Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac február 2017.
V období od 1.2. do 28.2. 2017 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 4 055 úradných kontrol v zmysle
zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, z čoho bolo 421 kontrol
s nedostatkom.

Tab.č.1 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol

január

február

2 433

4055

marec

apríl

máj

jún

spolu
1. polrok

2017

% kontrol s nedostatkami
10,0%

10,4

júl

august

september

október

november december

spolu
2. polrok

% kontrol s nedostatkami

* zarátané sú všetky úradné kontroly, aj v rámci spracovaných dát po uverejnení mesačnej správy v príslušnom mesiaci

Graf č.1 Počet vykonaných úradných kontrol podľa kalendárnych mesiacov v roku 2017
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Tab. č.2 Počet kontrol a právnych subjektov s nedostatkami (zoradené abecedne podľa stupňa)

Stupeň v rámci reťazca

Počet kontrolovaných
právnych subjektov

Kontroly s nedostatkom

26
41
590
5
37
8
304
14
52
55
53
4
197
1376

1
74
110
1
4
1
183
1
8
1
5
1
31
421

Dopravcovia a distribútori
Hypermarkety a supermarkety
Malé predajne
Malé predajne - ambulantný predaj
Malé predajne - stánkový predaj
Primárni výrobcovia - rastl.
Stredné predajne
Veľkoobchodný sklad OZ
VO sklad rastlinný
VO sklad zmiešaný
Výrobca vo svojej predajni - rastl.
Výrobca vo svojej predajni - živoč.
Výrobcovia - rastl.
Celkový súčet

Z celkového počtu 2 031 kontrolovaných prevádzok (objektov) boli nedostatky zistené
v 390 prevádzkach, čo predstavuje porušenosť 19,2 %. 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 tab. č.3.

Tab.č.3 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol a ich výsledkoch na jednotlivých stupňoch
potravinového reťazca

Typ činnosti
Baliarne
Dopravcovia a distribútori
Hypermarkety a supermarkety
Malé množstvá - rastl.
Malé predajne
Malé predajne - ambulantný predaj
Malé predajne - stánkový predaj
Malé predajne - trhovisko
Ostatné
Primárni výrobcovia - rastl.
Primárni výrobcovia - živoč
Stredné predajne
Veľkoobchodný sklad OZ

Kontroly bez
nedostatku
9
40
498
1
936
5
57
1
15
7
9
1269
47

Kontroly s
nedostatkom
1
74
110
1
4

1
183
1

Počet kontrol celkom
9
41
572
1
1046
6
61
1
15
8
9
1452
48
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VO sklad živočíšny
Výroba mlieka
Výrobca vo svojej predajni - rastl.
Výrobca vo svojej predajni - živoč.
Výrobcovia - rastl.
Výrobcovia - živoč.
Dovozcovia
Internetový predaj
VO sklad rastlinný
VO sklad zmiešaný
Bitúnok
Celkom

35
2
77
4
216
114
91
9
57
78
57
3634

35
2
82
5
247
114
91
9
65
79
57
4055

5
1
31

8
1
421

Tab.č.4 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol podľa jednotlivých mesiacov

Sledované
obdobie
2017

Prvo- výrobcovia

Výrobcovia a baliarne

Distribútori
a dopravcovia,
dovozcovia

Veľko obchodné
sklady

Hyper a
super markety

Stredné predajne

Malé predajne

Výrobcovia
predávajúci hlavne vo
svojej predajni

Ostatné

(porovnanie s predchádzajúcim/nasledujúcim obdobím)

január

6

243

132

191

324

788

682

49

18

február

17

429

132

227

572

1 452

1114

87

25

marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december

Najviac úradných kontrol bolo vykonaných v stredných predajniach 1 452 (35,8 %),
potom počtom vykonaných kontrol nasledujú malé predajne 1114 (27,5 %), hypermarkety
a supermarkety 572 (14,1 %).
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Graf č.2 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol - jednotlivé stupne v reťazci

