Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac AUGUST 2010.

V období od 01.08.2010 do 31.08.2010 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 3 103 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 2010

Graf č.2 Počet objektov s nedostatkami

Z celkového počtu 2 926
kontrolovaných objektov boli
nedostatky zistené v 618 objektoch,
čo predstavuje porušenosť 21,12 %.

Úradné kontroly sa vykonávali v rámci celého potravinového reťazca od primárnych
producentov až po výrobcov predávajúcich hlavne v maloobchode.
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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 mesiacom)
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Graf č.3 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol

Najviac úradných kontrol bolo vykonaných v stredných maloobchodných predajniach
(30,66%), ten istý počet v rámci malých maloobchodných predajní (30,66%), potom počtom
vykonaných kontrol nasledujú siete hypermarketov a supermarketov (10,89%) a výrobcovia
a baliarne (8,37%).
Importné kontroly surovín a potravín
V mesiaci august bolo vykonaných 220 importných úradných kontrol dovážaných surovín
a potravín rastlinného pôvodu.
Jednalo sa o 243 zásielok (v niektorých prípadoch bolo v rámci importnej kontroly
prekontrolovaných viac zásielok) :
- dovezené množstvo tovaru:
3 091 344 kg
- počet uvoľnených zásielok:
236 (2 985 657 kg)
- počet neuvoľnených zásielok:
7
(105 687 kg)
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Blokové pokuty za zistené nedostatky
Z celkového počtu 3 103 vykonaných úradných kontrol potravín v mesiaci august 2010, boli
v 658 prípadoch zistené nedostatky.
Z tohto celkového počtu kontrol s nedostatkami boli v 183 prípadoch uložené blokové
pokuty inšpektormi na mieste.
Celkove bolo uložených 243 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 5 581 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 177 rozhodnutí v celkovej
sume 98 463 EUR a uložených bolo v rámci nich 68 opatrení.
Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavuje v mesiaci august
556 EUR, najvyššia pokuta predstavovala 15 000 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 €

385

5 751,240

2 573,48

51

243,058

509,31

158

1 524,746

2 125,55

Neznámy pôvod

15

41,905

258,51

Menenie, falšovanie údajov

2

0,740

4,38

popis
Po DS/DMT
Poškodené, inak znehodnotené,
vzbudzujúce odpor
Označenie - nečitateľné,
nedostatočné alebo nesprávne
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Kvalita a zdravotná neškodnosť

18

115,099

77,32

Klamlivo označené alebo
ponúkané na predaj klamlivým
spôsobom

2

0,000

0,00

Iné

13

53,000

286,00

644

7 729,788

5 834,55

SPOLU

Najčastejšie zisťované nedostatky (príklady):
Primárny výrobcovia, výroba
Popis
nedostatku
znečistené kryty stropných svetiel, chýbajúce kryty
nepriliehajúce dvere k podlahe (sklad)
znečistené strojnotechnologické zariadenie, -poškodený náter na vozíkoch na pečivo
poškodený strop vo výrobnej časti
hygiena priestorov pri baličke nespĺňala požiadavky platnej legislatívy (nečistoty, zbytky
papierov, obalov a skla)
znečistené steny a miestami olupujúca sa omietka
Distribúcia, preprava, VO-sklady
Popis
nedostatku
nepredložená evidencia teplôt pri skladovaní vajec
znečistená podlaha v šatni
výskyt predmetov nesúvisiacich so skladovaním (plechy, pneumatiky), pavučiny v sklade vajec
Obchodná sieť
Popis
nedostatku
okná v sklade nie sú zabezpečené proti vnikaniu hmyzu
výskyt myšacieho trusu na predajnej ploche na paletách a pod paletami s nealkoholickými
nápojmi
v sklade a v priestoroch predajne znečistená podlaha
predaj po DS a DMT
chýba evidencia o sanitácii
nesplnené opatrenie z predchádzajúcej kontroly
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pracovníčka pri manipulácií s nebalenými mäsovými výrobkami nemala pokrývku hlavy
čerstvé ovocie a zelenina nebola označená krajinou pôvodu
klamlivé označenie predávaných potravín
znečistené podlahy pod regálmi v priestore predajne
poškodené steny v sklade potravín
krájané potraviny neboli označené údajom o ich zložení (na výveske na viditeľnom mieste)
neboli predložené nadobúdacie doklady o pôvode tovaru na domácu klobásu a bryndzu
znečistená klimatizačná jednotka v chladiacom boxe na mliečne výrobky, výskyt hrdze za
mriežkami v chladiacom zariadení na mliečne výrobky
hlbokozmrazené potraviny skladované pri teplote -4,6 °C
prevádzka nebola zaregistrovaná
v predajni v mraziacom zariadení pre mrazené ryby a držky bola spodná plocha zariadenia
znečistená vysypaným tovarom
predaj tovaru tovar s narušeným a poškodeným obalom
senzoricky nevyhovujúci mäsový výrobok
spoločné skladovanie čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
chýbalo označenie v štátnom jazyku
mrazené zemiakové hranolky boli skladované pri nevyhovujúcich teplotách
8 druhov mliečnych výrobkov po DS
v chladiacom sklade bol uložený nezlučiteľný tovar
potraviny vyradené z obehu neboli uložené oddelene a náležite označené
predaj nebalených pekárskych výrobkov nehygienickým spôsobom
predaj tovaru po DS (19 druhov), po DMT (6 druhov)
pracovníčky predajne nemali zabezpečený od prevádzkovateľa pracovný odev a pokrývku hlavy
neboli predložené doklady o pôvode tovaru

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

Počet ZN

Prerekvizitné požiadavky
Sanitačný poriadok, evidencia

28

DDD, evidencia, výskyt škodcov

19

5/7

Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov

98

Vysledovateľnosť

4

Nakladanie s odpadom

4

Školenie zamestnancov

9
Nevyhovujúca hygiena

Osobná hygiena

89

Hygiena skladovania

179

Hygiena predaja

104

Hygiena prepravy

107

Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky

233

Hygiena budov, hygiena prevádzkarne

22

Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení

89

V rámci prerekvizitných požiadaviek (programy nevyhnutnej podpory) pretrvávajú najviac
nedostatky v rámci dodržiavania a evidencie teplotných režimov. Taktiež sú počas úradných
kontrol zisťované nedostatky v evidencii a v rámci sanitačných poriadkov.
V rámci nevyhovujúcej hygieny je to hlavne v tomto mesiaci hygiena technologického
zariadenia, pretrvávajú nedostatky v hygiene skladovania.

Odber vzoriek a laboratórne analýzy

Vzorky odobraté v priebehu úradných kontrol sú analyzované v akreditovaných laboratóriach
ŠVPÚ. V auguste 2010 bolo celkovo analyzovaných v skúšobných laboratóriach ŠVPÚ
1429 vzoriek, pokiaľ sa jedná o úradnú kontrolu potravín. Porušenosť predstavovala 3,78%.
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Tab.č.5 Počet odobratých vzoriek na jednotlivých stupňoch
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Graf č.5 Počty odobratých vzoriek potravín na jednotlivých stupňoch

Tab.č.6 Nevyhovujúce laboratórne analýzy
Nevyhovujúce laboratórne analýzy
Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Senzorické znaky

2

Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Označenie

20

Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Fyzikálno-chemické znaky

3

Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Alergény

4

Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Mikrobiológia

3

Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Kontaminanty

2

Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Rezíduá veterinárnych liekov

2

Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Iné znaky

1

spolu

37
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