Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac APRÍL 2011.

V období od 01.04.2011 do 30.04.2011 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 4 022 úradných kontrol.
Tab.č.1 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol
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Graf č.1 Počet vykonaných úradných kontrol podľa kalendárnych mesiacov v roku 2011

Graf č.2 Počet objektov s nedostatkami
Z celkového počtu 2 797 kontrolovaných
objektov boli nedostatky zistené v 619
objektoch, čo predstavuje porušenosť 22,13%.

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

Najviac úradných kontrol bolo vykonaných v stredných predajniach (31,27%), potom
počtom vykonaných kontrol nasledujú malé maloobchodné predajne (27,54%) a siete
hypermarketov a supermarketov (17,25%).
Importné kontroly surovín a potravín
V apríli 2011 bolo vykonaných 207 importných úradných kontrol dovážaných surovín
a potravín rastlinného pôvodu (v niektorých prípadoch sa vykonali dodatočné úradné
kontroly za predchádzajúce obdobie).
Jednalo sa o 206 zásielok:
- dovezené množstvo tovaru
- počet uvoľnených zásielok
- počet neuvoľnených zásielok

2 985 642,33 kg
198 (2 910 139,38 kg)
8
(75 502,95 kg)
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Blokové pokuty za zistené nedostatky
Z celkového počtu 4 022 vykonaných úradných kontrol potravín v mesiaci apríl 2011, boli
v 724 prípadoch zistené nedostatky.
Z tohto celkového počtu kontrol s nedostatkami boli v 206 prípadoch uložené blokové
pokuty inšpektormi na mieste.
Celkove bolo uložených 300 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 8 702 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 171 rozhodnutí v celkovej
sume 60 870 EUR a uložených bolo v rámci nich 48 opatrení.
Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 356 EUR, najvyššia
pokuta predstavovala 5 000 EUR.
Graf č.4 Počet právoplatných rozhodnutí a uložených blokových pokút

Tab.č.3 Zistené nedostatky v rámci nevyhovujúcich surovín, výrobkov a tovaru
počet ZN /
druhov tovaru