Importné kontroly surovín a potravín rastlinného pôvodu
Vykonaných bolo 191 importných úradných kontrol dovážaných surovín a potravín
rastlinného pôvodu. Celkovo sa jednalo o 225 prekontrolovaných zásielok z tretích krajín.
V priebehu importných kontrol bolo odobratých 34 vzoriek potravín rastlinného pôvodu, vzorky
vyhoveli požiadavkám platnej legislatívy. Aktuálny stav je uvedený v tabuľke č.5:
Tab.č.5 Odobraté vzorky – typ kontroly

Typ kontroly
Importná kontrola rastlinného
pôvodu

Nevyhovujúce
vzorky

Percento
z celkového
počtu

Množstvo
tovaru v kg

21

0

0

1017787,14

Počet
kontrol

Počet zásielok

191

225

Počet vzoriek Ukončené
celkom
vzorky
34

Tab.č.6 Počet zásielok a kontrol

Celkový súčet zásielok z tretích krajín

Množstvo tovaru v
kg
3948712,323

4/12

Tab.č.7 Výsledky importných kontrol potravín RP
Počet kontrol

Výsledok importnej kontroly

Počet
zásielok

Množstvo tovaru v kg
3658894,323

Povolená zásielka

187

220

Dočasne pozastavená
Celkový súčet

5
191

5
225

289818
3948712,323

Niektoré komodity s najväčším počtom zásielok v rámci dovážaného a kontrolovaného tovaru
z tretích krajín sú uvedené v tabuľke č.8 (dokumentárna, identifikačná alebo fyzická kontrola).
Tab. č.8
Komodita
Ľan
Grapefruity
Výživové doplnky
Ostatné
Fazuľa
Kompóty
Šošovica
Rafinované oleje
Pivovarský slad
Ostatné cukrovinky
Káva instantná
Rajčiaky

Počet kontrol

Počet zásielok

Množstvo tovaru v
kg

16
15
11
10
9
4
4
7
6
3
4
4

16
15
11
10
9
8
8
7
6
4
4
4

334000
132615
4602,57
66382,64
200500
188912
194229
151530
1450850
6178,92
23779,2
75700

Blokové pokuty za zistené nedostatky
Z celkového počtu 4 055 vykonaných úradných kontrol potravín bolo 421 úradných kontrol
ukončených s jedným alebo viac nedostatkami.
Celkove bolo uložených 117 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 4 199 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.
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Tab.č.9 Počty uložených blokových pokút – podľa typu činnosti
Typ činnosti
Hypermarkety a supermarkety
Malé predajne
Stredné predajne
Výrobca vo svojej predajni - rast.
Výrobca vo svojej predajni živ.
Výrobca rast.
VO sklad rast.
Celkový súčet

Kontroly s
nedostatkom

Počet blokových pokút

Bloková pokuta
suma celkom

74
115
183
5
1
31
8
421

13
39
55
1
1
6
2
117

440
1 250
2 206
30
30
183
60
4 199

Právoplatné rozhodnutia
V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť celkovo 71 rozhodnutí v celkovej
sume 73 050 EUR a uložených bolo v rámci nich 6 opatrení.
Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 1 028,9 EUR, najvyššia
právoplatná pokuta v tomto mesiaci predstavovala 12 000 EUR.
Tab.č.10 Zistené nedostatky v rámci úradných kontrol, nevyhovujúce suroviny, výrobkov
a tovaru (zoradené podľa počtu nedostatkov - celkom). V druhom stĺpci - počet kontrol
s nedostatkom v rámci relevantného stupňa v reťazci.

