Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac APRÍL 2013

V období od 01.04.2013 do 30.04.2013 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 4 480 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 2013
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Graf č.2 Počet objektov s nedostatkami

Z celkového počtu 2 979 kontrolovaných objektov boli nedostatky zistené v 668 objektoch,
čo predstavuje porušenosť 22,42 %. Úradné kontroly sa vykonávali v rámci celého
potravinového reťazca od primárnych producentov až po výrobcov predávajúcich hlavne
v maloobchode. Prehľad o počte vykonaných kontrol 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 (29,30%),
potom počtom vykonaných kontrol nasledujú stredné predajne (32,81%) a hyper a
supermarkety (15,04%).
Importné kontroly surovín a potravín
V apríli 2013 bolo vykonaných 313 importných úradných kontrol dovážaných surovín
a potravín rastlinného pôvodu. V priebehu importných kontrol bolo odobratých 20 vzoriek
potravín rastlinného pôvodu.
Jednalo sa o 266 zásielok:
- dovezené množstvo tovaru
- počet uvoľnených zásielok
- počet neuvoľnených zásielok

3 240 372 kg
248 (3 021 262 kg)
18
(219 110 kg)

Blokové pokuty za zistené nedostatky
Z celkového počtu 4 480 vykonaných úradných kontrol potravín v mesiaci apríl 2013, bolo
758 úradných kontrol ukončených s jedným alebo viac nedostatkami, v 220 prípadoch boli
úradné kontroly ukončené blokovou pokutou.
Celkove bolo uložených 381 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 8 909 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 179 rozhodnutí v celkovej
sume 94 260 EUR a uložených bolo v rámci nich 60 opatrení.
Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 527 EUR, najvyššia
pokuta predstavovala 7 000 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
Počet ZN /
Druhov
tovaru

