Vyhodnotenie úradných kontrol hygieny a bezpečnosti predaja hydinového mäsa a hydinových dielov v maloobchode
od 01.08.2011 do 31.08.2011
Celkovo bolo za sledované obdobie od 01.08. 2011 do 31.08.2011 vykonaných 631 úradných kontrol zameraných na hydinové mäso a to
čerstvé hydinové mäso, mrazené hydinové mäso a hlboko zmrazené hydinové mäso a hydinové diely, mäsové výrobky z hydinového mäsa.
Prehľad o počtoch vykonaných kontrol je uvedený v tabuľkách.
Kontroly hygieny a bezpečnosti predaja hydinového mäsa a hydinových dielov v sledovanom období
Kontrolovaný subjekt

Počet kontrol

Hypermarkety a supermarkety
Stredné predajne
Malé predajne
Sklady
Dopravcovia a distribútori
Výrobcovia
Výrobcovia predávajúci vo svojej predajni
Spolu

109
310
207
4
0
0
1
631

Celkový počet úradných kontrol v sledovanom období
Popis

Úradné kontroly - za
všetky komodity

Kontroly
spolu

4035,00

Prvovýrobcovia

128,00

Výrobcovia a
baliarne

Distribútori a
dopravcovia

286,00

58,00

Veľko obchodné
sklady

137,00

Hyper a super
markety

542,00

Stredné
predajne

1420,00

Malé
predajne

1351,00

Výrobcovia predávajúci
hlavne vo svojej predajni

96,00

Popis zistených nedostatkov:
Prevádzka - adresa
Potraviny MILK - AGRO , Lada 269,
082 12 Lada
Potraviny UNIVERZÁL , Lieskovská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Názov nedostatku
Dodržiavanie a evidencia teplotných
režimov
Dodržiavanie a evidencia teplotných
režimov

Popis nedostatku
nedodržanie teplotného režimu - mäsové výrobky,
hlbokomrazená hydina
teplota v chladiacej vitríne s mäsovými výrobkami počas kontroly +12°C

Spôsob riešenia
Bloková pokuta; Odstránený počas
kontroly
Návrh na správne konanie –
opatrenia v prevádzke

Potraviny UNIVERZÁL , Lieskovská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
COOP Jednota Potraviny 11-065 , 067
73 Ubľa
KAUFLAND Prevádzka Poprad ,
Moyzesova 4067/3, 058 01 Poprad

Dodržiavanie a evidencia teplotných
režimov
Hygiena predaja

KAUFLAND Prevádzka Poprad ,
Moyzesova 4067/3, 058 01 Poprad

Poškodený obal, tovar

ILaS Company s. r. o. , Partizánska 4,
071 01 Michalovce

Poškodený obal, tovar

Jednota COOP s.d. , Ruž.háj 11-096,
929 01 Dunajská Streda

Hygiena predaja

Hygiena technologického zariadenia,
pracovné pomôcky

BILLA filiálka 240 , Bernolákova 1, 908 Označenie - nečitateľné,
51 Holíč
nedostatočné alebo nesprávne
KAUFLAND, prevádzka Kežmarok ,
Tvarožnianska 18, 060 01 Kežmarok

Hygiena technologického zariadenia,
pracovné pomôcky

Potraviny M+M , 128, 985 41 Buzitka

Neznámy pôvod

COOP Jednota Trenčín - PJ 112-219 ,
Horovce 86, 020 62 Horovce
JEDNOTA SD Prievidza Predajňa 214,
Poruba 120, 972 11 Poruba
POTRAVINY NICOL , Trenčianske
Stankovce 795, 913 11 Trenčianske
Stankovce
Potraviny GVP č.013 , Vojanská 46,
079 01 Veľké Kapušany

Poškodený obal, tovar
Dodržiavanie a evidencia teplotných
režimov
Hygiena technologického zariadenia,
pracovné pomôcky
Poškodený obal, tovar

skladovanie hlbokomrazenej hydiny: - 9°C/ požadovaná
teplota je -18°C/
mraziaci box na udržiavanie mrazenej hydiny bol
znečistený, výskyt námrazy
dve mraziace zariadenia na predajnej ploche, v ktorých
bolo uložené hlbokozmrazené hydinové mäso boli
znečistené drobnými nečistotami, zvyškami potravín a
obalov, prachom a zaschnutými škvrnami svetlohnrdej
farby
zistené bolo umiestňovanie na trh výrobku -sliepka bez
drobkov, hlbokozmrazené hydinové mäso s narušeným
obalom /obal bol poškodený, roztrhaný/
narušené vákuové balenie: kuracie chrbty, hlboko
zmrazené, vákuovo balené, pôvod- Poľská republika