Typ nedostatku

Hygiena
technologického
zariadenia,
pracovné pomôcky
Hygiena budov,
hygiena
prevádzkarne
Označenie nečitateľné,
nedostatočné alebo
nesprávne

Počet
kontrol
s uvedeným
nedostatkom

Najviac kontrol
s nedostatkom
z celkového počtu

Stredné predajne: 59
Malé predajne: 34
Hyper a supermarkety: 27

Počet
Počet
Množstvo
nedostatko
prevádzok
v kg
v celkom

134

138
Stredné predajne: 57
Hyper a supermarkety: 32
Výroba rast.: 20:

Osobná hygiena

67

Hygiena skladovania

67

Hygiena predaja

52

0

0

339

0

0

168

785,96

4101,08

74

0

0

180

0

0

137

0

0

80

85
Stredné predajne: 32
Malé predajne: 21
Výroba rast.: 4
Stredné predajne: 35
Malé predajne: 14
Hyper a supermarkety: 11
Stredné predajne: 25
Hyper a supermarkety: 14
Malé predajne: 11

248
133

135
Stredné predajne: 31
Malé predajne: 26
Hyper a supermarkety: 21

Cena v €

63
64
50
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Dodržiavanie a
evidencia
teplotných režimov

31

po DS/DMT

26

HACCP, SPP a
podobné systémy

16

Nedostatky v
dokumentácií

14

DDD, evidencia,
výskyt škodcov
Vybavenosť šatní a
sociálnych zariadení
Nevyhovujúce
laboratórne analýzy

Vysledovateľnosť

13
11
9

8

Nevyhovujúca
hygiena - Iné

8

Sanitačný poriadok,
evidencia

7

Nevhodné na ľudskú
spotrebu
Nevyhovujúca
hygiena
Nakladanie s
odpadom
Neznámy pôvod,
neschválený alebo
neregistrovaný PPP
Neplnenie opatrení
Školenie
zamestnancov
Registrácia
Poškodený obal,
tovar
Menenie, falšovanie
údajov
Kvalita potravín
Zdraviu škodlivé
potraviny
Neohlásenie
zásielky

Stredné predajne: 17
Malé predajne: 7
Hyper a supermarkety: 7
Stredné predajne: 13
Malé predajne: 9
Hyper a supermarkety: 4
Malé predajne: 5
Výroba rast.: 3
Hyper. a supermarkety: 3
Malé predajne: 6
Stredné predajne: 3
Hyper a supermarkety: 2
Stredné predajne: 6
Malé predajne: 6
Výroba v predajni rast.: 1
Stredné predajne : 6
Hyper a supermarkety: 4
Malé predajne: 1
Hyper a supermarkety: 5
Výroba rast.: 2
Výroba rast.: 3
Stredné predajne: 3
Hyper a supermarkety: 2
Stredné predajne: 5
Hyper a supermarkety: 2
Výroba rast.: 1
Malé predajne: 2
Stredné predajne: 2

6

Hyper a supermarkety: 4
Stredné predajne: 2
Malé predajne: 1
Stredné predajne: 3
Hyper a supermarkety: 1

4

Stredné predajne: 3
Hyper a supermarkety: 1

7

29
36

0

0

177

250,22

1179,37

19

0

0

14

0

0

15

0

0

23

0

0

19

0

0

13

0

0

9

0

0

7

0

0

23

45,018

195,48

17

0

0

4

0

0

8

18,755

68,55

12

0

0

3

0

0

3

0

0

2

1

5,99

1
5

0
0

0
0

1

9,3

6,75

1

36

3,6

26
16
14
13
11
9
8

8
7
7
6
4

Malé predajne: 4

4
4
4
3
3

Hyper a supermarkety: 2
Stredné predajne: 1
Stredné predajne: 2
Malé predajne: 1
Stredné predajne: 2
Malé predajne: 1
Hyper a supermarkety: 1

2
Stredné predajne: 1

1
1

Hyper a supermarkety: 1
Stredné predajne: 1

1
Malé predajne: 1

1

4
3
3
2
1
1
1
1
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Klamlivo označené
alebo ponúkané na
predaj klamlivým
spôsobom
Celkový súčet