Množstvo
v kg

Cena
v €

po DS/DMT

531

3 944,929

8 465,97

hygiena budov, hygiena prevádzkarne

448

0,000

0,00

označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo
nesprávne

396

1 440,586

5 909,57

hygiena skladovania

342

0,000

0,00

hygiena technologického zariadenia, pracovné
pomôcky

246

0,000

0,00

hygiena predaja

218

0,000

0,00

kvalita a zdravotná neškodnosť

115

7 947,940

11 819,02

osobná hygiena

95

0,000

0,00

poškodený obal, tovar

83

115,179

567,17

dodržiavanie a evidencia teplotných režimov

77

0,000

0,00

nevyhovujúca hygiena

70

0,000

0,00

nevyhovujúca hygiena - Iné

38

0,000

0,00

nevyhovujúce laboratórne analýzy

29

0,000

0,00

neznámy pôvod

27

134,057

892,70

DDD, evidencia, výskyt škodcov

25

0,000

0,00

vysledovateľnosť

23

0,000

0,00

klamlivo označené alebo ponúkané na predaj
klamlivým spôsobom

23

70,176

430,15

vybavenosť šatní a sociálnych zariadení

19

0,000

0,00

sanitačný poriadok, evidencia

17

0,000

0,00

HACCP, SPP a podobné systémy

16

0,000

0,00

nevyhovujúce suroviny, výrobky, tovar - Iné

16

4 637,564

461,90

nevhodné na ľudskú spotrebu

15

41,076

68,26

menenie, falšovanie údajov

9

13,589

53,51

neplnenie opatrení

6

0,000

0,00

nakladanie s odpadom

4

0,000

0,00

školenie zamestnancov

4

0,000

0,00

hygiena prepravy

4

0,000

0,00

2 896

18 345,096

28 668,25

Popis

SPOLU
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Komentár niektorých zistených nedostatkov za mesiac APRÍL 2013
Primárni výrobcovia, výroba, baliarne
Popis
nedostatku
na etikete v zložení výrobku neuvedenie farbív Brilantná modrá FCF (E133) a Chinolínová žltá (E104)
z časti skorodované mobilné vozíky určené na odkladanie pekárenských výrobkov
znečistená stena vo výrobných priestoroch
vo vzorke zemiakové lupienky s príchuťou cesnaku 50 g bol prekročený obsah NaCl (26 000 mg), limit
je 20 000 mg/kg
surovina - vlašské orechy v škrupine, vo vreciach po 25 kg, rok zberu neuvedený (DMT: 31. 3. 2013),
bola uložená s ostatnými surovinami bez označenia
sklad prepraviek - prepravky uložené priamo na podlahe, na oknách chýbali sieťky proti vnikaniu
hmyzu, na strope výskyt plesne, sklad múky - vrecia s múkou priamo na podlahe, pri nich uložené
pneumatiky, stavebný materiál, pracovné náradie
obsah ekvivalentov kakaového masla nad stanovený limit
zistená prítomnosť plesní v suchom sklade múky
surovinová skladba nezodpovedá požiadavkám na zloženie Slovenskej bryndze
poškodený náter regálov v sklade hotových výrobkov
výskyt živých aj mŕtvych mravcov vo výrobnej miestnosti
surovina mak modrý po DS/DMT: 25.2.2013
pec na pečenie a dopekanie pekárskych výrobkov znečistená v spodnej časti od starých zaschnutých
častí surovín, kysiareň cesta - znečistený strop, opadávajúce častice z ochranného náteru zariadenia
použitie cukru na prisladenie 11% tmavého piva - požitie látky zvyšujúcej extrakt v pôvodnej mladine
je neprípustné
"Jadrá lieskovcov 100g" - prekročený obsah zatuchnutých, nahnitých, plesnivých jadier a jadier
poškodených hmyzom
nevhodné skladovanie polotovarov, neuvedenie použitých farbív Tartrazín (E102) a Chinolínová žltá
(E104) v zložení a neuvedenie doplnkovej informácie k týmto farbivám o možnosti nepriaznivých
účinkov na činnosť a pozornosť detí na etikete výrobku čajové pečivo
nedodržaná osobná hygieny pri manipulácii s nebalenými pekárenskými výrobkami u vodičov
na prevádzke sa nachádzal tovar nesúvisiaci s činnosťou (maliarske potreby)
výrobok "Jadrá mandlí" nevhodné na ľudskú spotrebu pre prítomnosť škodcu - víjačky
surovina "Arašidy nelúpané, surové" nevhodné na ľudskú spotrebu - prítomnosť škodcu - víjačky
výskyt potravinových molí a zámotkov v sklade múky, olej na mazanie plechov uložený v sklade
čistiacich prostriedkov, v expedičnej miestnosti znečistená podlaha za umývacím dvojdrezom
surovina do výroby „Rasca celá“ s DMT do 31.10.2012
PPP (baliareň cukru) nie je zaregistrovaný

Distribúcia, preprava, VO-sklady

Popis nedostatku
nesprávne označenie slepačích vajec
konzumné zemiaky nevyhoveli požiadavkám - výskyt hľúz napadnutých suchou hnilobou (1,7%),
černanie dužiny (30%)
porušený teplotný režim prepravy hlbokozmrazeného tovaru - teplota 4,6°C, preprava vykonávaná bez
aktívnej regulácie teploty, vodič odmietol zaplatiť blokovú pokutu, odstúpené na riešenie
preprava hlbozmrazených potravín živočíšneho pôvodu (kuracie stehná, rybie filety) pri chladiarenskej
teplote +2°C
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jahodový kompót v označení nevyhovel pre neuvedenie použitého farbiva Allura červená (E129) v
zložení výrobku
predaj Maku mletého 200 g, ktorý nevyhovel v senzorických znakoch, predaj Jadier kešu orechov 200 g
– výrobok nevyhovel v senzorických znakoch
nevhodný stav údržby podlahy v celom mraziarenskom sklade (poškodená po celom povrchu), priestor
pod mraziacim agregátom s výskytom veľkej vrstvy námrazy cca 10 cm a s namrznutými prázdnymi
kartónovými obalmi, nečistotami, plastovou prepravkou...)
v sklade výskyt trusu hlodavcov na podlahe vedľa palety s uloženým olejom Palma, v sklade piva a
nealko nápojov na podlahe, v sklade cukroviniek
v časti prevádzky skladu časť stropu a steny zatečená, znečistená
v označení cestovín nie je uvedené množstvo použitej sušenej pasterizovanej zmesi
kontrola prepravy - strop v návese znečistený, na podlahe rozsypané priemyselné hnojivo
výrobok Maslo z lahodnej smotany, DS: 11.07.2013 nevyhovuje pre obsah konzervačnej látky kyseliny
sorbovej v množstve 90,0 mg/kg, ktorá nie je povolená
neregistrovaná prevádzka

Obchodná sieť, ambulantný predaj

Popis nedostatku
odtrhnutý/odstránený dátum spotreby
po otvorení neoznačená skrátená doba spotreby
nezabezpečené technické zariadenie (prekrytie) pri predaji nebalených pekárskych výrobkov
Orion oriešková čokoláda mliečna s lieskovými orieškami bola ponúkaná na predaj po uplynutí
dátumu minimálnej trvanlivosti
v regáloch s ryžou prítomnosť mŕtvych škodcov
Ryža dlhozrnná, na obaloch aj vo vnútri varných sáčkov zistená prítomnosť mŕtvych škodcov a kukiel
predaj výrobkov s organoleptickými zmenami
potraviny s narušeným obalom - 2 druhy mrazená hydina
2 druhy mäsových výrobkov s organoleptickými zmenami
nedodržanie teplotných režimov pri skladovaní kvasenej kapusty
sklad ovocia a zeleniny - zatečená, plesnivá stena; uložený nepotrebný materiál, nehygienické
skladovanie obalového materiálu
prepravky so zeleninou uložené na podlahe
nesprávne označenie slepačích vajec
nedodržanie teploty pri uchovávaní mäsových výrobkov
hydinové mäso bez označenia
2 ks slanina nez akéhokoľvek označenia, bez dokladu o príjme
chýbajúce označenie DS na mäsových výrobkoch
nečokoládové cukrovinky bez označenia údajmi v štátnom jazyku
nebalené pekárske výrobky- chlieb, bol v čase kontroly uložený v prepravných obaloch priamo na
podlahe
pracovníci v oddelení mäsových výrobkov nepoužívali ochranné pracovné pomôcky
udené rebrá - na povrchu sa nachádzala pleseň - správne konanie
znečistená podlaha za lahôdkárskym pultom
3 druhy mäsových výrobkov so senzorickými zmenami ponúkané na predaj
nenahlásená zásielka ovocia v mieste určenia
60% hľúz u zemiakov zelenej farby na viac ako 1/8 povrchu
čistiace a dezinfekčné prostriedky skladované v blízkosti potravín
poškodený klát

