Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac APRÍL 2012

V období od 01.04.2012 do 30.4.2012 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 4 106 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 2 890 kontrolovaných objektov boli nedostatky zistené v 505 objektoch,
čo predstavuje porušenosť 17,47 %.
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 (30,49%),
potom počtom vykonaných kontrol nasledujú stredné predajne (26,62%) a hyper a
supermarkety (12,66%).

Importné kontroly surovín a potravín
V apríli 2012 bolo vykonaných 241 importných úradných kontrol dovážaných surovín
a potravín rastlinného pôvodu.
Jednalo sa o 219 zásielok:
dovezené množstvo tovaru
počet uvoľnených zásielok
počet neuvoľnených zásielok

3 776 882,61 kg
207
12 (5,48%)

Blokové pokuty za zistené nedostatky
Z celkového počtu 4 106 vykonaných úradných kontrol potravín v mesiaci apríl 2012, bolo
554 úradných kontrol ukončených s jedným alebo viac nedostatkami, v 143 prípadoch boli
úradné kontroly ukončené blokovou pokutou.
Celkove bolo uložených 166 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 5 047 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 74 rozhodnutí v celkovej
sume 31 775 EUR a uložených bolo v rámci nich 20 opatrení.
Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 429,39 EUR, najvyššia
pokuta predstavovala 5 000 EUR.
Graf č.4 Počet právoplatných rozhodnutí a uložených blokových pokút
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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

545

1 101,508

3 428,37

Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne

292

1 046,997

4 650,18

Hygiena budov, hygiena prevádzkarne

202

0,000

0,00

Hygiena skladovania

140

0,000

0,00

Neznámy pôvod

112

1 864,685

4 067,86

Hygiena predaja

94

0,000

0,00

Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky

90

0,000

0,00

Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov

83

0,000

0,00

Osobná hygiena

55

0,000

0,00

Nevyhovujúca hygiena

46

0,000

0,00

Neplnenie opatrení

40

0,000

0,00

Menenie, falšovanie údajov

39

94,493

217,08

Kvalita a zdravotná neškodnosť

34

4 854,505

415,85

Nevyhovujúce suroviny, výrobky, tovar

30

5 905,380

2 116,66

Nevyhovujúce laboratórne analýzy

28

6 822,411

7 305,98

HACCP, SPP a podobné systémy

19

0,000

0,00

Poškodený obal, tovar

18

4 321,720

110,45

Sanitačný poriadok, evidencia

16

0,000

0,00

Vysledovateľnosť

14

0,000

0,00

DDD, evidencia, výskyt škodcov

11

0,000

0,00

Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení

10

0,000

0,00

Hygiena prepravy

5

0,000

0,00

Klamlivo označené alebo ponúkané na predaj klamlivým
spôsobom

4

1,182

7,07

Senzorické zmeny

4

1 014,775

116,05

Nakladanie s odpadom

3

0,000

0,00

Školenie zamestnancov

2

0,000

0,00

Inak znehodnotené

1

1,305

3,25

1 937

27 028,961

22 438,80

SPOLU
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Komentár niektorých zistených nedostatkov (príklady):

Primárni výrobcovia, výroba, baliarne
Popis
nedostatku

olupujúci sa náter stropu vo výrobných priestoroch
výrobca neoveruje zdravotnú bezpečnosť vyrábaných výrobkov
opadávajúca omietka na stenách
opotrebované nátery na technologických zariadeniach
znečistené prepravky na pekárenské výrobky
navlhnutá stena vo výrobe, opadávajúci a olupujúci sa náter zo stropu vo výrobe
sušené vajcia EGG POWDER PREMIUM, 25kg, výrobná dávka 39/2011 , vo vaječnej zmesi sa
skríningovou metódou zistilo 20 násobné prekročenie obsahu dioxínov
neoznačené sušené vajcia, surovina neznámeho pôvodu používaná na výrobu cestovín
12 nesplnených opatrení
vaječné cestoviny vyrobené zo suroviny neznámeho pôvodu
na etikete včelieho medu nie je uvedená krajina pôvodu
spoločné skladovanie surovín používaných a nepoužívaných pri výrobe pekárenských výrobkov
v krytoch osvetlenia uhynutý hmyz, strop v priestore výroby knedlí (zatečený)
cestoviny vyrobené s použitím zložky z nelegálnej výroby neznámeho pôvodu v sklade výrobcu
cielená kontrola - sušené vajcia s Poľska, zákaz uvádzania do obehu a následná likvidácia
v krytoch osvetlenia výskyt uhynutého hmyzu
olupujúca sa maľovka stropu vo výrobných priestoroch
v črevách zistená prítomnosť parazita Anisakis simplex
znečistené vnútorné priestory auta na predaj pekárenských výrobkov, knedle uskladnené pri
teplote 20°c, pričom výrobca deklaruje do 10°C
časť múky (vstupná suroviny) uložená priamo na podlahe
výskyt plesne v suchom sklade

