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1  Oddelenie inšpekcie krmív  

 

 

 
Inšpektori krmív vykonali v 1. štvrťroku 2021 na úseku terénnej kontroly spolu 308 

inšpekčných kontrol u výrobcov kŕmnych zmesí (VKZ komerčná) na komerčný predaj, 

výrobcov KZ pre vlastnú potrebu (farmová VKZ), výrobcov kŕmnych surovín (KS), výrobcov 

kŕmnych surovín v potravinárskom priemysle, sprostredkovateľov KZ, sprostredkovateľov 

KS, výrobcov doplnkových látok (DL), v sieti predajní a odberateľov krmív, pričom boli 

zistené nasledovné nedostatky : 

 

Počas kontroly nasledovných e-shopov bolo zistené, že subjekty neboli registrované v registri 

ÚKSÚP Bratislava - Martin Hrica, MH, Gajary, Zoozona Chovateľské potreby, Nové Zámky, 

Ing. Radovan Jurčaga, Mlynský Sek 259, Lipová, Profarma, s. r. o. Láb, JanDeb, Šamorín 

Krmivá, Ján Debrecéni, Šamorín, SPOMAX, s. r. o. Vráble – Dyčka, Vaďo, s. r. o. Dvory 

nad Žitavou, Animal Gen, s. r. o. Kapince, GRANU s. r. o., Žilina, YSAM s. r. o. Košice. 

Opatrenie : kontrolované subjekty sú povinné v termíne do 30 dní zaslať žiadosť s potrebnými 

prílohami a vykonať registráciu na UKSUP-e Bratislava. Odstránenie zisteného nedostatku 

bude prekontrolované v registri podnikov.  

 

Pri kontrole výrobcu KZ farmového Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb         

na vidieku, Trnava, bol zistený neaktuálny zápis v registri OKVZ z dôvodu zmeny 

organizačnej štruktúry (pôvodná registrácia bola na Školské hospodárstvo, Zavarská 10, 

Trnava). 

Opatrenie : zo strany kontrolovaného subjektu neodkladne doručiť žiadosti k registrácii 

nového subjektu (zriaďovateľa ŠH) a žiadosť na odbornú spôsobilosť. Odstránenie zisteného 

nedostatku bude prekontrolované v registri podnikov.  

 

Blanka Neumaierová - chovateľské potreby, Sereď, maloobchod s krmivom a exotickými 

zvieratami, predaj pre chovateľov, akvaristov a milovníkov zvierat, kontrolovaný subjekt 

nebol registrovaný v registri OKVZ.   

Opatrenie : kontrolovaný subjekt je povinný v termíne do 30 dní zaslať žiadosť s potrebnými 

prílohami a vykonať registráciu na UKSUP-e Bratislava. Odstránenie zisteného nedostatku 

bude prekontrolované v registri podnikov.  
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Počas kontroly kamennej predajne ( sprostredkovanie krmív ) MONAGRI, s. r. o. Horné 

Trhovište bolo zistené, že subjekt nebol registrovaný v registri OKVZ.  

Opatrenie : kontrolovaný subjekt je povinný zistený nedostatok odstrániť v termíne do 30 dní 

a zaslať žiadosť o vydanie uvedeného dokumentu. Odstránenie zisteného nedostatku bude 

prekontrolované v registri podnikov.  

 

 

Počas kontroly výrobcu KZ komerčného Anja s. r. o. Bratislava, prevádzka Zavar - Prílohy, 

bolo zistené, že subjekt predložil neplatné osvedčenie o odbornej spôsobilosti.   

Opatrenie : kontrolovaný subjekt je povinný v termíne do 14 dní zaslať žiadosť k vydaniu 

platného osvedčenia OS a zároveň zrušiť neplatné osvedčenie o odbornej spôsobilosti. 

Odstránenie zisteného nedostatku bude prekontrolované v registri podnikov. 

