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         Orgány regionálnej  veterinárnej a potravinovej správy v Trebišovskom regióne 

vykonávali v rokoch 2007 – 2010  úradné kontroly nad výrobou, manipuláciou a 

umiestňovaním na trh potravín živočíšneho pôvodu, potravín rastlinného pôvodu 

a ostatných poľnohospodárskych výrobkov, nápojov, potravín zmiešaného pôvodu 

a tabakových výrobkov v zmysle kompetencií vyplývajúcich z § 23 ods. 1 zákona NR SR 

č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Kontrolná činnosť bola 

hlavne zameraná na bezpečnosť potravín v celom potravinovom reťazci od výroby až po 

umiestnenie potravín na trh. 

V roku 2007 orgány úradnej kontroly potravín celkovo vykonali  1136 kontrol. 

Najviac kontrol bolo vykonaných v stredne veľkých predajniach 534. Z celkového počtu 

kontrol bolo 185 s nedostatkami čo predstavuje 16,28 %. Najvyšší počet nedostatkov bol 

v stredne veľkých predajniach a to 17,22%, z celkového počtu nedostatkov.  V roku 2008 

bolo vykonaných 1115 kontrol. Najviac kontrol bolo vykonaných v stredne veľkých 

predajniach 522. Z celkového počtu kontrol bolo 229 s nedostatkami čo predstavuje 20,53 

%. Najvyšší počet nedostatkov bol v stredne veľkých predajniach a to  47,16%, 

z celkového počtu nedostatkov. V roku 2009 bolo vykonaných 1171 kontrol. Najviac 

kontrol bolo vykonaných v stredne veľkých predajniach 520. Z celkového počtu kontrol 

bolo 168 s nedostatkami čo predstavuje 14,34 %. Najväčší podiel nedostatkov z počtu 

kontrol bol  u výrobcov a baliarní a to 30,76%. V roku 2010 bolo vykonaných 1198 

kontrol. Najviac kontrol bolo vykonaných v stredne veľkých predajniach 549. Z celkového 

počtu kontrol bolo 146 s nedostatkami čo predstavuje 12,18 %. Najvyšší počet nedostatkov 

bol v stredne veľkých predajniach 12,20% z celkového počtu nedostatkov. 

 

 