Hyper a supermarkety: 1

1
1
421

390

1
1559

0,5
1146,753

1,09
5561,91

Komentár niektorých zistených nedostatkov

Primárni výrobcovia, výroba, baliarne
Popis
Nedostatku
pracovníčky mali počas výroby na rukách ozdobné náramky
opadajúci náter na strope nad svietidlom nad baliacim zariadením cukrárskych výrobkov, poškodená
obkladačka na parapete okna vo výrobnej miestnosti
nepredložený plán HACCP
neuvedená konzervačná látka kyselina sorbová vo výrobku- Kakaové hniezdo
znečistený manipulačný vozík s uloženými formami prachom a zvyškami po pekárskych výrobkoch
PPP nemá zabezpečenú vysledovateľnosť surovín, nevedie evidenciu prijatých a použitých surovín do výroby
znečistená podlaha v miestnosti pred vstupom do chladiaceho boxu, znečistené steny v miestnosti pred
vstupom do chladiaceho boxu, znečistené steny v miestnosti v umyvárni prepraviek, znečistená stena v sklade
surovín za regálom so soľou, znečistený strop v umyvárni prepraviek, znečistené horné špalety okien
umiestnených medzi pecou a skladom surovín vo výrobnej miestnosti
suroviny používané vo výrobnom procese sú skladované vo vyčlenenom stavebne oddelenom
chladiarenskom sklade spolu s finálnymi výrobkami a ostatným doplnkovým sortimentom od iných
dodávateľov
stavebne narušená a znečistená stena pri vchode a znečistený strop, znečistená stena v hornej časti oproti
destilačnému zariadeniu, okná v prevádzkarni neboli chránené ochrannými sieťkami pred vnikaním škodcom z
vonkajšieho prostredia
znečistené okno a rám okna vo výrobe
znečistené steny ,strop ,poškodená obkladačka, v priestore expedičnej rampy sú predmety nesúvisiace s
predmetom činnosti
korózia na dverách, korózia na stojane na riady, znečistený strop na WC
Distribúcia, preprava, VO-sklady

Popis
nedostatku
nepredložené Rozhodnutie RUVZ
nevypracovaný plán HACCP
dvere do vonkajšieho prostredia nie sú zabezpečené proti vnikaniu škodcov
porušená osobná hygiena 2 zamestnancov, pri práci nepoužívali funkčný pracovný odev
neoznačenie alergénu oxid siričitý v označení výrobku
na predajnej ploche sa nachádzalo krmivo pre zvieratá (2ks), pričom predávaný sortiment nie je v súlade s
rozhodnutím RUVZ
v spodnej časti dverí vedúcich z vonkajšieho priestoru do skladu sa nachádzala medzera veľkosti cca 2 cm
regále neošetrené umývateľným náterom
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Obchodná sieť, ambulantný predaj