 

 

Spoločnosť Qurbeck s. r. o. Šahy, kontrolovaný subjekt nemal aktuálne osvedčenie                     

o registrácii, pričom platnosť registrácie mu skončila 24.9.2019. Telefonickou komunikáciou 

so splnomocnenou osobou pobočky na Slovensku bolo zistené, že spoločnosť ukončila svoju 

činnosť ešte v priebehu roku 2019.  

Opatrenie : vzhľadom na zistené skutočnosti bolo kontrolovanému subjektu odporučené 

spracovať a následne poslať žiadosť o vyčiarknutie z registra v termíne do 7 dní. Uvedená 

žiadosť bola v tejto lehote odoslaná o čom bol inšpektor informovaný emailom. 

 

 

Spoločnosť SATEV Slovensko s. r. o. Svätý Peter, kontrolovaný subjekt nemal aktuálne 

osvedčenie o registrácii, pričom platnosť registrácie mu skončila 11.9.2019. Telefonickou 

komunikáciou s odborne spôsobilou osobou bolo zistené, že táto v spoločnosti už dva roky 

nepracuje, a spoločnosť sa aktuálne nachádza v konkurze. Bol poskytnutý kontakt na správcu 

konkurznej podstaty s ktorým bol v priebehu ďalšieho šetrenia uskutočnený telefonický 

rozhovor.   

Opatrenie : keďže spoločnosť je rozhodnutím súdu od roku 2018 v konkurze, predmet svojej 

činnosti nevykonáva. Uvedená informácia bude postúpená na register OKVZ s návrhom          

na vyčiarknutie z registra. 

 

 

Počas kontroly prvovýrobcu SHR Ing. Marián Mráz, Tešmak sa zistilo, že kontrolovaný 

subjekt nemal aktuálne osvedčenie o registrácii. Platnosť osvedčenia mu skončila 5.11.2020. 

Telefonickou komunikáciou bolo zistené, že SHR už nebude vykonávať miešanie krmív pre 

vlastnú spotrebu. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že realizuje výrobu lúčneho sena aj               

na predaj, bolo odkonzultované, aby o predĺženie registrácie požiadal.  

Opatrenie : kontrolovaný subjekt je povinný zistený nedostatok odstrániť v termíne do 7 dní 

a zaslať žiadosť o vydanie platného dokumentu. Odstránenie zisteného nedostatku bude 

prekontrolované v registri podnikov.  

 

 



 

 
 

Počas kontroly BIOCENTRUM, s .r. o. Želiezovce sa zistilo, že kontrolovaný subjekt nemal 

žiadny doklad o registrácii, alebo schválení vydaný ÚKSÚP Bratislava. Predmetná 

spoločnosť sa zaoberá, okrem iného aj výkrmom jatočných býkov a ošípaných, ktoré predáva 

na bitúnok, resp. fyzickým osobám ako registrovaná farma. Kontrolou na mieste bolo zistené, 

že zvieratá sú prednostne kŕmené KS z vlastnej produkcie. Ako tzv. štartér pre teľatá 

spoločnosť nakupuje krmivo od spoločnosti Hitmix, agrárne družstvo. Vzhľadom na uvedené 

skutočnosti a v zmysle platnej legislatívy bolo subjektu doporučené vykonať registráciu KP.  

Opatrenie : kontrolovaný subjekt je povinný zistený nedostatok odstrániť v termíne do 7 dní 

a zaslať žiadosť o registráciu. Odstránenie zisteného nedostatku bude prekontrolované 

v registri podnikov.  

 

Imrich Ferenczi, Nitrianske Hrnčiarovce, bolo zistené, že subjekt vykonával činnosť             

bez  vydanej registrácie na ÚKSÚP Bratislava. Kontrolou na diaľku sa zistilo, že subjekt 

choval HD, zvieratá kŕmil vlastnými aj nakúpenými krmivami.  

Opatrenie : kontrolovaný subjekt je povinný zistený nedostatok odstrániť v termíne do 7 dní 

a zaslať žiadosť o registráciu. Odstránenie zisteného nedostatku bude prekontrolované 

v registri podnikov.  

