Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac február 2013

V období od 01.02.2013 do 28.02.2013 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 3 529 úradných kontrol. V porovnaním
s predchádzajúcim rokom, bolo vo februári 2012 vykonaných 4 059 úradných kontrol
potravín.
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 2 444 kontrolovaných objektov boli nedostatky zistené v 593 objektoch,
čo predstavuje porušenosť 24,26 %. 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 (32,98%),
potom počtom vykonaných kontrol nasledujú stredné predajne (24,85%) a hyper a
supermarkety (14,08%).
Importné kontroly surovín a potravín
Vo februári 2013 bolo vykonaných 469 importných úradných kontrol dovážaných surovín
a potravín rastlinného pôvodu. V priebehu importných kontrol bolo odobratých 42 vzoriek
potravín rastlinného pôvodu.
Jednalo sa o 334 zásielok:
- dovezené množstvo tovaru
3 818 179,16 kg
- počet uvoľnených zásielok
319
- počet neuvoľnených zásielok
15 (vrátené zásielky, iný účel, resp.
dočasne pozastavené – vykonávajú sa analýzy).

Blokové pokuty za zistené nedostatky
Z celkového počtu 3 529 vykonaných úradných kontrol potravín v mesiaci február 2013,
bolo 637 úradných kontrol ukončených s jedným alebo viac nedostatkami, v 170 prípadoch
boli úradné kontroly ukončené blokovou pokutou.
Celkove bolo uložených 244 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 85 rozhodnutí v celkovej
sume 86 790 EUR a uložených bolo v rámci nich 12 opatrení.
Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 1021 EUR, najvyššia
pokuta predstavovala 15 000 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

590

2107,815

4208,03

Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne

376

14089,721

4896,71

Hygiena budov, hygiena prevádzkarne

368

0

0

Hygiena skladovania
Hygiena technologického zariadenia, pracovné
pomôcky

319

0

0

201

0

0

Hygiena predaja

128

0

0

Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov

69

0

0

Osobná hygiena

68

0

0

Poškodený obal, tovar

59

124,947

530,8

Kvalita a zdravotná neškodnosť

36

272,229

289,23

Neplnenie opatrení

33

0

0

Nevyhovujúca hygiena

32

0

0

Neznámy pôvod
Klamlivo označené alebo ponúkané na predaj
klamlivým spôsobom

25

171,78

421,54

23

9117,923

2777,46

DDD, evidencia, výskyt škodcov

22

0

0

Vysledovateľnosť

22

0

0

HACCP, SPP a podobné systémy

18

0

0

Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení

18

0

0

Sanitačný poriadok, evidencia

16

0

0

Nevyhovujúce suroviny, výrobky, tovar - Iné

16

171,865

444,43

Nevyhovujúca hygiena - Iné

11

0

0

Hygiena prepravy
Menenie, falšovanie údajov

10

0

0

10

10,152

41,39

Nakladanie s odpadom

9

0

0

Nevhodné na ľudskú spotrebu

9

7,736

28,99

Nevyhovujúce laboratórne analýzy

7

0

0

Školenie zamestnancov

6

0

0

Inak znehodnotené

5

47,63

208,21

2506

26121,798

13846,79

Popis

SPOLU
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Komentár niektorých zistených nedostatkov za mesiac február 2013
Primárni výrobcovia, výroba, baliarne
Popis
nedostatku