Návrh na správne konanie - pokuta

spoločné uloženie nezlučiteľných druhov tovaru pri
predaji: chladené hydinové mäso a hydinové diely,
hovädzie a bravčové mäso
hydina a hydinové diely od výrobcu SR u výrobkov
delených vo firme Billa nebolo uvedené označenie
,,čerstvé"
mraziace vane, v ktorých boli uložené hlbokozmrazené
hydinové mäso neboli udržiavané v čistote, boli
znečistené zvyškami potravín a obalov, prachom a
drobnými nečistotami
nebol predložený žiadny dodací list na predávanú
mrazenú hydinu a mrazené hydinové diely
zistený bol poškodený obal u mrazených hydinových
dielov
zistená bola v mraziacom boxe pre hlbokomrazenú
hydinu teplota -9,8°C
poškodený náter na košoch v mraziacom boxe s
hydinou

Návrh na správne konanie - pokuta;
Opatrenia na mieste

Bloková pokuta
Bloková pokuta; Odstránený počas
kontroly

Návrh na správne konanie - pokuta;
Odstránený počas kontroly
Návrh na správne konanie - pokuta

Opatrenia na mieste

Bloková pokuta; Odstránený počas
kontroly

Opatrenia na mieste
Odstránený počas kontroly
Návrh na správne konanie - pokuta;
Opatrenia na mieste
Opatrenia na mieste

poškodený obal na viacerých miestach, tovar vykazoval Návrh na správne konanie - pokuta
znaky vysušenia mrazom:
kuracie stehno dolné, hlboko zmrazené, trieda kvality
A., výrobca -SR, kuracie krídla , hlboko zmrazené, trieda
A. výrobca - SR

Potraviny Tomík , Veľké Stankovce
664, 913 11 Trenčianske Stankovce
Jewel Net s.r.o. , 20, 044 47 Boliarov

Hygiena technologického zariadenia,
pracovné pomôcky
Dodržiavanie a evidencia teplotných
režimov

Predaj vajec a mrazenej hydiny ,
Vajanského 16, 984 01 Lučenec

Označenie - nečitateľné,
nedostatočné alebo nesprávne

Mäso - údeniny, Juraj Cimbaľák ,
VENECIA - Vinbarg, 085 01 Bardejov
MAKOS, a.s. Potraviny 016 , Grešáka
B/8, 085 01 Bardejov
Predajný stánok , na SAD stanici, 957
01 Bánovce nad Bebravou
Potraviny Mix Jednota , Spišský
Hrušov 165, 053 63 Spišský Hrušov
Potraviny Mix 100 , Ostrý Grúň, 966
77 Ostrý Grúň

Nakladanie s odpadom

Hydinár Gbely , Hodonínska 1542/13,
908 51 Holíč
Mäso-údeniny , Dr.Alexandra č.6, 060
01 Kežmarok
Predajňa mäso-údeniny , Konkolyho
6, 947 01 Hurbanovo
Predajňa mäso-údeniny , Konkolyho
6, 947 01 Hurbanovo
Jednota COOP s.d. , Potraviny 11-071,
931 01 Šamorín
Potraviny MILK - AGRO , Vinné 589,
072 31 Vinné

BILLA, s.r.o., filiálka 333 , Štúrova, 059
21 Svit

Poškodený obal, tovar
Hygiena technologického zariadenia,
pracovné pomôcky
Hygiena predaja

znečistená mraznička na hydinu

Opatrenia na mieste

nedodržanie teplotného režimu v mraziacom zariadení,
v ktorom boli uchovávané: hlbokozmrazená hydina,
hydinové diely a kuracie pečienky.
neoznačené v štátnom jazyku dvoch druhov výrobkov a
to "hlbokozmrazená hus", pôvod Poľska republika,
"mrazené kuracie pečene“, pôvod Brazília
v mraziacom boxe na hydinu sa skladoval odpad určený
na vrátenie.
poškodený obal, neoznačený, senzoricky zmenené mrazené kuracie trupy
výskyt námrazy v mraziacích zariadeniach hydiny a rýb