Distribúcia, preprava, VO-sklady

Popis nedostatku

zatečený strop v priestore skladu
nečitateľné označenie niektorých výrobkov
v sklade potravín na viacerých miestach zvyšky obalového materiálu, nečistoty na podlahe,
pavučiny na stenách
zemiaky nevhodné na ľudský konzum
neuvedená informácia "môže mať nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí" obsahuje
farbivo E124
zatečený strop, nevedená evidencia o maľovaní, výskyt vtáctva vo VO-sklade
vo výrobku „Cvikla jemne strúhaná 280g“, nie je označené syntetické sladidlo sacharín E 954
v ťažšie dostupných miestach, v rohoch stien výskyt pavučín, tovar vyradený z obehu skladovaný
bez označenia
masívny výskyt exkrementov hlodavcov
dva druhy mäsových výrobkov nedostatočne označené
nevyhovujúca hygienu skladovacích priestorov a manipulačného priestoru
skladovanie ovocia a zeleniny spolu s mäsovými výrobkami
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znečistené steny v skladových priestorov
neoznačenie alergénu zeler na obale výrobku „Univerzálne sypké ochucovadlo 850 g“
predaj 2 druhov po DMT(sirupy)
na ploche VOS sa nachádzajú predmety nepotravinového charakteru (drevené skrinky a skrine)
nevykonaná likvidácia lietajúceho hmyzu (muchy) po dezinsekcii a výskyt pavučín vo VOS
spoločné skladovanie vyradené tovaru s tovarom určeným na predaj

