Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac september 2012

V období od 01.09.2012 do 30.9.2012 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 4 837 úradných kontrol.
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Graf č.1 Počet vykonaných úradných kontrol podľa kalendárnych mesiacov v roku 2012
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Graf č.2 Počet objektov s nedostatkami

Z celkového počtu 3 738 kontrolovaných objektov boli nedostatky zistené v 530 objektoch,
čo predstavuje porušenosť 14,18%.
Úradné kontroly sa vykonávali v rámci celého potravinového reťazca od primárnych
producentov až po výrobcov predávajúcich hlavne v maloobchode.
Prehľad o počte vykonaných kontrol na jednotlivých stupňoch je uvedený v tabuľke č.2.
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Tab.č.2 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol na jednotlivých stupňoch
potravinového reťazca (porovnanie s predchádzajúcim obdobím)
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Graf č.3 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol
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Najviac úradných kontrol bolo vykonaných v malých maloobchodných predajniach (43,91%),
potom počtom vykonaných kontrol nasledujú stredné predajne (24,17%) a hyper a
supermarkety (8,75%).

Importné kontroly surovín a potravín
V septembri 2012 bolo vykonaných 305 importných úradných kontrol dovážaných surovín
a potravín rastlinného pôvodu.
Jednalo sa o 290 zásielok:
dovezené množstvo tovaru
počet uvoľnených zásielok
počet neuvoľnených zásielok

4 229 866,01 kg
275
15 (5,17%)

Blokové pokuty za zistené nedostatky
Z celkového počtu 4 837 vykonaných úradných kontrol potravín v mesiaci september 2012,
bolo 585 úradných kontrol ukončených s jedným alebo viac nedostatkami, v 168 prípadoch
boli úradné kontroly ukončené blokovou pokutou.
Celkove bolo uložených 179 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 7 278 EUR
(v niektorých prípadoch viac ako jedna bloková pokuta v rámci úradnej kontroly).
Ostatné zistené nedostatky, ktoré boli zistené počas výkonu úradných kontrol sa riešili
v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách
v znení neskorších predpisov.
Právoplatné rozhodnutia
V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť celkovo 114 rozhodnutí v celkovej
sume 94 540 EUR a uložených bolo v rámci nich 22 opatrení.
Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 829,30 EUR, najvyššia
pokuta predstavovala 20 000 EUR.
Graf č.4 Počet právoplatných rozhodnutí a uložených blokových pokút

3/8

Tab.č.3 Zistené nedostatky v rámci nevyhovujúcich surovín, výrobkov a tovaru
Popis

Počet ZN /
Druhov tovaru

Množstvo
v kg

Cena
v €

po DS/DMT

563

1 439,437

3 886,15

Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne

371

2 272,221

4 843,32

Hygiena skladovania

288

0,000

0,00

Hygiena budov, hygiena prevádzkarne

267

0,000

0,00

Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky

162

0,000

0,00

Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov

121

0,000

0,00

Hygiena predaja

115

0,000

0,00

Kvalita a zdravotná neškodnosť

71

15 503,454

4 681,94

Osobná hygiena

49

0,000

0,00

Poškodený obal, tovar

38

77,330

453,88

Sanitačný poriadok, evidencia

33

0,000

0,00

HACCP, SPP a podobné systémy

33

0,000

0,00

Nevyhovujúce laboratórne analýzy

31

7 091,320

1 693,29

Nevyhovujúca hygiena - Iné

25

0,000

0,00

Senzorické zmeny

21

45,561

69,13

DDD, evidencia, výskyt škodcov

18

0,000

0,00

Vysledovateľnosť

18

0,000

0,00

Nevyhovujúce suroviny, výrobky, tovar - Iné

17

19,602

130,56

Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení

15

0,000

0,00

Klamlivo označené alebo ponúkané na predaj klamlivým
spôsobom

15

2 676,835

79,79

Nevyhovujúca hygiena

14

0,000

0,00

Neznámy pôvod

14

29,890

43,43

Neplnenie opatrení

13

0,000

0,00

Hygiena prepravy

12

0,000

0,00

Nakladanie s odpadom

7

0,000

0,00

Inak znehodnotené suroviny, výrobky, tovar

4

434,825

1 259,91

Školenie zamestnancov

3

0,000

0,00

Menenie, falšovanie údajov

3

132,000

2,50

29 722,475

17 143,90

SPOLU

2 341
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Komentár niektorých zistených nedostatkov (príklady):