Bloková pokuta

predavačka pri manipulácii s hydinovým mäsom
nepoužívala mikroténové rukavice.
Predaj po dátume spotreby a dátume kontrolou bol zistený predaj mäsových výrobkov po
minimálnej trvanlivosti
dátume spotreby /dátume minimálnej trvanlivosti a to:
hydinový nárez, mäkký mäsový výrobok
Dodržiavanie a evidencia teplotných
hlbokozmrazené hydinové mäso v mraz.boxe č 1 bolo vo
režimov
vrchnej vrstve mäkké, čiastočne rozmrznuté
Dodržiavanie a evidencia teplotných
mäsové výrobky a hydinové diely chladené,
režimov
spotrebiteľsky nebalené neboli uchovavané pri
teplotách stanovených výrobcom
Hygiena predaja
pri manipulácii s nebaleným hydinovým mäsom sa
nepoužívali rukavice.
Označenie - nečitateľné,
nebalené hydinové mäso v pulte nebolo dostatočne
nedostatočné alebo nesprávne
označené
Hygiena budov, hygiena prevádzkarne skladové priestory- obrubňa dverí mraziaceho boxu na
hydinu- bola miestami skorodované, okolo obrubne boli
zistené stopy po plesní
Poškodený obal, tovar
na predajnej ploche v mraziarenskom boxe pre mrazenú
hydinu bol zistený predaj tovaru s poškodeným
originálnym balením - poškodenýobal, výrovok obalený
potravinárskou foliou, známky vysušenia mrazom.
kuracie krídla hlbokozmrazené -výrobca SR
Hygiena technologického zariadenia, mraziaca vaňa v ktorej bolo uložené mrazené hydinové
pracovné pomôcky
mäso bola znečistená zvyškami potravín a drobnými
nečistotami.

Návrh na správne konanie opatrenie; Návrh na správne
konanie - pokuta
Návrh na správne konanie - pokuta
Bloková pokuta; Odstránený počas
kontroly; Opatrenia na mieste
Opatrenia na mieste
Bloková pokuta
Návrh na správne konanie - pokuta;
Opatrenia na mieste
Opatrenia na mieste
Návrh na správne konanie - pokuta;
Odstránený počas kontroly
Bloková pokuta
Odstránený počas kontroly
Návrh na správne konanie - pokuta

Návrh na správne konanie - pokuta;
Odstránený počas kontroly;
Opatrenia na mieste