 

SHR Jozef Kmeť, Oponice, farma Súľovce, bolo zistené, že subjekt vykonával činnosť          

bez vydanej registrácie na ÚKSÚP Bratislava. Kontrolou na diaľku sa zistilo, že subjekt 

choval HD, pričom zvieratá kŕmil vlastnými aj nakúpenými krmivami.  

Opatrenie : kontrolovaný subjekt je povinný zistený nedostatok odstrániť v termíne do 7 dní 

a zaslať žiadosť o registráciu. Odstránenie zisteného nedostatku bude prekontrolované 

v registri podnikov.  

 

Počas kontroly prvovýrobcu Jozef Mongel - ARES, Topoľčany, sa zistilo, že údaje                     

na predložených dokumentoch neboli v súlade s údajmi v registri OKVZ – neaktuálna 

registrácia a rozšírenie registrácie o činnosti, ako je chov ošípaných a výroba KKZ pre vlastný 

chov.  

Opatrenie : kontrolovaný subjekt je povinný zistené nedostatky odstrániť a v neodkladnom 

termíne zaslať žiadosti o predĺženie registrácie prvovýrobcu a rozšírenie registrácie                     

s potrebnými prílohami na ÚKSÚP Bratislava. Odstránenie zisteného nedostatku bude 

prekontrolované v registri podnikov.  

 

Jozef Škvarek, Čaradice, bolo zistené, že subjekt prvovýrobca vykonával činnosť                    

bez aktuálnej registrácie na ÚKSÚP Bratislava.   

Opatrenie : kontrolovaný subjekt je povinný zistený nedostatok neodkladne odstrániť a zaslať 

žiadosť o registráciu prvovýrobcu na ÚKSÚP Bratislava. Odstránenie zisteného nedostatku 

bude prekontrolované v registri podnikov.  

 

Počas kontroly na diaľku MONGEL RANCH EGON Jozef Mongel, Nitrianska Streda, sa 

zistilo, že kontrolovaný subjekt nemal žiadny doklad o registrácii vydaný ÚKSÚP Bratislava.  

Opatrenie : kontrolovaný subjekt je povinný zistený nedostatok v neodkladnom termíne 

odstrániť a zaslať žiadosť o registráciu na ÚKSÚP Bratislava. Odstránenie zisteného 

nedostatku bude prekontrolované v registri podnikov.  



 

 
 

ROJA - Slovensko, s. r. o. Nitra, farma ROJA Babindol, bolo zistené, že subjekt vykonával 

činnosť bez  vydanej registrácie na ÚKSÚP Bratislava. Kontrolou na diaľku sa zistilo, že 

subjekt choval HD, zvieratá kŕmil vlastnými aj nakúpenými krmivami.  

Opatrenie : kontrolovaný subjekt je povinný zistený nedostatok odstrániť neodkladne a zaslať 

žiadosť o registráciu prvovýrobcu. Odstránenie zisteného nedostatku bude prekontrolované 

v registri podnikov. 

 

A chov, s. r. o. Suchá nad Parnou, kontrolou sa zistilo, že predajňa – kamenná aj e-shop bola 

neregistrovaná. 

Opatrenie : kontrolovaný subjekt je povinný zistený nedostatok odstrániť neodkladne a zaslať 

žiadosť o registráciu predajní. Odstránenie zisteného nedostatku bude prekontrolované 

v registri podnikov. 

 

Spoločnosť Slovakia Skins, s. r. o. Svinná, kontrolou kamennej predajne sa zistilo, že  subjekt 

nemal aktuálne osvedčenie o registrácii, pričom vykonáva sprostredkovanie krmív. 

Opatrenie : kontrolovaný subjekt je povinný zistený nedostatok odstrániť neodkladne a zaslať 

žiadosť o predĺženie registrácie predajne a uvedenej činnosti. Odstránenie zisteného 

nedostatku bude prekontrolované v registri podnikov. 

 

Počas kontroly sprostredkovateľa KS firmy ADM Slovakia, s. r. o. Trnava bolo zistené, že 

subjekt nemal aktuálne osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Predložené osvedčenie                     

č. 1589/2019 na meno Ing. Michaľ Keruľ je neaktuálne. 