Primárni výrobcovia, výroba, baliarne
Popis nedostatku
znečistené podlahy vo výrobnom priestore
vstupná surovina napadnutá škodcami
používaná surovina po DMT
nepredložený doklad o pôvode suroviny (čerstvé huby)
vo výrobe cukrárenských výrobkov 5 druhov surovín po uplynutí DMT
v sklade surovín znečistený strop, v sklade múky na podlahe uhynutý hlodavec, uhynutý hmyz a
myšací trus
výskyt lietajúceho hmyzu
suroviny neoznačené údajmi v štátnom jazyku
zistený výskyt trusu hlodavcov v skrini určenej na uloženie foriem používaných na výrobu
pekárenských výrobkov a na vreciach v sklade s uskladnenými surovinami
opadávajúci obklad, obkladačky zo steny vedľa pekárenskej peci
závin s makovou náplňou bol doznačený nálepkou "Bez farbív a konzervantov" pričom v zložení boli
uvedené konzervačné látky, aj farbivo
znečistené a poškodené vnútorné obloženie auta
nevykonaná vlastná kontrola zdravotnej bezpečnosti a kvality finálnych výrobkov
pod paletami v mraziacom boxe sa nachádzalo väčšie množstvo odpadkov a nečistôt
korózia chladničky
v sklade múky zistený výskyt myšacieho trusu na vreciach s múkou, na drevených paletách s múkou,
na zemi pod paletami a tiež zistený mŕtvy hlodavec - myš na zemi vedľa palety s múkou
poškodené steny v expedičnej miestnosti
zatečený strop v skladovacích podmienok
v sklade hotových výrobkov zatečená stena a znečistená podlaha
vajcia s rozbitou škrupinou nevhodné na ďalšie spracovanie, máčaním v dezinfekčnom roztoku hrozí
jeho prenos do výrobku
nevyhovujúci laboratórny výsledok - pšenica jarná JARISA, prekročený maximálny limit
deoxynivalenolu
zvýšený obsah izopropanolu v hodnotenej laboratórnej vzorke liehoviny
nedodržané požiadavky výrobcu na teplotu skladovania rastlinných tukov
výskyt hrdze na radiátore a na rozvodných rúrach vo výrobni jemného pečiva
poškodená stena- výmole v sklade finálnych výrobkov, poškodená omietka steny v priestore
vyfukovačky fliaš

Distribúcia, preprava, VO-sklady
Popis nedostatku
nedostatky v označení (bravčové črevá - v označení uvedený výrobca: Romania 497 CE, distribútor
Slovensko, pôvod je uvedený Slovensko
PERFECTA- pekárske droždie lisované, pôvod Poľsko, označené v českom jazyku na kartóne
poškodené steny a rohy
cukrovinka nečokoládová -Citrón 39g, názov nevystihuje podstatu výrobku a v zložení nie sú prídavné
látky označené v zmysle platných právnych predpisov (kód E a číslo) -zákaz uvádzania do obehu
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chýbajúci vlhkomer v suchom sklade, nepredložená evidencia a podmienkach skladovania
spoločné skladovanie nepotravinárskeho tovaru spolu s potravinami, spoločné skladovanie potravín po
DS a DMT spolu s potravinami určenými na predaj
nepredložené doklady o zdravotnej a odbornej spôsobilosti zamestnancov skladu
nepredložený sanitačný program a evidencia a vykonávaní sanitácie
nedodržanie hygienických požiadaviek pri manipulácii s potravinami - pekárske výrobky v prepravke
uložené na ložnej ploche vozidla
v priestoroch skladu znečistené steny pavučinami
v označení distribuovanej potraviny nie je uvedené farbivo Allura červená - E129
hmotnosť pevného podielu u distribuovaného výrobku nie je v súlade s údajmi uvedenými na obale
prepravky z nebaleným mäsom naukladané na seba, mäso sa dotýkalo dna navrstvenej prepravky
poškodené steny v skladovacom priestore
nedostatočne vyčistená ložná plocha vozidla
prepravky s mäsom priamo na podlahe dopravného prostriedku
spoločné skladovanie nezlučiteľných potravín
chladené hydinové diely - neoznačené v štátnom jazyku, bravčové mäso a hydinový výrobok nesprávne označené