Popis
nedostatku
nevyhovujúci hygienický stav mraziacich a chladiacich zariadení na predajnej ploche a v zázemí
výskyt myšacieho trusu na palete s uskladnenými nealko-nápojmi
v blízkosti manipulácie s mäsovými výrobkami a syrmi nie je zdroj s tečúcou teplou a studenou vodou
zamestnanec predajne manipuloval s nebalenými mäsovými výrobkami bez použitia jednorazových rukavíc
alebo iných ochranných pomôcok na hygienickú manipuláciu s nebalenými výrobkami, ďalej nepoužíval
pokrývku hlavy
znečistená podlaha na predajnej ploche na ťažko dostupných miestach( v rohoch, medzi regálmi, pod regálmi),
nedostatočne utesnené dvere v spodnej časti vedúce z areálu nemocnice do predajne
nedodržaný teplotný režim pri skladovaní mäsových výrobkov - namerané teploty s časovým odstupom na
rôznych miestach od 10,2 oC do 14,1oC
v chladiacom boxe uchovávanie troch trhových druhov chladeného bravčového mäsa uloženého do fólie v
plastovej prepravke bez označenia identifikačnou značkou
prevádzka nebola registrovaná ku dňu kontroly
manipulačná miestnosť - zatečené obloženie steny za antikorovým dvojdrezom (nevhodný materiálsadrokartón), príjem tovaru v manipulačnej miestnosti- netesnosť dverí do vonkajšieho prostredia
nebalené pečivo predávané samoobslužným spôsobom predávané v zariadeniach bez krytu
v umývadle vo WC netečie teplá voda
nevyhovujúci hygienický stav príručného mraziaceho zariadenia v priestore dopekania hlbokozmrazených
pekárskych polotovarov určeného na ich uchovávanie - vrstva namrznutého ľadového povlaku
nebol predložený dokument HACCP alebo systém založený na HACCP a súvisiace záznamy
stopy po zatečení na strope v skladových priestoroch i na predajni, v skladových priestoroch poškodená
omietka so začínajúcou plesňou
pracovníčky pri predaji používali tú istú váhu na váženie nebaleného mäsa a tepelne opracovaných mäsových
výrobkov
zamestnankyňa mala silne znečistený pracovný odev
7 druhov potravín po uplynutí DS a 4 druhy potravín po uplynutí DMT
skladové priestory - poškodená obitá stena pri dverách na príjmovej rampe, poškodená vypadaná omietka s
chýbajúcim stavebným materiálom v mieste prechodu elektroinštalácie v priestore manipulačnej chodby,
popraskané stropy v priestore manipulačnej chodby, opadaný obitý obklad v manipulačnej chodbe medzi
vstupom do sociálneho zariadenia a kancelárie, nezabezpečený s vonkajším prostredím komunikujúci
ventilátor
uchovávanie 6 druhov mrazených krémov pri teplote -2,9°C, teplota požadovaná od výrobcu -18°C
tovar osobnej spotreby v chladiacej vitríne s mliečnymi výrobkami určenými na predaj, znečistená vodiaca lišta
chladiacej vitríny s krájanými mäsovými a mliečnymi výrobkami, na pracovnom pulte bolo rozkrájané a
roztrúsené pečivo, na chladiacej vitríne sa nachádzalo vysušené jablko spolu so znečistenou šálkou a ďalšími
technickými pomôckami určenými na hygienickú manipuláciu s krájanými výrobkami, silno znečistený radiátor
za chladiacou vitrínou s mäsovými a mliečnymi výrobkami, na ktorom bola položená znečistená šálka a pečivo,
na predajnej ploche sa na viacerých miestach nachádzal potravinový tovar, tovar s poškodenými obalmi, tovar
na vlastnú spotrebu
na predajnej ploche sa nachádzalo 12 druhov výrobkov po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, celkovo 42
kusov nevyhovujúcich výrobkov
chladiareň mliečnych výrobkov - znečistený povrch stropnej chladiacej jednotky, predajňa - znečistená podlaha
na ťažko dostupných miestach za paletami s trvanlivým pečivom a pri palete s čerstvými vajcami
nesprávne označené 4 druhy potravinárskych výrobkov, u ktorých neboli zvýraznené látky spôsobujúce alergiu,
u jedného druhu výrobku taktiež boli nečitateľné informácie o jeho zložení
neboli predložené záznamy monitoringu výskytu škodcov
neoznačenie pre spotrebiteľa na viditeľnom mieste údaj "rozmrazené" ako aj "vyrobené dopečením z ..."
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dodací list od dodávateľa na cukrárske výrobky neobsahoval jasnú informáciu o dátume spotreby
jaternice zabalené v potravinovej fólii bez akéhokoľvek označenia a originálnej etikety
párky zabalené v potravinovej fólii bez akéhokoľvek označenia a pôvodnej etikety a bez nadobúdacieho
dokladu
spoločné skladovanie syrov, určených na ochutnávku a senzoricky zmeneného zapáchajúceho syra
evidencia sanitačných prác je vedená dopredu
predaj mäsového výrobku neznámeho pôvodu
znečistená voda po umytí podlahy v predajni sa vylieva do drezu, ktorý je určený jedna časť na umývanie rúk a
druhá časť na umývanie pracovného náčinia, voda sa nevylieva do výlevky, nedovolené umývanie syra ovčej
hrudy pod tečúcou vodou za účelom jej občerstvovania
v zázemí prevádzky v mraziacom boxe bolo 10kg mrazeného mäsa zabaleného vo fólii bez akéhokoľvek
označenia
v blízkosti nebalených pekárskych výrobkov nebolo označenie výrobkov údajmi o zložení a obsahu zložiek
spôsobujúcich alergie
predaj 4 druhov mäsových výrobkov u ktorých po narušení originálneho obalu nebolo zabezpečené primerané
skrátenie dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti
čerstvé nebalené pečivo dodávané pred otvorením predajne skladované v blízkosti nevratných papierových
obalov
potraviny, ktorých trvanlivosť je viac ako 4 dni a doba zostávajúca do ich doby spotreby je kratšia ako 24 hodín
neboli umiestnené oddelene a neboli označené informáciou pre spotrebiteľa o blížiacom s ukončení DS