Opatrenie : kontrolovaný subjekt je povinný zistený nedostatok odstrániť a neodkladne zaslať 

žiadosť k vydaniu nového osvedčenia odbornej spôsobilosti na fyzickú osobu.  

 

Poľnonákup HONT, a. s. Hontianske Nemce, prvovýrobca ukončil svoju činnosť a neoznámil 

to registru krmivárskych podnikov na ÚKSÚP Bratislava.   

Opatrenie : zo strany terénnej inšpekcie bol podaný návrh na vyčiarknutie podniku z registra 

krmivárskych podnikov. 

 

Ján Bartko - MARKET PETRA, Banská Bystrica, predajňa, ukončená činnosť bez oznámenia 

registru krmivárskych podnikov na ÚKSÚP Bratislava.   

Opatrenie : zo strany terénnej inšpekcie bol podaný návrh na vyčiarknutie podniku z registra 

krmivárskych podnikov. 

 

JAKABA, s. r. o., Žiar nad Hronom, predajňa, ukončená činnosť bez oznámenia registru 

krmivárskych podnikov na ÚKSÚP Bratislava.   

Opatrenie : zo strany terénnej inšpekcie bol podaný návrh na vyčiarknutie podniku z registra 

krmivárskych podnikov. 

 

Ing. Alžbeta Žamborová - UNIVEL, Sielnica, predajňa, subjekt ukončil svoju činnosť 

a zmenil sídlo firmy bez oznámenia registru krmivárskych podnikov na ÚKSÚP Bratislava.   

Opatrenie : zo strany terénnej inšpekcie bol podaný návrh na vyčiarknutie podniku z registra 

krmivárskych podnikov. 

 



 

 
 

SHR Ján Kurnas, Zvolenská Slatina, prvovýrobca, ukončená činnosť bez oznámenia registru 

krmivárskych podnikov na ÚKSÚP Bratislava.   

Opatrenie : zo strany terénnej inšpekcie bol podaný návrh na vyčiarknutie podniku z registra 

krmivárskych podnikov. 

 

SHR Jozef Gregáň, Krupina, prvovýrobca, ukončená činnosť bez oznámenia registru 

krmivárskych podnikov na ÚKSÚP Bratislava.   

Opatrenie : zo strany terénnej inšpekcie bol podaný návrh na vyčiarknutie podniku z registra 

krmivárskych podnikov. 

 

KANEX, s. r. o., Bobrov, dovozca krmív z tretích krajín, počas kontroly bolo predložené 

neplatné osvedčenie o registrácii.    

Opatrenie : zo strany kontrolovaného subjektu bude zaslaná na ÚKSÚP Bratislava žiadosť      

o vyčiarknutie podniku z registra krmivárskych podnikov. 

 

Počas kontroly dopravcu DLJ trans, s. r. o. Turčianske Kľačany sa zistilo, že kontrolovaný 

subjekt nemal aktuálne osvedčenie o registrácii.   

Opatrenie : kontrolovaný subjekt je povinný zistený nedostatok odstrániť a v neodkladnom 

zaslať žiadosť o predĺženie registrácie. Odstránenie zisteného nedostatku bude 

prekontrolované v registri podnikov. 

 

Agri Med, s. r. o. Rybany, časť Borčany, kontrolu schváleného sprostredkovateľa KZ, KS, sa 

zistilo, že nemal registrovaný maloobchodný mobilný predaj.   

Opatrenie : kontrolovaný subjekt je povinný zistený nedostatok odstrániť v termíne do 14 dní 

a zaslať žiadosť k registrácii predmetnej činnosti. Odstránenie zisteného nedostatku bude 

prekontrolované v registri podnikov.  

 

JSC Slovakia, s. r. o. Dvorníky, kontrolu schváleného sprostredkovateľa KZ bolo zistené, že 

nemal registrovaný maloobchodný internetový predaj.   