Obchodná sieť, ambulantný predaj
Popis nedostatku
predaj mrazených hydinových dielov s poškodeným obalom
14 druhov potravín - mliečnych, mäsových, rybacích výrobkov: na cenovkách TESCO označené logom
"Vyrobené na Slovensku", pričom ich pôvod nebol SR
predaj spotrebiteľsky balených jahôd s výskytom plesne
u mäsových a mliečnych výrobkov predávaných na hmotnosť nebol uvedený údaj o dátume spotreby na
výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavených potravín
dátum spotreby nie je uvedený na povrchu obalu výrobku, ale skrytý pod viečkom s dražovanou
cukrovinkou
výskyt lietajúceho hmyzu v chladiacej vitríne na mäso a mäsové výrobky, v chladiacej vitríne na syry, na
mlieko a mliečne výrobky, na rybacie výrobky, na zákusky, čalamádu a kvasenú kapustu
predaj potravín po DS - 3x, predaj potravín po DMT -19x
prepisovanie údajov o dátume spotreby, ktoré udáva predajca spotrebiteľovi po otvorení obalu
krájaných potravín
poškodená podlaha - vybitá dlažba v predajni
nedostatočne vyčistené zariadenie na krájanie mäsových výrobkov
nevyhovujúca teplota v mraziacom zariadení s uchovávanými mrazenými rybami a rybacími výrobkami
predaj 13 druhov spotrebiteľsky balených potravín po uplynutí DS/DMT
obalový materiál na potraviny skladovaný v predsienke WC
predaj po DMT 5 druhov potravín: sušienky, káva, pistácie, zemiakový chlieb, kremžská horčica
spoločné skladovanie mäsových výrobkov, mäsa a zeleniny
predaj jabĺk s výskytom hniloby
polievky Vifon s klamlivým označením
predaj 10 druhov potravín spotrebiteľky balených po uplynutí DMT
7 druhov potravín predávaných po DMT
predaj 8 druhov potravín po uplynutí DMT (káva, müsli, hroznový nápoj, syr, zahustené nesladené
mlieko, arašidy, treska v majonéze, ovocná zmes)
15 druhov mäsových výrobkov nemali primerane skrátený dátum spotreby po ich rozbalení
nesprávne označenie, chýbajú údaje v štátnom jazyku
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výskyt lietajúceho hmyzu na predajni
hrdzavý povrch regálov v sklade potravín
nahromadené nečistoty v ťažko prístupných miestach na podlahe v predajni a sklade potravín
hrubá námraza v mraziacich zariadeniach
predaj po DS – „Sunar dojčenská výživa“
chladiaci box - plesnivý strop, nevhodne zvedený kondenz
oškvarky mleté neboli označené dátumom spotreby
nedodržané opatrenie MZ SR ohľadne liehovín z ČR, 1 druh alkoholu z ČR v predaji (5 ks x 0,5 l)
zvýšený obsah 5-hydroxy metyl-2-furan karbaldehydu v mede
v skladových priestoroch je zistený výskyt lietajúceho hmyzu (muchy
nameraný menší podiel mäsa ako je uvedené na obale výrobku
„Vodka jemná liehovina 40%“ - 1 l, nižší obsah etanolu - 39,2%
výskyt cudzích predmetov vo výrobku
hlbokozmrazená zelenina skladovaná v mrazničke pri teplote -9,4C
znečistenie regálov, znečistenie mraziaceho boxu, znečistenie nákupných košíkov

Odber vzoriek a laboratórne analýzy
Vzorky odobraté v priebehu úradných kontrol sú analyzované v akreditovaných laboratóriách
ŠVPÚ. Celkovo bolo analyzovaných v skúšobných laboratóriách ŠVPÚ 1 470 vzoriek, pokiaľ
sa jedná o úradnú kontrolu potravín. Zatiaľ je vyhodnotených 674 vzoriek, z ktorých 20 je
nevyhovujúcich.
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Tab.č.5 Počet odobratých vzoriek na jednotlivých stupňoch v mesiaci september 2012
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Graf č.5 Počty odobratých vzoriek potravín na jednotlivých stupňoch

8/8