znečistená chladnička (tesniace zariadenie), otvorený kontajner na odpad
veci a predmety osobnej potreby uložené vo výrobných priestoroch
skladovanie surovín v nevyhovujúcich podmienkach
PPP neviedol evidencie podmienok skladovania zložiek na výrobu finálnych výrobkov, ako aj pri
skladovaní finálnych výrobkov
22 kusov prepravných obalov s uloženými nebalenými pekárskymi výrobkami sú znečistené zákaz používania
v kysiarni na bočnej stene výskyt čiernych plesní v škárach medzi obkladačkami
výskyt korózie troch osvetľovacích zariadení
výskyt nečistôt, nános múky s výskytom plesne v skladovacích priestoroch za paletami na podlahe
a stene
výskyt korózie miesiča cesta a preosievacieho zariadenia
čistiace a dezinfekčné prostriedky sa nachádzali v priestore kde sa manipuluje s výrobkami
skladovanie surovín priamo na podlahe
nadmerne znečistené prepravné obaly
nebola zdokumentovaná vlastná kontrola zdravotnej bezpečnosti hotových výrobkov v r. 2012 2013
skladovanie finálnych výrobkov s výrobkami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti
6 nesplnených opatrení uložených pri dodatočnej úradnej kontrole
poškodenie potravinárskeho štetca
poškodená podlaha vo výrobných priestoroch - výtlky, poškodené rohy stien vo výrobných
priestoroch, poškodená a opadaná omietka na stene v miestnosti skladovania strúhanky, dvere na
expedícii dostatočne netesnili, s možnosťou vniknutia hlodavcov
múka pšeničná - po uplynutí DMT
nevykonaná verifikácia systému
vstupné suroviny po DMT
v dopravných prostriedkov na prepravu pekárskych výrobkov znečistené zadné dvere z vnútornej
strany od stekajúcej vody a uvoľnené tesnenie v hornej časti dverí
stôl na krájanie chleba poškodená vrchná doska olupuje sa drevotrieska
dopravný pás na vynášacom zariadení pre cesto s výskytom plesní po okraji

Distribúcia, preprava, VO-sklady

Popis nedostatku

odtrhnuté bočné plechy, vybitá podlaha ložnej plochy motorového vozidla
názov výrobku nebol v kodifikovanej forme v štátnom jazyku
v čase kontroly prepravované potraviny uložené priamo na podlahe
kontrolovaný subjekt neoznámil orgánu úradnej kontroly potravín vykonávanú činnosť distribúciu potravín, ktorú vykonáva od marca 2012
nedostatočné utesnenie dverí skladu
chýbajúce doklady o odbornej spôsobilosti u zamestnancov
v názve výrobku bol uvedený obsah vitamínu C 70%, ale laboratórnou analýzou bol zistený obsah
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54,2% vitamínu C
reklamovaný tovar neskladovaný oddelene a neoznačený
lokálny výskyt plesní na strope a stenách v sklade
výrobky po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti neboli oddelene uložené vo vyhradenom
priestore
výskyt cigaretových ohorkov na zemi v expedičnej časti skladu
2 druhy po uplynutí DMT
5 druhov potravín (nealko nápoje) neoznačené v štátnom jazyku
rôzne druhy cestovín na obale chýbal názov výrobku vystihujúci podstatu
silne znečistená podlaha v motorovom vozidle
v zložení neuvedené konské mäso
lieskovce v škrupine - nevhodné na ľudskú spotrebu pre plesnivé, scvrknuté jadrá, vôňa nečistá
po plesni
nespracovaná dokumentácia HACCP
nevyčlenený priestor na skladovanie pozastavených tovarov