Opatrenie : kontrolovaný subjekt je povinný zistený nedostatok odstrániť v termíne do 14 dní 

a zaslať žiadosť k doplneniu registrácie predmetnej činnosti. Odstránenie zisteného 

nedostatku bude prekontrolované v registri podnikov.  

 

MEDIN Plus, s. r. o. Kostolná Záriečie sa zistilo, že kontrolovaný subjekt sprostredkovateľ 

krmív (maloobchod) mal neaktuálny zápis v registri (po dátume platnosti). Žiadosť bola 

zaslaná 23.4.2020 emailom, nebola však doručená v papierovej forme (originál podpis 

pečiatka).  

Opatrenie : kontrolovaný subjekt je povinný zistený nedostatok odstrániť v termíne do 7 dní 

a zaslať žiadosť o registráciu v požadovanej forme - originál pečiatka plus podpis. 

Odstránenie zisteného nedostatku bude prekontrolované v registri podnikov.  

 

 

 

 



 

 
 

AGROMIX-X, s. r. o. Trenčín, veľkoobchod, kamenná predajňa, skladovanie, bol zistený 

chýbajúci predmet činnosti - mobilný predaj a internetový predaj.  

Opatrenie : kontrolovaný subjekt je povinný zistený nedostatok odstrániť v termíne do 7 dní 

a zaslať žiadosť k doplneniu registrácie  vykonávaných činností. Odstránenie zisteného 

nedostatku bude prekontrolované v registri podnikov.  

 

HORVÁTH TEAM s. r. o. Králová pri Senci, kontrolou bola vykonaná vo firme JIMMYS 

BARF SHOP, Senec, kamenná predajňa, zistilo sa, že sa jedná o neregistrovaný subjekt, 

pričom ďalej boli zistené aj nedostatky v označení krmív.   

Opatrenie : kontrolovaný subjekt má pozastavenú činnosť až do odstránenia zistených 

nedostatkov, pričom v subjekte bude vykonaná opakovaná kontrola. Odstránenie zisteného 

nedostatku bude prekontrolované počas opakovanej kontroly.  

 

Počas kontroly prvovýrobcu LAND, s. r. o. Vrbová nad Váhom sa zistilo, že subjekt 

vykonával činnosť bez aktuálneho zápisu v registri ÚKSÚP Bratislava.  

Opatrenie : kontrolovaný subjekt je povinný zistený nedostatok v termíne do 7 dní odstrániť. 

Žiadosť o predĺženie registrácie bola spracovaná ešte počas kontroly a následne odoslaná       

na príslušný odbor.  

 

SHR Mgr. Ján Kútnik, Tupá, bolo zistené, že subjekt prvovýrobca vykonával činnosť             

bez aktuálnej registrácie na ÚKSÚP Bratislava.   

Opatrenie : kontrolovaný subjekt je povinný zistený nedostatok v termíne do 7 dní odstrániť. 

Žiadosť o predĺženie registrácie bola spracovaná ešte počas kontroly a následne odoslaná       

na príslušný odbor.  

 

Pri kontrole prvovýrobcu SHR Stanislav Gál, Bádice sa zistilo, že kontrolovaný subjekt 

vykonával činnosť bez registrácie na ÚKSÚP Bratislava ( po dátume platnosti dňa 3.6.2020).   

Opatrenie : kontrolovaný subjekt je povinný zistený nedostatok v termíne do 30 dní odstrániť 

a zaslať žiadosť o predĺženie registrácie na ÚKSÚP Bratislava. Odstránenie zisteného 

nedostatku bude prekontrolované v registri podnikov.  

 

SHR Miroslav Foltín, Mojmírovce, bolo zistené, že subjekt prvovýrobca vykonával činnosť 

bez  vydanej registrácie na ÚKSÚP Bratislava.   

Opatrenie : kontrolovaný subjekt je povinný zistený nedostatok odstrániť a v termíne do 30 

dní zaslať žiadosť o registráciu prvovýrobcu. Odstránenie zisteného nedostatku bude 

prekontrolované v registri podnikov. 