Ovocie, zelenina

Niektoré nedostatky, zistené pri predaji ovocia, zeleniny a konzumných zemiakov, škrupinové ovocie
čerstvé ovocie - jahody balené 500g s výskytom plesne a hniloby - nevhodné na spotrebu
Vlašské orechy pri hodnotení na mieste zistené podozrenie na oxidáciu tukov, odobratá vzorka do laboratória
olupujúci sa náter a korózia v chladiacom boxe so zeleninou a ovocím
uvádzanie do obehu 2 druhov čerstvej zeleniny nevhodnej na ľudskú spotrebu, z dôvodu výskytu hniloby
voľne ložené banány na predajnej ploche s poškodenou dužinou - otvorenou šupou do dužiny, kropenatosťou,
otlačením, s nadmerným stupňom zrelosti - nevhodné na ľudskú spotrebu
plesnivé, zhnité ovocie, zelenina , zemiaky vystavené v predajni
plesnivé ovocie nie je uskladnené v kontajnery na odpad
regál na predajnej ploche, prostredníctvom ktorého sa umiestňovalo na trh ovocie (banány), bol znečistený
špinou od uchovávaného ovocia
ovocie a zelenina nedostatočne označené

Odber vzoriek a laboratórne analýzy
Vzorky odobraté v priebehu úradných kontrol sú analyzované v akreditovaných laboratóriách
ŠVPÚ.
Celkovo bolo odobratých 1 007 vzoriek, pokiaľ sa jedná o úradnú kontrolu potravín.
Ukončených bolo doposiaľ 479 vzoriek, z ktorých 21 nevyhovelo požiadavkám platnej
legislatívy, čo predstavuje porušenosť 4,4 %.
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Tab. č. 11 Počet odobratých vzoriek

Typ kontroly
Celkový súčet

Počet vzoriek celkom

Ukončené
vzorky

1 007

479

Nevyhovujúce
Množstvo tovaru v kg
Percento
vzorky
(celkový počet vzoriek)
21

4,4

1480601,446

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.12 Počet odobratých vzoriek na jednotlivých stupňoch

31

355

32

73

321

147

42

3

3

Graf č.3 Počty odobratých vzoriek potravín na jednotlivých stupňoch

Tab.č.13 Niektoré nevyhovujúce vzorky:
NAZOV_VZORKY

NEV_ZNAK
prekročenie najvyššieho prípustného množstva benzo(a)pyrénu a
sumy PAU4
limit benzo(a)pyrénu max 2 mikrogram/kg - nameraná hodnota 5,3
mikrogram/kg

Gazdovská klobása
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limit PAU4
mikrogram/kg

max 12 mikrogram/kg - nameraná hodnota 19,9

Veltlínske zelené

nesúlad medzi : PE - akostné víno (CHOP), ZE - CHZO

Paprika červená ,,Kápia"

Prekročený obsah chlorpyrifosu.