Obchodná sieť, ambulantný predaj

Popis nedostatku

nedodržanie teploty uchovávania u mäsových výrobkov a syrov a nepravidelná evidencia teplôt
chladiacich a mraziacich zariadení
predaj 3 druhov mäsových výrobkov po uplynutí doby spotreby
skladovanie nebalených pekárskych výrobkov v prepravkách určených na zeleninu
predaj potravín po uplynutí DS a DMT
prelepovanie (menenie) údajov na originálnom balení
neuvedené všetky údaje na cukrovinkách
v zložení jedného druhu výrobku chýbalo percentuálne zastúpenie zložky uvedenej v názve
výrobku
13 druhov potravín po uplynutí DMT
predaj potravín bez dodacích listov (nadobúdacích dokladov)
nepredložené doklady o odbornej a zdravotnej spôsobilosti
u dvoch druhov mäsových výrobkov bol zotretý údaj o DS
nedostatočný monitoring výskytu škodcov
znečistený krájač na MV
nepoužíva pokrývku hlavy pri krájaní mäsových výrobkov
skladovanie 10 druhov mäsových výrobkov pri nevyhovujúcej teplote +6,6°C
drevené palice slúžiace na uskladnenie čerstvého mäsa vo vise boli silne znečistené
poškodený spotrebiteľský obal u 2 ks výrobku
neúplné označenie na obale lízaniek
pivo „Pilsner Urquell“ po dátume minimálnej trvanlivosti
zelenina mrkva voľná: hnilobné zmeny, zmäknutá, šampióny voľné: zmäknuté, zhnednuté,
cibuľa červená: hnilobné zmeny, zmäknutá, naklíčená
nenahlasovanie zásielok z Poľska
zistený predaj potravín po uplynutí DMT - 6 druhov (škrupinové plody, horčica nealko pivo,
cukríky)
UZATVORENIE ČASTI PREVÁDZKY -nesplnenie opatrenia na dôkladnú sanitáciu prevádzky a
zariadení v súvislosti s možným výskytom škodcov,
počas kontroly nájdený trus hlodavcov - inšpektormi bola UZATVORENÁ ČASŤ PREVÁDZKY - celé
skladové priestory, až do doby odstránenia nedostatku
spoločné uchovávanie nezlučiteľných druhov tovaru
chýba označenie o blížiacom sa ukončení dátumu spotreby
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znečistený strop, poškodenie náteru v chladiarni mliečnych výrobkov
znečistený nárezový stroj určený na krájanie mäsových výrobkov
výskyt myšacieho trusu na predajnej ploche na regáloch a v zázemí v suchom sklade
7 druhov potravín po uplynutí DS a DMT
čerstvé bravčové a hydinové mäso bolo v predajni zmrazené a následne predávané konečnému
spotrebiteľovi
predaj potraviny neoznačenej povinnými údajmi v štátnom jazyku
predaj mliečnych výrobkov mimo chladiacej vitríny
nesúlad údajov na originálnej etikete výrobku a etiketou z váhy predávajúceho
nedodržanie teplotného režimu pri uchovávaní vajec
v prípravovni v časti lahôdok prasknutý strop, v predajnej časti lahôdok znečistené steny a strop
nadlimitný obsah rezíduí pesticídov (triazophos) v odobratej vzorke pomela (citrusový plod)
skladovanie potravín na podlahe
bravčové výsekové mäso, domáca klobása - neboli predložené nadobúdacie doklady
neohlásená prevádzka
chýbajú dodacie listy
zľavnené druhy tovarov mali prelepené údaje
4 druhy výrobkov (talianské syry ) neboli označené v slovenskom jazyku
16 druhov výrobkov po uplynutí DMT
pekárske výrobky určené na dopekanie skladované spoločne s vajciami a mliečnymi výrobkami,
prepravky s pekárskymi výrobkami uložené na znečistených prepravkách
zemiaky neskoré konzumné, voľné - nevhodné na ľudský konzum
predaj konzumných zemiakov nevyhovujúcich kvalitatívnym požiadavkám - výskyt zelených hľúz
6%, mechanicky poškodených 1%, dehydrovaných 2%
na predajni masívny výskyt prachu na regáloch a balených potravinách
neoznačenie čokolád v slovenskom jazyku
znečistené nákupné vozíky trusom vtákov
19 druhov potravín po uplynutí DS/DMT
v zložení výrobku bolo uvedené farbivo E129, pričom chýbala informácia , že môže mať
nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí
zistené stopy po hlodavcoch (zvyšky trusu) v suchom sklade v priestore vedľa mraziaceho boxu
vyhradeného na skladovanie dopekov
nesprávne označenie potravín
neuvedený alergén
nedostatočne vedené evidencie teplôt a sanitácie prevádzky
zistený predaj a skladovanie domácich klobás domáceho pôvodu
na predajnej ploche za regálmi zistený výskyt trusu hlodavcov
v mlynčeku zvyšky pomletého mäsa v rozklade, odporne zapáchajúce po pokazenom mäse
predaj tovaru neznámeho pôvodu
predaj čerstvého ovocia a zeleniny (plesnivé a zhnité)

Odber vzoriek a laboratórne analýzy

Vzorky odobraté v priebehu úradných kontrol sú analyzované v akreditovaných laboratóriách
ŠVPÚ. Celkovo bolo odobratých a následne v skúšobných laboratóriách ŠVPÚ analyzovaných
593 vzoriek, pokiaľ sa jedná o úradnú kontrolu potravín. Zatiaľ je vyhodnotených 315
vzoriek, z ktorých 16 je nevyhovujúcich.

7/8

Prvovýrobcovia

Výrobcovia a baliarne

Distribútori a dopravcovia

Veľkoobchodné 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 február 2013

4
180
28
65
222
62
22
8
2

Graf č.5 Počty odobratých vzoriek potravín na jednotlivých stupňoch
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