 

Marek Lukáč, Topoľčany, počas kontroly prvovýrobcu bolo zistené, že subjekt vykonával 

činnosť bez vydanej registrácie na ÚKSÚP Bratislava.   

Opatrenie : kontrolovaný subjekt je povinný zistený nedostatok odstrániť a v termíne do 30 

dní zaslať žiadosť o registráciu prvovýrobcu. Odstránenie zisteného nedostatku bude 

prekontrolované v registri podnikov. 

 

 



 

 
 

SHR Jozef Gregáň, SHR, Krupina, subjekt prvovýrobca ukončil svoju činnosť a neoznámil 

to registru krmivárskych podnikov na ÚKSÚP Bratislava.   

Opatrenie : zo strany terénnej inšpekcie bol podaný návrh na vyčiarknutie podniku z registra 

krmivárskych podnikov. 

 

SHR Ondrej Muránsky, Pohronská Polhora, subjekt prvovýrobca ukončil svoju činnosť a 

neoznámil to registru krmivárskych podnikov na ÚKSÚP Bratislava.   

Opatrenie : zo strany terénnej inšpekcie bol podaný návrh na vyčiarknutie podniku z registra 

krmivárskych podnikov. 

 

SHR Ondrej Zemko, Sliač, subjekt prvovýrobca ukončil svoju činnosť a neoznámil to registru 

krmivárskych podnikov na ÚKSÚP Bratislava.   

Opatrenie : zo strany terénnej inšpekcie bol podaný návrh na vyčiarknutie podniku z registra 

krmivárskych podnikov. 

 

SHR Pavel Melicherčík, Píla, subjekt prvovýrobca ukončil svoju činnosť a neoznámil to 

registru krmivárskych podnikov na ÚKSÚP Bratislava.   

Opatrenie : zo strany terénnej inšpekcie bol podaný návrh na vyčiarknutie podniku z registra 

krmivárskych podnikov. 

 

Pri kontrole sprostredkovateľa spoločnosti Jaroslav Fidrik, s. r. o., Turčianske Teplice sa 

zistilo, že kontrolovaný subjekt vykonával činnosť bez registrácie na ÚKSÚP Bratislava       

(po dátume platnosti dňa 15.2.2021).   

Opatrenie : vzhľadom na to, že subjekt činnosť v oblasti krmív nevykonáva je potrebné 

rozhodnúť, či si bude predlžovať platnosť registrácie na ÚKSÚPe Bratislava. 

 

Z - MAX s. r. o. Zlaté Moravce, kontrolou eshopu sa zistilo, že subjektu skončila platnosť 

registrácie dňa 21.3.2021. 

Opatrenie : kontrolovaný subjekt je povinný zistený nedostatok odstrániť v termíne do 30 dní 

a zaslať žiadosť o registráciu eshopu. Odstránenie zisteného nedostatku bude 

prekontrolované v registri podnikov. 

 

Počas kontroly sprostredkovateľa krmív PET Sirius, s. r. o., Banská Belá sa zistilo, že 

kontrolovaný subjekt vykonával činnosť bez platnej registrácie na ÚKSÚP Bratislava             

(po dátume platnosti dňa 10.2.2021).   

Opatrenie : vzhľadom na to, že subjekt činnosť v oblasti krmív nevykonáva, žiada                         

o vyčiarnutie z registra krmivárskych podnikov vedenom na ÚKSÚPe Bratislava. 

 

GD TRANS, s. r. o. Trnové, bolo zistené, že subjekt prepravca vykonával činnosť                    

bez aktuálnej registrácie na ÚKSÚP Bratislava.   

Opatrenie : zo strany terénnej inšpekcie bol podaný návrh na vyčiarknutie podniku z registra 

krmivárskych podnikov. 

 

 



 

 
 

IBT LOGISTIC, s. r. o., Teplička nad Váhom, počas kontroly sa zistilo, že kontrolovaný 

subjekt - prepravca vykonával činnosť bez aktuálnej registrácie na ÚKSÚP Bratislava.   

