Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac FEBRUÁR 2012

V období od 01.02.2012 do 29.02.2012 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 4 089 úradných kontrol.
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Graf č.1 Počet vykonaných úradných kontrol podľa kalendárnych mesiacov v roku 2012

1/8

Graf č.2 Počet objektov s nedostatkami

Z celkového počtu 2 677 kontrolovaných objektov boli nedostatky zistené v 525 objektoch,
čo predstavuje porušenosť 19,61 %.
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 (33,41%),
potom počtom vykonaných kontrol nasledujú stredné predajne (30,09%) a hyper
a supermarkety (11,49%).

Importné kontroly surovín a potravín
Vo februári 2012 bolo vykonaných 289 importných úradných kontrol dovážaných surovín
a potravín rastlinného pôvodu.
Jednalo sa o 249 zásielok:
dovezené množstvo tovaru
počet uvoľnených zásielok
počet neuvoľnených zásielok

3 370 955,44 kg
242
7 (2,81%)

Blokové pokuty za zistené nedostatky
Z celkového počtu 4 089 vykonaných úradných kontrol potravín v mesiaci február 2012,
bolo 569 úradných kontrol ukončených s jedným alebo viac nedostatkami, v 185 prípadoch
boli úradné kontroly ukončené blokovou pokutou.
Celkove bolo uložených 303 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 6 129 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 87 rozhodnutí v celkovej
sume 33 024 EUR a uložených bolo v rámci nich 18 opatrení.
Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 379,59 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

412

915,339

3 087,23

Hygiena budov, hygiena prevádzkarne

249

0,000

0,00

Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo
nesprávne

172

270,390

1 234,31

Hygiena skladovania

166

0,000

0,00

Hygiena technologického zariadenia, pracovné
pomôcky

127

0,000

0,00

Osobná hygiena

79

0,000

0,00

Hygiena predaja

73

0,000

0,00

Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov

60

0,000

0,00

Nevyhovujúca hygiena

40

0,000

0,00

DDD, evidencia, výskyt škodcov

22

0,000

0,00

Sanitačný poriadok, evidencia

21

0,000

0,00

HACCP, SPP a podobné systémy

17

0,000

0,00

Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení

16

0,000

0,00

Neplnenie opatrení

15

0,000

0,00

Nevyhovujúce laboratórne analýzy

15

1 033,800

1 016,03

Nevyhovujúce suroviny, výrobky, tovar

12

50,400

43,20

Neznámy pôvod

11

159,766

261,33

Vysledovateľnosť

10

0,000

0,00

Poškodený obal, tovar

10

25,211

138,92

Nakladanie s odpadom

7

0,000

0,00

Kvalita a zdravotná neškodnosť

7

240,548

130,80

Klamlivo označené alebo ponúkané na predaj
klamlivým spôsobom

5

1,786

14,23

Hygiena prepravy

4

0,000

0,00

Menenie, falšovanie údajov

2

0,820

0,00

Senzorické zmeny

2

13,600

18,54

1 554

2 711,660

5 944,59

Zistené nedostatky SPOLU
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Komentár niektorých zistených nedostatkov (príklady):