Obchodná sieť, ambulantný predaj

Popis nedostatku

krvavé škvrny na stehnách, svalovina tmavočervená, koža netypická pre kuracie mäso
mak mletý s cukrom - nečitateľný rok v DMT
dva druhy mäsových výrobkov nedostatočne označených resp. neoznačených v štátnom jazyku
na etikete nie je uvedená krajina pôvodu
znečistený ochranný kryt na klimatizačnej jednotke
spoločný predaj - uchovávanie vzájomne nezlučiteľných druhov výrobkov (rybacích výrobkov,
vajec, mliečnych výrobkov)
pri priestorovej teplote + 23 °C vo vise na hákoch ponúkané na predaj mäsové výrobky, na
etikete uvedené skladovať pri teplote 0 až 7 °C
3 druhy mäsových výrobkov bez uvedenia údaju o dátume spotreby
predaj potravín po uplynutí DMT resp. DS
k mäsovému výrobku „Údené bravčové koleno predné“ , ktoré malo na povrchu kolónie plesní a
bolo vystavované v predajnom pulte, predajca nepredložil originálnu etiketu výrobcu alebo iný
sprievodný doklad
predávané pistácie a arašidy voľné, nelúpané neoznačené dátumom minimálnej trvanlivosti a
krajinou pôvodu
pri priestorovej teplote + 22,6 °C uchovávané mäsové výrobky mimo chladiaceho zariadenia, na
etiketách a dodacom liste PPP deklaruje teplotu skladovania 0 až 4 °C
mesto na uloženie nákupných vozíkov znečistené trusom vtáctva
chýbajúce označenie u mäsového výrobku
3 druhy mäkkých mäsových výrobkov po dátume spotreby
nahromadený prach a znečistené svietidlá v predajni potravín
voľné cukrovinky uložené v otvorených obaloch v sklade (2 druhy CANDY KING)
spoločné skladovanie mäsových a mliečnych výrobkov
6 druhov mrazenej hydiny s výskytom tzv. škvŕn po vymrazení
tri druhy mäsových výrobkov neoznačených v štátnom jazyku
potraviny neoznačené v štátnom jazyku ( vanilkový cukor, prášok do pečiva )
cukrovinky bez akéhokoľvek označenia
nebalené pekárenské výrobky boli uložené priamo na podlahe
celý sortiment tovaru nebol označený v slovenskom jazyku (stánkový predaj)
mleté mäso bez označenia
4 druhy mäsových výrobkov bez označenia DS
mäsové výrobky vybalené z originálnych obalov nemali k dispozícii etikety s označením, nebolo
možné identifikovať DS
1 druh rastlinného tuku po DS, 1 mliečny výrobok po DMT, 1 mäsový výrobok po DS, 3 druhy
cukroviniek po DMT
10 druhov výrobkov po DS, resp. DMT
prevádzkovateľ neoznačil zemiaky potrebnými údajmi podľa platnej legislatívy
2 druhy čokoládových cukroviniek po DMT
zelené hľuzy konzumných zemiakov neskorých
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pri krájaní mäsových výrobkov pracovníčka nepoužila pracovné ochranné prostriedky
prevádzkovateľ nemal v čase kontroly k dispozícií dodacie listy od ponúkaného tovaru
k cukrárenským výrobkom chýbal doklad o pôvode
škrupina vajec bielej farby je u každého vajca vo veľkej miere znečistená trusom a vajcia po ňom
nepríjemne zapáchajú
sklad liehovín - znečistené regále
mechanicky upravená kapusta po uplynutí dátumu spotreby
11x cukrovinky (čokolády), 36 kusov- bez označenia v slovenskom jazyku
nevyhovujúce teploty skladovania parených výrobkov
množstvo mäsa nie je v súlade s údajmi na obale
dvere nie sú zabezpečené proti vnikaniu škodcov
zistený výskyt lietajúceho vtáctva (3 jedince)
kontrolou bol zistený predaj 10 druhov potravín po uplynutí DS a DMT
predaj 22 druhov potravín po uplynutí DMT
konzumné zemiaky balené neoznačené povinnými údajmi
nedodržanie teplotných podmienok skladovania 19 druhov potravín, ktoré si vyžadujú regulované
teplotné podmienky skladovania
predaj 4 druhov hlbokozmrazených výrobkov s nesprávnym a nedostatočným označením v
štátnom jazyku
na predajni sa nachádzal tovar neznámeho pôvodu - bez dokladu o pôvode (mäsové výrobky)
nedodržanie teplotného režimu pri predaji mäkkých mäsových výrobkov
hračka s cukrovinkou - neuvedené žiadne údaje, ani v iných jazykoch, nedalo sa zistiť jej pôvod,
zákaz uvádzania do obehu
bravčová masť skladovaná pri -18°C
k jaterniciam nebol predložený doklad o pôvode tovaru
nevyhovujúce teploty pri skladovaní mletého mäsa: zistené +8,5°C (požiadavka 0-+2°C), mäsové
výrobky namerané + 6,7-+9,1 °C (požiadavka do + 4°C)
predaj 2 druhov potravín po DMT (nealkoholický nápoj a ovocná nátierka)
11 druhov výrobkov neoznačených v štátnom jazyku
9 druhov krájaných mäsových výrobkov nebolo označených dátumom spotreby
chýbajúci dodací list s DS na zákusky

Odber vzoriek a laboratórne analýzy
Vzorky odobraté v priebehu úradných kontrol sú analyzované v akreditovaných laboratóriách
ŠVPÚ. Celkovo bolo analyzovaných v skúšobných laboratóriách ŠVPÚ 1 230 vzoriek, pokiaľ
sa jedná o úradnú kontrolu potravín. Zatiaľ je vyhodnotených 618 vzoriek, z ktorých 28 je
nevyhovujúcich.

Prvo- výrobcovia
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Tab.č.5 Počet odobratých vzoriek na jednotlivých stupňoch v mesiaci apríl 2012
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Graf č.5 Počty odobratých vzoriek potravín na jednotlivých stupňoch

Tab.č.6 Nevyhovujúce laboratórne analýzy

Nevyhovujúce laboratórne analýzy
Senzorické znaky
Označenie

9
10

Fyzikálno-chemické znaky

5

Alergény

3

Aditívne látky

1

SPOLU

28
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