Bravčová masť výberová

Peroxidové číslo nad stanovený limit

100% Prírodný ovocný sirup JAHODOVÝ NIE JE V SˇULADE - v označení nie je uvedené či sa jedná o výrobok
á1l
sterilizovaný alebo pasterizovaný.

Arašidy nelúpané pražené á 400 g

nevyhovujúca senzorika

Chlieb tmavý pšenično ražný

vzorka nie je v súlade s prílohou k výnosu MZ SR č. S08975-OL-2014,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách, pre
prekročenie najvyššieho prípustného množstva jedlej soli - limit
18000 - zistené množstvo - 19748

Kakaové hniezdo
Pražené, lúpané, solené arašidy
Mleté mäso- zmes bravčového a
hpvädzieho mäsa
MALVÍNA-biele prírodné ovocné víno
alk.9,5%obj.-URV
Baltické ryby

nie je v súlade pre nedodržanie strednej výšky písma
zistená prítomnosť Salmonella sp.
nemá chuť ovocnej šťavy, výrazne horká, Cukor, bezcukorný extrakt
a prchavé kyseliny nie sú hodnotené pre nezatriedenie ovocného
vína podľa druhu

Bravčové keré bez kosti

nález 3 mŕtvych lariev škrkaviek Anisakis simplex.
prekročenie najvyššieho prípustného množstva benzo(a)pyrénu a
sumy PAU4, limit benzo(a)pyrénu max 2 mikrogram/kg - nameraná
hodnota 6,6 mikrogram/kg, limit PAU4 max 12 mikrogram/kg nameraná hodnota 24,9 mikrogram/kg
prekročenie najvyššieho prípustného množstva syntetického farbiva
žltá SY ( E110 ), nameraná hodnota 17,5 mg/kg limit max.10,0
mg(/kg
senzorický nález-v jednom z dvoch balení v surovom stave vôňa
kyslá, zmenená, netypická, obidve balenia po uvarení: vôňa cudzia,
zmenená, netypická

Knedľa parená 600 g

prítomnosť konzervačnej látky E200 kyseliny sorbovej - neuvedená v
označení na etikete, prenos z vaječnej melanži

Oravská slanina

Kandizovaný ananás mix kocky

prekročenie najvyššieho prípustného množstva kyseliny sorbovej / E
Medové pláty 240g bal.
200/
nedodržanie uvedenia poradia zložiek v zostupnom poradí podľa
100 % Prírodný ovocný sirup JABLKOVÝ hmotnosti, ako sú zaznamenané v čase ich použitia pri výrobe
á1l
potraviny, v označení nie je uvedené či sa jedná o výrobok
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sterilizovaný alebo pasterizovaný

100 % Prírodný ovocný sirup
BRUSNICOVÝ á 1 l

víno v pachu a chuti nečisté, po oxidácii, chýba: údaj o proveniencii,
obj. za hodnotou alkoholu v %, výrobná dávka,
nedodržanie uvedenia poradia zložiek v zostupnom poradí podľa
hmotnosti, ako sú zaznamenané v čase ich použitia pri výrobe
potraviny, v označení nie je uvedené či sa jedná o výrobok
sterilizovaný alebo pasterizovaný

Cabernet Sauvignon víno červené
suché

víno v pachu a chuti nečisté, po oxidácii

Rizling vlašský

Dátum vypracovania správy: ŠVPS SR z údajov k 9.3. 2017
Bratislava, 10.3. 2017
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