
Vecné vyhodnotenie projektu ASSR - porovnávacie spotrebiteľské testy. 

 

V mesiacoch marec až december sme realizovali päť porovnávacích spotrebiteľských testov z 

prostriedkov štátnej dotácie- test nebaleného nekrájaného bieleho konzumného chleba, test 

proteínových tyčiniek, test balených miešaných listových šalátov, test spišských párkov a test 

vianočných saloniek. Okrem nich  ďalšie dva testy  z našich vlastných prostriedkov - test pracích kapslí 

na farebnú bielizeň a test posteľnej bielizne. 

1. test chleba. Na porovnávanie sme vybrali potravinovú komoditu, ktorá  nikdy nebola testovaná ani 

u nás ani v  okolitých krajinách, napriek tomu, že ide p základnú potravinu. Po analýze 

spotrebiteľských požiadaviek a laboratórnych možností, sme do testu  zaradili nebalený konzumný 

biely chlieb. Po nákupe vzoriek v bežnej obchodnej sieti sme dali v laboratóriu ŠVPU v Bratislave 

otestovať senzorickú a mikrobiologickú kvalitu. Laboratórne skúšky trvali dva týždne. Po obdržaní  

protokolov o teste sme urobili spotrebiteľské hodnotenie, výsledné poradie a sprievodný text. 

Následne sme vyrobili televíznu reláciu Test magazín ktorú RTVS odvysielala v premiére dňa 25.marca 

2017 na Dvojke a v piatych reprízach na jednotke a na dvojke. Spotrebitelia aj vy si ju môžete pozrieť 

vo videoarchíve RTVS - viedeoarchiv/Test magazín/ 25,marca  

link: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11781/121685  

2. test proteínových tyčiniek. Na porovnávanie sme vybrali potravinovú komoditu, ktorá  sa stáva 

modernou potravinou po ktorej siahajú nielen športovci ale  aj spotrebitelia, ktorý sa chcú zdravo 

stravovať. Navyše išlo o častú požiadavku spotrebiteľov, aby sme otestovali práve proteínové tyčinky 

a pomohli im zorientovať sa na trhu. Po nákupe vzoriek v bežnej obchodnej sieti sme dali v 

laboratóriu ŠVPU v Bratislave otestovať skutočný obsah bielkovín, cukrov a druh použitých. 

Laboratórne skúšky trvali dva týždne. Po obdržaní  protokolov o výsledku skúšok sme urobili 

spotrebiteľské hodnotenie, výsledné poradie a sprievodný text. Následne sme vyrobili televíznu 

reláciu Test magazín ktorú RTVS odvysielala v premiére dňa 23.apríla 2017 na Dvojke a v piatych 

reprízach na jednotke a na dvojke. Spotrebitelia aj vy si ju môžete pozrieť vo videoarchíve RTVS - 

viedeoarchiv/Test magazín/ 23,apríla  

Link: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11781/123948  

3. test balených miešaných listových šalátov. Na porovnanie sme vybrali potravinovú komoditu, 

ktorú sme ešte nikdy netestovali a ktorá patrí k základom zdravej výživy. To bolo aj ďalším cieľom 

tohto testu, podporiť zdravé stravovacie návyky, otestovaním surových listových  miešaných šalátov 

predávaných v balenom stave na priamu konzumáciu.  Po nákupe siedmych rôznych vzoriek v bežnej 

obchodnej sieti sme dali v laboratóriu ŠVPU v Bratislave otestovať senzorickú a mikrobiologickú 

kvalitu. Laboratórne skúšky trvali dva týždne. Po obdržaní  protokolov o teste sme urobili 

spotrebiteľské hodnotenie, výsledné poradie a sprievodný text. Následne sme vyrobili televíznu 

reláciu Test magazín ktorú RTVS odvysielala v premiére dňa 30.septembra 2017 na Dvojke a v piatych 

reprízach na Jednotke a na Dvojke. Spotrebitelia aj vy si ju môžete pozrieť vo videoarchíve RTVS - 

videoarchiv/Test magazín/ 30.septembra. 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11781/137313  
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 4. test spišských párkov. Na porovnanie sme vybrali potravinovú komoditu, ktorá je zaregistrovaná v 

Bruseli a používa ochrannú známku EÚ ako "zaručená tradičná špecialita". Na rozdiel od ostatných 

párkov, má presne stanovené normy obsahu. Cieľom tohto testu bolo okrem testu kvality zistiť, ako 

sa výrobcovia správajú k slovenským špecialitám a ako dodržiavajú predpísané normy. Po nákupe 

deviatych rôznych vzoriek v bežnej obchodnej sieti sme dali v laboratóriu ŠVPU v Bratislave otestovať 

obsah čistej svalovej bielkoviny, obsahu tuku, prítomnosť sóje, prítomnosť zakázaných farbív, 

dodržanie balenia do baraních črievok a senzorické hodnotenie. Laboratórne skúšky trvali 4 týždne. 

Po obdržaní  protokolov o teste sme urobili spotrebiteľské hodnotenie, výsledné poradie a 

sprievodný text. Následne sme vyrobili televíznu reláciu Test magazín ktorú RTVS odvysielala v 

premiére dňa 02.decembra 2017 na Dvojke a v piatych reprízach na Jednotke a na Dvojke. 

Spotrebitelia aj vy si ju môžete pozrieť vo videoarchíve RTVS - videoarchiv/Test magazín/ 

02.decembra. Vzhľadom na zistenie nedodržania predpísaných noriem všetkými výrobcami spišských 

párkov a tým pádom závažného klamania a zavádzania spotrebiteľov sme zvolali na 4.decembra 

tlačovú besedu na ktorej sme spotrebiteľov o tom informovali prostredníctvom všetkých médií. 

Výsledky tohto testu tak zverejnili v hlavnom spravodajstve všetky televízie, rádia a všetka tlač. 

5. test vianočných saloniek. Na porovnanie sme vybrali potravinovú komoditu, ktorú sme ešte nikdy 

netestovali a ktorá patrí k sezónnym potravinám. Po nákupe siedmych rôznych vzoriek v bežnej 

obchodnej sieti sme dali v laboratóriu ŠVPU v Bratislave otestovať prítomnosť syntetických farbív a 

dodržanie deklarácie na obale. Laboratórne skúšky trvali jeden týždeň. Po obdržaní  protokolov o 

teste sme urobili spotrebiteľské hodnotenie, výsledné poradie a sprievodný text. Následne sme 

vyrobili televíznu reláciu Test magazín ktorú RTVS odvysielala v premiére dňa 10.decembra 2017 na 

Dvojke a v piatych reprízach na Jednotke a na Dvojke. Spotrebitelia aj vy si ju môžete pozrieť vo 

videoarchíve RTVS - videoarchiv/Test magazín/ 10.decembra. 

Všetky test magazíny sú zverejnené aj na internetovej stránke: facebook/testmagazinslovensko   

 

Na projekt bola poskytnutá dotácia vo výške -5.000,00 eur 

 

Z celkovej poskytnutej dotácie v sume 5000 eur, boli k 31.12.2017 čerpané prostriedky vo výške 5000 

eur. 

 