Opatrenie : zo strany terénnej inšpekcie bol podaný návrh na vyčiarknutie podniku z registra 

krmivárskych podnikov. 

 

 

PM WERT, s. r. o., Žilina, bolo zistené, že kontrolovaný subjekt - prepravca vykonával 

činnosť bez aktuálnej registrácie na ÚKSÚP Bratislava.   

Opatrenie : zo strany terénnej inšpekcie bol podaný návrh na vyčiarknutie podniku z registra 

krmivárskych podnikov. 

 

 

RIMAS, s. r. o., Varín, bolo zistené, že kontrolovaný subjekt - prepravca vykonával činnosť 

bez aktuálneho osvedčenia o registrácii prepravcu.    

Opatrenie : kontrolovaný subjekt je povinný zistený nedostatok v termíne do 30 dní odstrániť. 

Žiadosť o predĺženie registrácie bola spracovaná ešte počas kontroly a následne odoslaná        

na príslušný odbor.  

 

 

Sineko - Agro, s. r. o., Gemer, kontrolou výrobcu KZ pre vlastnú potrebu sa zistilo, že subjekt 

nemal aktuálne platné osvedčenie o registrácii.  

Opatrenie : kontrolovaný subjekt je povinný zistený nedostatok odstrániť v termíne do 30 dní 

a zaslať žiadosť o predĺženie registrácie predajne a uvedenej činnosti. Odstránenie zisteného 

nedostatku bude prekontrolované v registri podnikov. 

 

 

Počas k 

ontroly Agroban, s. r. o., Bátka, výrobcu KZ pre vlastnú potrebu bolo zistené, že subjekt 

nemal aktuálne osvedčenie o odbornej spôsobilosti. 

Opatrenie : kontrolovaný subjekt je povinný zistený nedostatok v termíne do 30 dní odstrániť 

a zaslať žiadosť k vydaniu nového aktualizovaného osvedčenia odbornej spôsobilosti               

na fyzickú osobu. Odstránenie zisteného nedostatku bude prekontrolované v registri 

podnikov. 

 

 

Počas kontroly výrobcu KS VÁPENCOVÝ PRIEMYSEL RUŽINÁ, s. r. o., Lučenec sa 

zistilo, že subjekt nemal aktuálne osvedčenie o odbornej spôsobilosti. 

Opatrenie :  kontrolovaný subjekt je povinný zistený nedostatok v termíne do 30 dní odstrániť 

a zaslať žiadosť k vydaniu nového aktualizovaného osvedčenia odbornej spôsobilosti               

na fyzickú osobu. Odstránenie zisteného nedostatku bude prekontrolované v registri 

podnikov. 

 

 

 



 

 
 

Počas kontroly sprostredkovateľa krmív FY LIME En s. r. o. Krásna Lúka sa zistilo, že 

subjekt nebol zapísaný v registri ÚKSÚP Bratislava.  

Opatrenie :  kontrolovaný subjekt je povinný zistený nedostatok v termíne do 30 dní odstrániť 

a zaslať žiadosť o registráciu s potrebnými prílohami. Odstránenie zisteného nedostatku bude 

prekontrolované v registri podnikov. 

 

 

Počas kontroly na diaľku internetového predaja krmív AF Distribution s. r. o.  Bratislava sa 

zistilo, že subjekt nebol zapísaný v registri ÚKSÚP Bratislava.   

Opatrenie : kontrolovaný subjekt je povinný zistený nedostatok odstrániť v termíne do 7 dní 

a zaslať žiadosť o registráciu. Odstránenie zisteného nedostatku bude prekontrolované 

v registri podnikov.  

 

 

Počas kontroly na diaľku internetového predaja krmív Engler Corp s.r.o. Bratislava sa zistilo, 

že subjekt nebol zapísaný v registri ÚKSÚP Bratislava. 