Primárni výrobcovia, výroba, baliarne
Popis nedostatku
nebol predložený plán HACCP na prevádzku, ani hygienický režim, taktiež neboli predložené
úplné receptúry a pracovné postupy na vyrábané výrobky
nevyhovujúce steny vo výrobnej a predajnej časti, boli zavlhnuté, opadávajúca omietka,
začínajúca pleseň.
neboli predložené záznamy o vykonávaných sanitačných prácach v prevádzkarni
rastlinný olej „Raciol“ v 5 l balení uložený pri manipulačnom stole priamo na podlahe
znečistené a opadávajúce nátery stien a stropu vo výrobnej miestnosti a expedícii znečistené
steny, nečistoty pod paletami, poškodené a znečistené obklady stien v kysiarni + poškodená
odpadová krytka v kysiarni, chýbajúce jednorazové utierky pri umývadlách v prevádzke, silne
znečistené okno v spodnej časti pri miešacom stroji
znečistené stropné kazety vo výrobni
znečistené plechy na pečenie pekárskych výrobkov zostatkami spečených surovín
výskyt myšacieho trusu v skladovacích priestoroch určených na uskladnenie technologických
surovín používaných na výrobu pekárenských výrobkov
znečistený záves pri expedičných dverách, znečistená, navlhnutá stena v šatni
obalový materiál voľne skladovaný, pokrytý vrstvou múčneho prachu
nebol predložený doklad o pôvode vajec, zabezpečiť doklad o pôvode vajec 3 SK KK 6-1
v prevádzke boli umiestňované vajcia z nevyhovujúceho klietkového chovu z Poľska v počte
420ks, zákaz umiestňovania na trh
nesplnené opatrenie t.j. opraviť poškodenú omietku steny a poškodený keramický obklad vo
výrobni
pracovník vo výrobe nemal pokrývku hlavy
v čase kontroly bol zistený v preosievačom zariadení pekárskej výroby výskyt mole múčnej,
nedostatočne vykonaná sanitácia zariadenia
TRENČIANSKA ŠUNKA – štandard, vzorka nevyhovela v kontrolovanom znaku "množstvo mäsa",
namerané množstvo 54,4 hmot. % , údaj na obale 62%
v prevádzke zistené slepačie vajcia s označením 3 PL 22121301 - pochádzajú z nepovoleného
chovu (DMT: 20.02.2012, dátum znášky 22.01.2012) spolu zistených 720 kusov z toho 198 vajec
bez označenia vajec požadovanými údajmi
nie je vedená evidencia teplôt skladovania v mraziacom zariadení
v bezprostrednej blízkosti priestoru na spracovanie mrazených pekárskych polotovarov a
pečenie sa nachádzali cigarety, sekundové lepidlá a kozmetické prostriedky
v pláne HACCP nie je vykonaná analýzy nebezpečia a nie sú určené možné riziká na všetkých
stupňoch technologického procesu výroby zemiakov
v sklade surovín a hotových výrobkov chýbal teplomer a vlhkomer, napriek tomu sa teploty
evidovali
poškodené nátery steny v sklade surovín, poškodené omietky stien v manipulačnej miestnosti pri
WC, poškodené nátery steny pri kysiarni, poškodené nátery steny pri výrobni šišiek, poškodená
omietka stropu v sklade múk
olupujúca sa omietka a pavučiny
nezlúčiteľnoť skladovania
poškodená stena a spodný obklad steny v expedičnej miestnosti
nedodržanie osobnej hygieny u pracovníkov pri výrobe pekárenských výrobkov

Distribúcia, preprava, VO-sklady
Popis
nedostatku

nesprávne označenie zloženia výrobku " Zemiakový chlieb, krájaný, balený 0,7kg ",
neuvedený distribútor pre SR

5/8

PPP nemá vypracovaný sanitačný poriadok na dopravné prostriedky, určené na prepravu
potravín, ani nevedie evidenciu o ich čistení a dezinfekcií
nepredložená evidencia DDD činnosti na prevádzke
výskyt trusu hlodavcov ( v sklade na regále s balenými potravinami, na podlahe pod paletou s
kryštálovým cukrom a strúhankou, na podlahe pod paletou v sklade s nealko nápojmi)
spoločné skladovanie potravín a nepotravinárskych tovarov
stavebné nedostatky
tovar po DMT nie je uložený osobitne na vyčlenenom mieste v sklade
poškodená podlaha v predajnej časti
nepredložené aktuálne rozhodnutie hygienika
nevhodné na ľudskú spotrebu, nevyhovujúca vzorka- drsný povrch, nerovnomerná varivosť,
vôňa a chuť cudzia po plesni (prítomnosť plesní potvrdená mykologickým vyšetrením)
vyradený tovar nebol viditeľne označený
pracovník pri manipulácii s potravinami nepoužíval pracovný odev
HACCP nezodpovedá aktuálnym podmienkam
neboli predložené doklady o zneškodnení ŽVP
nevedie sa registrácia/evidencia teplôt vo vozidle
poškodené vnútorné opláštenie ložnej plochy vozidla
nevedie sa evidencia o čistení a dezinfekcii vozidla
zistený výskyt škodcov v tovare
nedostatočne utesnená spodná časť dverí proti vnikaniu hlodavcov v sklade potravín
v priestore baliarne znečistená podlaha, manipulačnou nečistotou
zatečené steny skladu
zaprášený radiátor v sklade
nevypracovaný plán HACCP
PPP nepredložil Rozhodnutie RÚVZ na priestory skladu
kontrola uvádzania na trh nevyhovujúceho výrobku cez RASFF, kde bola zistená prítomnosť
konzervačnej látky kyseliny benzoovej

