Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac AUGUST 2011

V období od 01.08.2011 do 31.08.2011 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 3 990 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
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Graf č.2 Počet objektov s nedostatkami

Z celkového počtu 2 788 kontrolovaných objektov boli nedostatky zistené v 575 objektoch,
čo predstavuje porušenosť 20,62%.
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 stredných maloobchodných predajniach
(35,33%), potom počtom vykonaných kontrol nasledujú malé predajne (31,35%) a siete
hypermarketov a supermarketov (13,06%).

Importné kontroly surovín a potravín
V auguste 2011 bolo vykonaných 215 importných úradných kontrol dovážaných surovín
a potravín rastlinného pôvodu.
Jednalo sa o 211 zásielok:
dovezené množstvo tovaru
počet uvoľnených zásielok
počet neuvoľnených zásielok

4 327 177,65 kg
206
5 (2,42%)

Blokové pokuty za zistené nedostatky
Z celkového počtu 3 990 vykonaných úradných kontrol potravín v mesiaci august 2011, bolo
663 úradných kontrol ukončených s jedným alebo viac nedostatkami, v 211 prípadoch boli
úradné kontroly ukončené blokovou pokutou.
Celkove bolo uložených 229 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 8 107 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 101 rozhodnutí v celkovej
sume 50 525 EUR a uložených bolo v rámci nich 13 opatrení.
Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 500,25 EUR, najvyššia
pokuta predstavovala 10 000 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

Mnoţstvo
v kg

Cena
v €

po DS/DMT

325

611,513

2 501,60

Hygiena budov, hygiena prevádzkarne

197

0,000

0,00

Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne

189

6 533,928

1 882,99

Dodrţiavanie a evidencia teplotných reţimov

179

0,000

0,00

Hygiena predaja

137

0,000

0,00

Hygiena skladovania

134

0,000

0,00

Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky

127

0,000

0,00

Osobná hygiena

87

0,000

0,00

Nevyhovujúca hygiena

49

0,000

0,00

Kvalita a zdravotná neškodnosť

37

496,890

807,03

Nevyhovujúce laboratórne analýzy

32

14 686,750

15 764,89

HACCP, SPP a podobné systémy

29

0,000

0,00

Sanitačný poriadok, evidencia

27

0,000

0,00

DDD, evidencia, výskyt škodcov

22

0,000

0,00

Poškodený obal, tovar

22

35,478

67,63

Klamlivo označené alebo ponúkané na predaj klamlivým
spôsobom

22

13,902

44,95

Neplnenie opatrení

18

0,000

0,00

Nakladanie s odpadom

17

0,000

0,00

Senzorické zmeny

16

45,034

88,37

Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení

11

0,000

0,00

Neznámy pôvod

11

383,636

360,07

Nevyhovujúce suroviny, výrobky, tovar

9

10,840

116,80

Inak znehodnotené

8

10,064

94,73

Vysledovateľnosť

7

0,000

0,00

Školenie zamestnancov

2

0,000

0,00

Menenie, falšovanie údajov

1

0,900

6,08

Zistené nedostatky SPOLU

1 715

22 828,935

21 735,14
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Komentár niektorých zistených nedostatkov (príklady):

Primárny výrobcovia, výroba, baliarne
Popis
nedostatku

Posudok voči norme nie je v súlade s Výnosom MP SR a MZ SR z 15. marca 2004 č. 608/8/2004-100,
ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca osobitné prísady do potravín pre prekročený obsah soli.
- poškodené omietky steny a stropu v priestore WC muţi
- poškodené omietky steny v priestore WC ţeny
- poškodená podlaha v šatni muţi
Do určeného termínu nezabezpečené stanovenie % kakaovej sušiny čokolády. Vzorku podnikateľ
odoslal, výsledky ešte neobdrţal.
označenie nie je v súlade s poţiadavkami výnosu MP SR a MZ SR: § 9 ods.2 a ods. 4 - vo vyšetrovanej
vzorke bola zistená prítomnosť proteínu vaječného bielka, ktorá nebola uvedená v označení
Potraviny na osobnú spotrebu uskladnené spolu s polotovarom
Znečistené okná, sieťky na oknách a parapety okien
Poškodenie sieťok na sušenie cestovín
V skrinke prvej pomoci je neporiadok, bolo tam v pohári farbivo, zdravotnícky materiál a utierky
špinavé od farbiva
počas kontroly boli dvere do prevádzky otvorené a neboli zabezpečené proti vnikaniu hmyzu
v priestoroch výroby sa namiesto uzatvoreného odpadkového koša pouţíval obal od suroviny
- sieťka na okne poškodená
- strop vo výrobe poškodený, neobielený
šatňa pre ţeny nie je samostatne oddelená miestnosť, je spoločná s miestnosťou na balenie a krájanie
chleba
prepravky po obvode znečistené
v niektorých častiach výroby nezmývateľné podlahy, opadávajúci strop
v prevádzke netiekla teplá voda
v sklade surovín na okne chýbala sieťka proti hmyzu