Opatrenie : kontrolovaný subjekt je povinný zistený nedostatok odstrániť v termíne do 7 dní 

a zaslať žiadosť o registráciu. Odstránenie zisteného nedostatku bude prekontrolované 

v registri podnikov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2  Výsledky analytickej kontroly krmív 
 

 

 

 

 

 

 

 

Z dôvodu vírusovej pandémie bola analýza vzoriek krmív a jej následné vyhodnocovanie 

značne obmedzené. Veľmi malý počet vzoriek krmív bol podrobený analýzam, ktorých výsledky 

sú uvedené nižšie v texte. 

Výskyt kontrolou zistených nálezov prekročenia nadlimitného obsahu mikroprvkov                

(Zn,  Cu,  Mn,  Fe,  Se)  nebol zistený.  

Na ťažké kovy (Pb, Cd, As, Hg) bolo vykonaných 8 analýz. Výsledky boli v súlade 

s požiadavkami nariadenia vlády SR č. 438/2006 Z.z. a  neprekročili maximálne povolené limity 

v krmivách. 

Na obsah melamínu v krmivách bolo vykonaných 10 analýz. Výsledky boli v súlade 

s požiadavkami nariadenia vlády SR č. 438/2006 Z.z. a  neprekročili maximálne povolené limity 

v krmivách. 

Na obsah mykotoxínov - Aflatoxinov ako nežiaducich látok v krmivách bola 

skríningovou metódou  analyzovaná 1 vzorka a na obsah Deoxynivalenolu tiež 1 vzorka. 

Hodnoty neprekročili maximálne povolený limit v krmivách (max. 0,02 mg/kg u Aflatoxinov a 

max. 8 mg/kg u Deoxynivalenolu) podľa nariadenia vlády SR č. 438/2006 Z.z. 

Na prítomnosť GMO v krmivách boli vykonané 2 analýzy. Jednalo sa o odber z HKS 

Čierna nad Tisou a analýzy v kukurici nepotvrdili prítomnosť GMO. 

Vo vzorke sušených kvasníc odobratej z HKS Vyšné Nemecké bolo mikroskopickým 

vyšetrením a chemickou analýzou zistené, že sa nejedná o sušené kvasnice, ale o inú kŕmnu 

surovinu a to liehovarské mláto. Pripravuje sa správa v rámci AAC, kde sa budú informovať 

členské štáty o danom probléme. 

2.1  Počet vyhodnotených vzoriek: 

Oddelením HAK za obdobie 1. štvrťroku : 1.1. – 31.3. 2021 



 

 
 

V rámci systému AAC riešil odbor KVZ za daný štvrťrok jedno hlásenie. Jednalo sa 

o prítomnosť GMO v krmivách (čo nebolo uvedené na označení), ktoré boli distribuované aj do 

SR. Hlásenie odbor KVZ preveril a o výsledku informoval národný kontaktný bod pre AAC. 

V rámci systému RASFF riešil odbor KVZ za daný štvrťrok jedno hlásenie. Jednalo sa 

o prítomnosť mykotoxínu - deoxynivalenol v krmivách, ktoré boli distribuované aj do SR. 

Hlásenie odbor KVZ preveril a o výsledku informoval národný kontaktný bod pre RASFF. 

Za daný štvrťrok odbor KVZ vystavil 4 certifikáty o voľnom predaji kŕmnej doplnkovej 

látky, ktoré boli zaslané krmivárskemu podniku na jeho žiadosť. 

Odbor KVZ vybavil v prvom štvrťroku 2 podnety. Prvý podnet podal krmivársky podnik, 

kde poukazoval na predaj krmív subjektami, ktoré neboli registrované ako krmivárske podniky. 

Záležitosť odbor preveril a následne o výsledku informoval zasielateľa podnetu. Daná záležitosť 

ohľadne registrácie je ešte v konaní. Druhý podnet podal švédsky kontrolný orgán a poukazoval 

na nedostatky v označovaní a prezentácii krmiva na webových stránkach zodpovedného 

krmivárskeho podniku. Odbor záležitosť preveril, zjednal nápravu a o výsledku švédsky 

kontrolný orgán informoval. 


