podlahy a jej údržby a so 7,56 % zastúpením nasledovali: predaj 

potravín po DS/DMT, predaj potravín nevhodných na ľudskú spotrebu a nevyhovujúce 

skladovanie potravín. V roku 2014 bolo najčastejším nedostatkom riešeným v správnom konaní 

znečistenie a údržba podlahy, ktoré predstavovalo 15,38 % z celkového počtu nedostatkov 

riešených v danom roku. Za ním nasledovali s 13,46 % nedostatky pri označovaní potravín 

a 7,69 % nevyhovujúce skladovanie potravín. V roku 2015 bolo tak ako aj v roku 2014 

najčastejším nedostatkom znečistenie a údržba podlahy, ktoré predstavovalo 20 % zo všetkých 

nedostatkov riešených v danom roku. Nasledovali nedostatky v označovaní potravín s 18,57 % 

a nedostatky u hygieny zariadení, konkrétne ich znečistenie s 17,14 %. 

 Za celé sledované obdobie bolo najčastejšie riešeným nedostatkom označovanie potravín, 

ktoré predstavovali 19,29 % zo všetkých riešených nedostatkov v správnych konaniach. 

Druhým najčastejším nedostatkom bol nedostatok u hygieny prevádzkarní a to konkrétne 

nedostatky týkajúce sa znečistenia a údržby podláh, ktoré boli zastúpené 16,07 %. Tretím 

najčastejším nedostatkom za sledované obdobie bolo nevyhovujúce skladovanie potravín v  

8,21 %, nasledovaný nedostatkami v používaní  znečistených zariadení 7,86 % a predajom 

potravín po DS/DMT, ktoré sa predstavovalo 7,14 % zo všetkých nedostatkov. 

 