6/8

u šiestich druhov výrobkov v označení chýbali akékoľvek údaje v kodifikovanej forme štátneho jazyka
predaj ovocia a zeleniny nevhodných na ľudskú spotrebu: petržlen voľný, petržlen balený, hrozno
ružové, mandarínky, paprika zelená, kapusta červená - plody na povrchu so zelenou, bielou plesňou,
hniloba postupujúca do plodov, mäkké so začínajúcim hnilobným procesom v plodoch, scvrknuté,
hnedá hniloba, poškodené
predaj 4 druhov potravín po uplynutí DMT
ovocie a zelenina s výskytom hniloby a plesní - nevhodné na ľudský konzum
nečitateľný dátum spotreby resp. dátum minimálnej trvanlivosti u 3 druhov cestovín
predaj 8 druhov výrobkov po dobe spotreby
mrkva - hniloba, mechanické poškodenie - zákaz predaja
tri druhy OZ nevhodné na ľudskú spotrebu - 61 kg zemiakov, 2 kg hrušiek, 0,29 kg ružičkového kelu
predaj čerstvých rýb - nefunkčné umývadlo na umývanie , poškodená a znečistená krájacia doska v
priestore porciovania rýb, znečistený povrch hadice na odvod vody z pultov
nevyhovujúce čerstvé ovocie, zelenina a konzumné zemiaky- celkovo 12 druhov (hniloba, pleseň,
plody scvrknuté, dehydrované, zvädnuté listy, porušená celistvosť plodov, plody mechanicky
poškodené, otlačené)
skladovanie navzájom nezlučiteľných druhov potravín
pstruh dúhový pitvaný s hlavou hlbokozmrazený, poškodenie mrazom so senzorickými zmenami
2 druhy zákuskov po DS, vajcia po DMT, balený chlieb po DMT, majonéza po DMT...
PPP mení údaje uvedené na balených potravinách v spotrebiteľskom balení: lahôdkové výrobky
rozbalené z pôvodného obchodného obalu ponúkané na predaj cez pult na požiadanie zákazníka sú na
malom spotrebiteľskom obale označené aktuálne vytlačenou dolepkou/etiketou, ktorej obsah je v
rozpore s obsahom na pôvodnej etikete
v označení nie je uvedené percentuálne zastúpenie náplne uvedenej v názve výrobku
med lesný - nepovolené farbivo
výskyt plesní na povrchu hľúz
neoznačenie SO2 ako alergén –z istené 22 mg/kg, limit do 10 mg/kg
nesúlad krajiny pôvodu pri predaji ovocia a zeleniny a údajom v dodacích listoch
mrkva - zaplesnivená (biela pleseň), vysušená,
zemiaky konzumné skoré - prítomnosť hľúz zelenej farby prenikajúcej do stredu hľúzy 52,5%,
mechanicky poškodených hľúz a nadmerná prítomnosť zeminy
4 druhy mliečnych výrobkov po DS
udená tehla - povrchová pleseň
ananás a ľadový šalát nevhodný na ľudský konzum
9 druhov po DMT
zotieranie údajov o DS u jedného druhu mäsového výrobku
predaj ovocia a zeleniny s nevyhovujúcou kvalitou

Odber vzoriek a laboratórne analýzy

Vzorky odobraté v priebehu úradných kontrol sú analyzované v akreditovaných laboratóriách
ŠVPÚ. Celkovo bolo odobratých a doručených do skúšobných laboratórií ŠVPÚ
1 296 vzoriek, pokiaľ sa jedná o úradnú kontrolu potravín. Ukončených bolo v mesiaci apríl
1050 vzoriek, z ktorých 52 je nevyhovujúcich.
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Tab.č.5 Počet odobratých vzoriek na jednotlivých stupňoch v mesiaci apríl 2013
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Graf č.5 Počty odobratých vzoriek potravín na jednotlivých stupňoch
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