Bloková pokuta; Odstránený počas
kontroly

Mäso - údeniny , Švedlár 203, 053 34
Švedlár

Hygiena predaja

pri manipulácii s chladenými kuracími stehnami
predavačka nepoužila mikroténovú rukavicu, za čo jej
bola udelená bloková pokuta
Predajňa mäsa a mäs.výrobkov , Na
Neznámy pôvod
v mraziacej vitríne sa spolu s mrazenou hydinou
Sihoti 1172/18, 026 01 Dolný Kubín
určenou na predaj sa nachádzalo zmrazené mäso
neznámeho pôvodu
OD MY Bratislava , Kamenné
Senzorické zmeny tovaru
zistený predaj tovaru s senzorickými zmenami kuracie
námestie 1, 801 01 Bratislava 1
krídla
BILLA, prevádzka 522 , Hollého 7, 071 Dodržiavanie a evidencia teplotných
v chladiacej vitríne nameraná teplota +17,8 C a + 17,6 C.
01 Michalovce
režimov
Vo vitríne bolo uchovávané:
Kuracie mäso sladkokyslé s ryžou Basmati a zaleninouhotový pokrm. balené v O.A. pôvod Rakúska republika.
Nameraná teplota v jadre výrobku + 12,7 C. výrobca
udáva ,,Uchovajte pri teplote +2 až + 6 C“
Potraviny Mix - 212 , Tajovského 4,
Hygiena budov, hygiena prevádzkarne rám dverí do mraziaceho boxu na hydinové mäso má
965 01 Žiar nad Hronom
miestami opotrebovaný náter a povrch dverí je
miestami korózny, stena v časti predaja mäsa a
mäsových výrobkov pod manipulačným stolom je
znečistená, stena v ľavom rohu a stena pod stropom a
strop v suchom sklade potravín sú znečistené od
zatečenia
Potraviny- CBA Slovakia s.r.o., ,
Označenie - nečitateľné,
chýbajúci údaj o dátume spotreby/dátume minimálnej
Ružová, Hliny V, 010 01 Žilina
nedostatočné alebo nesprávne
trvanlivosti: Levičan - kurací nárez
Supermarket 401 COOP,
Hygiena predaja
pri mrazenom mäse hydiny v mrazničke bolo uložené
M.R.Štefánika, 981 01 Hnúšťa
nebalené chladené bravčové karé
KUBO spol.s.r.o. - Potraviny Satelit , 5, Predaj po dátume spotreby a dátume zistený predaj kuracích krídel hlbokozmrazené po
044 42 Beniakovce
minimálnej trvanlivosti
dátume spotreby a dátume minimálnej trvanlivosti
Šuľanová Viera , štvrť 1. mája, 985 54 Označenie - nečitateľné,
pri tepelne opracovanom mäsovom výrobku - hydinová
Lovinobaňa
nedostatočné alebo nesprávne
šunka, po rozbalení na účel predaja nebola primerane
vyznačená skrátená doba trvanlivosti podľa pokynov
výrobcu uvedených na spotrebiteľskom balení
t.j.spotrebujte do 48 hod.resp.72hod.
Šuľanová Viera , štvrť 1. mája, 985 54 Hygiena technologického zariadenia, zistená bola nadmerná námraza v mraziacom boxe pre
Lovinobaňa
pracovné pomôcky
mrazenú hydinu
KAUFLAND v.o.s. , Hviezdoslavova,
Poškodený obal, tovar
zistený bol u chladenej hydiny, mrazenej hydiny
949 01 Nitra
poškodený obal
TESCO STORES a.s. , A.Warhola, 068
Hygiena technologického zariadenia, zistené bolo znečistené dno mraziaceho zariadenia
01 Medzilaborce
pracovné pomôcky
/zvyšky krvi a kúsky kuracej pečene/

Bloková pokuta

Návrh na správne konanie - pokuta

Návrh na správne konanie - pokuta;
Odstránený počas kontroly
Návrh na správne konanie - pokuta;
Opatrenia na mieste

Návrh na správne konanie opatrenie

Bloková pokuta
Bloková pokuta
Bloková pokuta
Návrh na správne konanie - pokuta;
Opatrenia na mieste

Bloková pokuta
Odstránený počas kontroly
Návrh na správne konanie opatrenie; Návrh na správne
konanie - pokuta

LABAŠ s.r.o. , Povstania čes.ľudu 3,
040 01 Košice
Mäso - údeniny , Mučeníkov 282/18,
060 01 Kežmarok
AHOLD Retail Slovakia, Supermarket
ALBERT , Romanova 20, 805 01
Bratislava 5
Hypermarket TESCO Kežmarok ,
Tvarožnianska 2332/9, 060 01
Kežmarok

Predaj po dátume spotreby a dátume
minimálnej trvanlivosti
Dodržiavanie a evidencia teplotných
režimov
Dodržiavanie a evidencia teplotných
režimov

mrazené horné kuracie stehno s kosťou predaj po
dátume spotreby a dátume minimálnej trvanlivosti
umiestňovanie na trh potravín pri nevyhovujúcich
teplotách, vajcia, hlbokozmrazené hydinové trupy
v chladiacej vitríne s ponukou hydiny bola nameraná
teplota +9,1 C

Bloková pokuta; Odstránený počas
kontroly
Návrh na správne konanie - pokuta;
Odstránený počas kontroly
Návrh na správne konanie - pokuta;
Opatrenia na mieste

Hygiena technologického zariadenia,
pracovné pomôcky

Návrh na správne konanie - pokuta;
Odstránený počas kontroly

Arpád Bognár- Mäso údeniny ,
Váméryho námesti, 929 01 Dunajská
Streda
Potraviny GVP, č. 015 , Laborecká 3,
066 01 Humenné
Potraviny , Murgašova 86/1, 058 01
Poprad