Distribúcia, preprava, VO-sklady
Popis
nedostatku

nepredloţená evidencia o čistení dopravných prostriedkov
Hlásenie RA - výrobok nevhodný na ľudskú spotrebu - vôňa po zoxidovanom tuku, nečistá, horká a
štipľavá chuť - nevyhovelo článku 14, ods. 2, písm. b) Nariadenia č. 178/2002
Na základe odstúpenia nevyhovujúceho výsledku laboratórneho vyšetrenia na Tingly Zingly Ţelé
cukrovinky s kyslou ovocnou príchuťou bola vykonaná kontrola u distribútora. Vyšetrením bola
zistená prítomnosť farbiva allura červená (E129) v mnoţstve 17 mg/kg ,ktorá nebola deklarovaná
na obale výrobku. V čase kontroly sa v sklade nachádzalo 3 000 ks cukroviniek. Výrobok bol ihneď
označený v zmysle platnej legislatívy.
V dolnom suteréne, kde sa nachádza sklad čajov, kávy, konzerv, vína, alkoholických a
nealkoholických nápojov, dţúsov, detskej výţivy, kečupov zistený výskyt spodnej vody na viacerých
miestach
V tom istom sklade zistená pleseň na stene o rozmeroch cca 60x20 cm,25x10 cm,70x20 cm a 15x10
cm ( pri čajoch Mistrál a Popradský čaj )
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-výrobok nie je v súlade s Nar.č.1333/2008 a Výn.č.04560/2008-OL pre prekročenie najvyššieho
prípustného mnoţ. sladidla -Kyseliny cyklamánovej, nameraná hod.399,81 mg/kg, limit max.250
mg/kg.
prekročenie obsahu brompropylátu v potravine Citróny odroda: Verna odobraté v rámci viacročného
programu kontroly RP v potravinách v SR
neoznačený nepredajný tovar v mrazničke
zaprášené regále od pavučín
Dvere vedúce do priestoru veľkoobchodného skladu svojou spodnou časťou dostatočne nepriliehali
k podlahe a z tohto dôvodu netvorili dostatočnú bariéru s vonkajším prostredím. Dvere
nezabraňovali moţnému vniknutiu škodcov do priestoru VOS.
Stena v chladenom sklade, stavebne oddelenom od centrálneho priestoru veľkoobchodného skladu
bola porastená vrstvou mikroskopických vláknitých húb (plesní).
-nesplnená povinnosť registrácie
výskyt pavučín a prachu v sklade
dva druhy smotany neoznačené v štátnom jazyku, dolepky dodané počas kontroly
časť deratizačných staničiek bola otvorená, časť obsahu rozsypaná
- v priestore baličky skladovanie predmetov nesúvisiacich s činnosťou prevádzkarne
- v skladovacom priestore skladovaný tovar vyradený z obehu bez akéhokoľvek označenia
- v chladiacom boxe podlaha znečistená vytečeným obsahom skladovaného tovaru ( slepačie vajcia)
- znečistené steny v chladiacom boxe OZ
chýba grafické znázornenie budov a zariadení, chýba plán manipulácie s odpadmi.