množstvo
v kg

cena
v €

Po DS/DMT

276

459,480

1 841,04

Poškodený tovar, obal

32

71,912

310,53

Označenie - nečitateľné,
nedostatočné alebo nesprávne

286

3 339,902

11 903,21

Neznámy pôvod

53

478,915

1 815,56

Kvalita a zdravotná neškodnosť

23

4 660,986

4 778,54

Klamlivo označené alebo
ponúkané na predaj klamlivým
spôsobom

21

0,000

0,00

popis
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Iné

25

65,338

71,39

Inak znehodnotené

1

5,850

11,64

Vzbudzujúce odpor

13

57,750

90,82

730

9 140,133

20822,73

SPOLU

Najčastejšie zisťované nedostatky (príklady):
Primárny výrobcovia, výroba
Popis
nedostatku
opotrebovaný hygienický náter na strope, zatečenie strechy
zatečený strop vo výrobni potravín
skladovanie predmetov nesúvisiacich s činnosťou prevádzkarne
zárubňa vo výrobe poškodená, náter na keramickom obklade sa olupuje, chýbal kryt osvetlenia v
kysiarni, stena vo výrobe poškodená
nepredložená evidencia teplotných režimov u výrobcu
nevyhovujúce podmienky skladovania pokrmového rastlinného tuku (+21,3°C), výrobca deklaruje
do skladovať do +15°C
opadávajúci náter stropu nad pracovným stolom, v baliarni pekárenských výrobkov nad nebaleným
chlebom chýbal kryt neónového svietidla
Distribúcia, preprava, VO-sklady
Popis
nedostatku
distribúcia poškodených zaplesnených slepačích vajec
nie je vedená evidencia teplôt, chýbal teplomer
znečistená podlaha a bočné steny vozidla, skorodované zadné dvere, znečistené a poškodené
gumové tesnenie v zadnej časti pri dverách
mäso a mäsové výrobky prepravované na poškodenej, skorodovanej a rozpadávajúcej sa
podlahe
prepravky s mäsom a výrobkami uložené na seba bez prekrytia, možnosť kontaminácie spodných
prepraviek
prepravca nevedie evidenciu čistenia a sanitácie
Obchodná sieť, ambulantný predaj
Popis
nedostatku
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neoddelené uloženie mäsových výrobkov obsahujúcich menej ako 50% mäsa od ostatných
výrobkov z mäsa
predaj banánov a kivi so senzorickými zmenami
pri predaji živých kaprov- zistené poranenia zasahujúce do svaloviny rýb, stiahnuté z obehu
tlačenka a oškvarky bez akéhokoľvek označenia
nedodržanie teplotných režimov
k predávaným potravinám neboli predložené nadobúdacie doklady, pôvod tovaru bol neznámy
spoločný predaj nezlučiteľných druhov tovaru (mrazené ryby, mrazená zelenina, pizza)
7 druhov výrobkov po uplynutí DS a DMT
okolie nakladacej rampy bolo znečistené obalovými materiálmi a odpadkami
označenie vajec – chýbajúce, prípadne nečitateľné
chladená hydina bola uložená priamo na podlahe
výskyt plesne na povrchu klobásy
predaj 6 druhov cukroviniek po uplynutí DMT
na nebalené mäso a mäsové výrobky neboli predložené nadobúdacie doklady
police na predaj chleba a zásobníky na predaj pečiva s veľmi poškodeným povrchom (hrdza)
jablká červené 2 kg - hniloba
tovar bez nadobúdacích dokladov
3 druhy mäsových výrobkov predávané po uplynutí DS
vôňa a chuť po rozloženom tuku
poškodený obal- mrazená hydina
znečistené nákupné vozíky
nesplnené opatrenie z rozhodnutia

Tab.č.4 Ostatné zistené nedostatky v rámci úradných kontrol potravín
Popis

Počet ZN

Programy nevyhnutnej podpory
Sanitačný poriadok, evidencia

40

DDD, evidencia, výskyt škodcov

24

Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov
Vysledovateľnosť

101
35
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5

Nakladanie s odpadom
Nevyhovujúca hygiena

91

Osobná hygiena
Hygiena skladovania

166

Hygiena predaja

127

Hygiena prepravy

10

Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky

94
255

Hygiena budov, hygiena prevádzkarne

10

Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení

V rámci programov nevyhnutnej podpory pretrvávajú najviac nedostatky v rámci
dodržiavania a evidencie teplotných režimov. V rámci nevyhovujúcej hygieny to bola hlavne
hygiena budov, hygiena prevádzkarne a hygiena skladovania a predaja.
Odber vzoriek a laboratórne analýzy
Vzorky odobraté v priebehu úradných kontrol sú analyzované v akreditovaných laboratóriach
ŠVPÚ. Celkovo analyzovaných v skúšobných laboratóriach ŠVPÚ 1 479 vzoriek, pokiaľ sa
jedná o úradnú kontrolu potravín. Porušenosť predstavovala 3,52%
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Tab.č.5 Počet odobratých vzoriek na jednotlivých stupňoch

1562,00

9,00

454,00

43,00

111,00

625,00

228,00

57,00

32,00

3,00

Graf č.5 Počty odobratých vzoriek potravín na jednotlivých stupňoch
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Tab.č.6 Nevyhovujúce laboratórne analýzy
Nevyhovujúce laboratórne analýzy
Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Senzorické znaky
Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Označenie

5
19

Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Fyzikálno-chemické znaky

7

Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Alergény

2

Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Mikrobiológia

1

Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Aditívne látky

3

Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Kontaminanty

4

Nevyhovujúce laboratórne analýzy – Reziduá pesticídov

1

spolu

42
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