Hygiena skladovania

Ambulantný predaj z motorového
vozidla KNT 8PP3 , obecný úrad, 013
55 Štiavnik
Karmen,veľkoobchod potravín
Potraviny KARMEN, Dubčeka 300, 072
22 Strážske

Označenie - nečitateľné,
nedostatočné alebo nesprávne

ILAS MARKET s.r.o., Večierka ,
Družstevná 508, 072 22 Strážske

Hygiena predaja

mraziace zariadenie na predajnej ploche, v ktorom boli
uložené hlbokozmrazené kuracie chrbty nebolo
udržiavaný v čistote, bolo znečistené zvyškami obalov a
škvrnami od zaschnutej krvi
skladovanie nezlučiteľných druhov potravín v
chladiacom pulte (bravčové mäso spolu s hydinou), v
záložnom chladiacom pulte (hovädzie držky, loj, hydina)
mrazená kuracia pečeň /pôvod Brazília /- chýbajú údaje
v štátnom jazyku
zistený predaj potravín po dátume minimálnej
trvanlivosti - nátur bujón kurací s jarnou mrkvičkou,
kuracie polky so syrovo - bylinkovou omáčkou
bravčové mäso a kuracie diely neboli označené
identifikačnou značkou výrobcu, niektoré mäsové
výrobky neboli označené v slovenskom jazyku
nedodržiavanie teplotných režimov:
kuracie rezne chladené , kuracie stehná čerstvé
chladené, kuracie krídla chladené boli uskladnené v
chladničke č. 3 - priestorová teplota v chladiarenskom
zariadení meraná certifikovaným teplomerom +6,6°C,
teplota v jadre kuracích rezňov +5,9°C. Na etikete
uvedené: Skladujte pri teplote 0°C- 4°C.
nedostatok v hygiene predaja - kuracie stehno dolné,
hlbokozmrazené, trieda A, výrobca SR - poškodené
obaly
pri manipulácii s hydinovým mäsom predavačka
nepoužila rukavice
bujón natur kurací - Vitana s jarnou mrkvičkou

nesplnenie uložených opatrení zo dňa 6.7,2011 mrazená hydina naďalej skladovaná pri teplotách -1°C,2°C a -3,4°C

Opatrenia na mieste.
Návrh na správne konanie - pokuta

Označenie - nečitateľné,
nedostatočné alebo nesprávne
Predaj po dátume spotreby a dátume
minimálnej trvanlivosti

Dodržiavanie a evidencia teplotných
režimov

Potraviny , Jamník 100, 033 01 Jamník Hygiena predaja
CBA SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny 7204,
Dubničanka C / II, 018 41 Dubnica
nad Váhom
Stánok Kuriatko , Napájadlá 1, 040 01
Košice

Predaj po dátume spotreby a dátume
minimálnej trvanlivosti
Neplnenie opatrení

Návrh na správne konanie - pokuta;
Opatrenia na mieste
Návrh na správne konanie - pokuta
Návrh na správne konanie - pokuta;
Odstránený počas kontroly;
Opatrenia na mieste
Bloková pokuta; Opatrenia na
mieste
Opatrenia na mieste.
Návrh na správne konanie - pokuta

Komodita bola vyradená z predaja.
Návrh na správne konanie - pokuta
Bloková pokuta
Návrh na správne konanie - pokuta;
Opatrenia na mieste

Laboratórne analýzy hydiny a hydinových dielov, mäsových výrobkov z hydinového mäsa
Pri úradných kontrolách v sledovanom období bolo odobratých 59 vzoriek z toho 8 nevyhovelo.
Vyhodnotenie laboratórnych nálezov:
Názov výrobku
Výrobca,
Krajina pôvodu Miesto odberu
dovozca,
distribútor
Sliepka polená ťažká
Slovensko
Samoška - Dúbravka s.r.o. , Sch.
hlbokozmrazená
Trnavského 4, 804 01 Bratislava 4

Požadované
vyšetrenie

Zistený nedostatok

Označenie; Senzorické Vzorka nie je v súlade s nariadení Komisie (ES) č.
znaky
543/2008 pre zmyslové odchýlky vzhľadu.