Obchodná sieť, ambulantný predaj
Popis nedostatku
nie všetky potraviny sú uložené v regáloch a na paletách, a to ako na predajnej ploche, tak aj v
zázemí/sklade, prepravka s kapustou priamo na podlahe, tiež prepravky s vajíčkami, čerstvé
ovocie a zelenina sú uložené v bezprostrednej blízkosti tepelného zdroja, prevádzková hygiena
nebola je v súlade s minimálnymi hygienickými požiadavkami nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín
v mrazničkách bola zistená hrubá vrstva námrazy
husacia masť neoznačená v štátnom jazyku
trvanlivý mäsový výrobok po uplynutí doby minimálnej trvanlivosti
pšeničná múka hrubá po uplynutí doby minimálnej trvanlivosti
tovar po DS/DMT (9 druhov)
pri umývadle chýbali papierové utierky
porušenie zásad osobnej hygieny
prevádzkovateľ nemal v chladiacom zariadení pre mäsové výrobky krájané potraviny a potraviny
predávané na hmotnosť označené dátumom spotreby na viditeľnom mieste pre spotrebiteľa na
výveske
"MINI DINO egg, - čokoládové vajíčko s hračkou, nie všetky údaje boli v štátnom jazyku
vajcia z nepovoleného chovu 3PL-30051306, doklad o vrátení predložený zo dňa 2.2.2012
znečistené gumové tesnenia chladiacej vitríny mliečnych výrobkov
predĺženie doby spotreby rybacích výrobkov vybalených z originálnych obalov z 24 hodín na 72
hodín - tento nedostatok bol zistený u už vypredaných rybacích výrobkov
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znečistené regály na ukladanie suchých potravín a na pulte určenom na krájanie mäsových
výrobkov uložené predmety nesúvisiace s krájaním
v skladovacom priestore uložený tovar mimo miesta na to určeného
porušenie zásad osobnej hygieny
6 druhov tovaru po DS a DMT
uchovávanie troch druhov mäsových výrobkov (Grill klobása, Drážovská údená klobása a
Maďarská klobása) pri nevyhovujúcej teplote - počas kontroly boli uchovávané v predajni pri
teplote +14,9 °C, výrobca deklaruje skladovať pri teplote najviac 4 °C
dvere z vonkajšieho prostredia do miestnosti na váženie mäsa a mäsových výrobkov neboli
dostatočne zabezpečené proti vniknutiu škodcov do prevádzky
dva tovary po dátume spotreby a jeden po dátume minimálne trvanlivosti
prevádzkovateľ nepoužíval osobné hygienické pomôcky
nefunkčný teplomer v chladiacej vitríne- počas kontroly vymenené za funkčné meracie
zariadenie
poškodená dlažba v manipulačnej chodbe, poškodené nátery dvier
silná námraza na chladiacom zariadení v sklade mäsových výrobkov
v chladiacom boxe - dvere v pokročilom štádiu korózie, na zárubni pleseň
nehygienický predaj nebalených pekárenských výrobkov
odstránený údaj DS u mäsových výrobkov ( 3 druhy ) a tvrdých syrov ( 3 druhy )
stena v manipulačnej chodbe na dočasné uskladnenie pečiva je poškodená, stena v suchom
sklade potravín je poškodená, omietka opadaná
1 druh mliečnych výrobkov (syry), 3 druhy mäsových výrobkov po uplynutí DS alebo DMT

Odber vzoriek a laboratórne analýzy
Vzorky odobraté v priebehu úradných kontrol sú analyzované v akreditovaných laboratóriách
ŠVPÚ. Celkovo bolo analyzovaných v skúšobných laboratóriách ŠVPÚ 682 vzoriek, pokiaľ sa
jedná o úradnú kontrolu potravín. Zatiaľ je vyhodnotených 261 vzoriek, z ktorých 14 je
nevyhovujúcich.
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Tab.č.5 Počet odobratých vzoriek na jednotlivých stupňoch v mesiaci február 2012
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Graf č.5 Počty odobratých vzoriek potravín na jednotlivých stupňoch

Tab.č.6 Nevyhovujúce laboratórne analýzy

Nevyhovujúce laboratórne analýzy
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1
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