Obchodná sieť, ambulantný predaj
Popis
nedostatku

čerstvé mlieko v prepravke bolo priamo na podlahe
Instantná polievka- na spoločnej krabici uvedený iný DMT ako na jednotlivých polievkach
cestoviny MELIS - na obale od výrobcu fixkou prepísaný DMT, a uvedené 2 rôzne údaje o
hmotnosti výrobku
Cestoviny MELIS, jedná sa o fliačky, na obale uvedené niťovky, fixkou prepísaný DMT
Tuniak v rastlinnom oleji - chýbajú údaje v štátnom jazyku
nedodrţanie teplotného reţimu - mäsové výrobky, hlbokozmrazená hydina
nepredloţená evidencia sanitácie
na predajnej ploche jeden regál ako aj rámy mraziacich zariadení boli znečistené omrvinami
potravín a prachom /porušený § 4 ods.6 písm. b) zák.152/1995 Z.z./
Predavačka mala do 4.7.2011 na RVPS predloţiť dokumentáciu Zásad správnej výrobnej praxe a
evidenciu o sanitačných úkonoch. Evidencia je v predajni vedená denne, dokumentácia k
nahliadnutiu predloţená nebola.
Kontrola zameraná na overenie podnetu na predaj tovaru po DS, najmä mäsa a mäsových
výrobkov, zmrazeného mäsa, ktoré po rozmrazení zapácha, skladovanie tovaru v pivnici. V
mraziacom zariadení boli uchovávané po DS bravčové hlavy bez laloku v mnoţstve 12,95 kg a v
hodnote 8,42 Eur.
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nedodrţaná teplota pri predaji mäsových výrobkov
v centrálnom mraziacom boxe zistený kondenz
porušená celistvosť podlahy, nie je zabezpečená čistiteľnosť steny v zázemí, znečistené a
zavlhnuté steny v dennej miestnosti, znečistený strop
hrubá vrstva námrazy v mraziacich boxoch
nevykonáva sa monitoring škodcov
v chladiacej vitríne s mäsovými výrobkami - počas kontroly +12°C, s mliečnymi výrobkami +7,2°C
v mraziacom boxe s hlbokozmrazenými výrobkami (hydina) -9°C, s nanukmi -15°C
pekárenské výrobky nedostatočne chránené techn. prostriedkami
teplota skladovania mäkkých mäsových výrobkov : 12°C / poţadovaná teplota 0-4°C/
teplota skladovania mliečnych výrobkov : 7,2°C / poţadovaná teplota výrobcu -bryndza
z nepasterizovaného mlieka : 6°C,
skladovanie hlbokozmrazených potravín:- 15°C, -9°C,/ poţadovaná teplota: -18°C/
skladovanie hlbokomrazenej hydiny: - 9°C/ poţadovaná teplota PKSR: -18°C/
znečistená bočná stena chladiacej vitríny MV
v sklade na okne nebola sieťka,
nealko nápoje boli v sklade uloţené priamo na zemi, počas kontroly bol nedostatok odstránený
med nevyhovuje špecifikáciám včelieho medu, bola zistená signifikantná aktivita cudzích enzýmov
beta- gama amyláz.

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

Popis
Počet ZN /
Druhov tovaru
Programy nevyhnutnej podpory
Sanitačný poriadok, evidencia

27

DDD, evidencia, výskyt škodcov

22

Dodrţiavanie a evidencia teplotných reţimov

179

Vysledovateľnosť

7

Nakladanie s odpadom

17

Školenie zamestnancov

2

29

HACCP, SPP a podobné systémy
Hygiena
Nevyhovujúca hygiena

49

Osobná hygiena

87

Hygiena skladovania

134
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Hygiena predaja

137

Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky

127

Hygiena budov, hygiena prevádzkarne

197

Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení

11

Suroviny, výrobky, tovar
po DS/DMT

325

Poškodený obal, tovar

22

Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne

189

Neznámy pôvod

11

Menenie, falšovanie údajov

1

Kvalita a zdravotná neškodnosť

37

Klamlivo označené alebo ponúkané na predaj klamlivým spôsobom

22

Inak znehodnotené

8

Senzorické zmeny

16

V rámci programov nevyhnutnej podpory pretrvávajú najviac nedostatky v rámci
dodržiavania a evidencie teplotných režimov. V rámci nevyhovujúcej hygieny to bola najmä
hygiena budov a hygiena prevádzkarne. V rámci tovarov hlavne tovar po DS/DMT
a označovanie.

Odber vzoriek a laboratórne analýzy
Vzorky odobraté v priebehu úradných kontrol sú analyzované v akreditovaných laboratóriách
ŠVPÚ. Celkovo bolo analyzovaných v skúšobných laboratóriách ŠVPÚ 1 325 vzoriek, pokiaľ
sa jedná o úradnú kontrolu potravín. Zatiaľ je vyhodnotených 637 vzoriek, z ktorých 32 je
nevyhovujúcich.

Prvo- výrobcovia

Výrobcovia a baliarne

Distribútori a dopravcovia

Veľko obchodné sklady

Hyper a super markety

Stredné predajne

Malé predajne

Výrobcovia predávajúci
hlavne vo svojej predajni

Ostatné

Tab.č.5 Počet odobratých vzoriek na jednotlivých stupňoch v mesiaci jún 2011

121

429

27

94

420

113

60

17

6
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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

7

Označenie

9

Fyzikálno-chemické znaky

10

Mikrobiológia

2

Aditívne látky

2

Kontaminanty

1

Rezíduá pesticídov

1
Spolu

32
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