Kurča hlbokozmrazené s DOUX Francúzsko Francúzsko
drobkami tr.B

Mraziarne a.s. , Košútska 1342,
925 21 Sládkovičovo

Senzorické znaky

Vzorka má príznaky akostného narušenia pre
zmenu vzhľadu: otvorené zlomeniny kríel a
stehien, chýbajúca koža na prsiach,
pomliaždeniny a krvácaniny na krídlach,
neodstránený žlčník na pečeni. a trachea. Vzorka
nie je v súlade s nariadením komisie (ES )
č.543/2008

Kurča hlbokozmrazené s DOUX Francúzsko Francúzsko
drobkami tr.B

Mraziarne a.s. , Košútska 1342,
925 21 Sládkovičovo

Senzorické znaky

Vzorka má príznaky akostného narušenia pre
zmenu vzhľadu: otvorené zlomeniny kríel a
stehien, chýbajúca koža na prsiach,
pomliaždeniny a krvácaniny na krídlach,
neodstránený žlčník na pečeni, chýbajúce droby.
Vzorka nie je v súlade s nariadením komisie (ES )
č.543/2008.

Kurča hlbokozmrazené s DOUX Francúzsko Francúzsko
drobkami tr.B

Mraziarne a.s. , Košútska 1342,
925 21 Sládkovičovo

Senzorické znaky

Vzorka má príznaky akostného narušenia pre
zmenu vzhľadu: otvorené zlomeniny krídel a
stehien, chýbajúca koža na prsiach,
pomliaždeniny a krvácaniny na krídlach,
neodstránený žlčník na pečeni. Vzorka nie je v
súlade s nariadením komisie (ES ) č.543/2008.

Kurča hlbokozmrazené s DOUX Francúzsko Francúzsko
drobkami tr.B EAN
3280310090091

ALFA - R - Mraziarene , Košútska
1342, 925 21 Sládkovičovo

Senzorické znaky

Vzorka má príznaky akostného narušenia pre
zmenu vzhľadu: otvorené zlomeniny krídel a
stehien, chýbajúca koža na prsiach,
pomliaždeniny a krvácaniny na krídlach,
neodstránený žlčník na pečeni. Vzorka nie je v
súlade s nariadením komisie (ES ) č.543/2008.

Kurča hlbokozmrazené s DOUX Francúzsko Francúzsko
drobkami tr.B EAN
3280310090121

ALFA - R - Mraziarene , Košútska
1342, 925 21 Sládkovičovo

Senzorické znaky

Vzorka má príznaky akostného narušenia pre
zmenu vzhľadu: otvorené zlomeniny krdíel a
stehien, chýbajúca koža na prsiach,
pomliaždeniny a krvácaniny na krídlach a

stehnách, neodstránený žlčník na pečeni.,
chýbajúce droby. Vzorka nie je v súlade s
nariadením komisie (ES ) č.543/2008.
Kurča s drobkami
DOUX Chateaulin, Francúzsko
vypitvané,
France, FR 29hlbokomrazené, trieda B, 026-10 Ce
1200g

Obchodný dom , Štefánikova 48,
pozri Nitra

Senzorické znaky

Vzorka nie je v súlade s nariadení Komisie (ES) č.
543/2008 pre zmyslové odchýlky vzhľadu.

Kurča s dr.
hlbokomr.vipit. tr.B á1300g

Pekáreň Kaufland , Clementisa
41/D, 917 01 Trnava

Senzorické znaky

Vzorka nie je v súlade s nariadení Komisie (ES) č.
543/2008 pre zmyslové odchýlky vzhľadu,
chýbajúce krídla, koža na prsiach, krvácaniny,
povrchové znečistenie, zlomeniny

FR 29-026-10CE

Francúzsko

Poznámky:
Niektoré laboratórne analýzy neboli do súčasnej doby ukončené.
Úradní veterinárni lekári zakázali uvádzať na trh potraviny živočíšneho pôvodu, ktoré nevyhoveli laboratórnym analýzam.
Pri zisteniach nesúladu s legislatívou potravinového práva pri uvádzaní potravín na trh, boli uložené prevádzkovateľom potravinárskych
podnikov (maloobchodu) opatrenia na mieste a budú s nimi zahájené správne konania.

