Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac JANUÁR 2012

V období od 01.01.2012 do 31.01.2012 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 3 214 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 2 068 kontrolovaných objektov boli nedostatky zistené v 427 objektoch,
čo predstavuje porušenosť 20,65%.
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
(29,56%), potom počtom vykonaných kontrol nasledujú malé predajne (32,95%) a hyper
a supermarktey (16,86%).

Importné kontroly surovín a potravín
V januári 2012 bolo vykonaných 280 importných úradných kontrol dovážaných surovín
a potravín rastlinného pôvodu.
Jednalo sa o 239 zásielok:
dovezené množstvo tovaru
počet uvoľnených zásielok
počet neuvoľnených zásielok

2 453 042,93 kg
372
10 (4,18%)

Blokové pokuty za zistené nedostatky
Z celkového počtu 3 214 vykonaných úradných kontrol potravín v mesiaci január 2012, bolo
483 úradných kontrol ukončených s jedným alebo viac nedostatkami, v 119prípadoch boli
úradné kontroly ukončené blokovou pokutou.
Celkove bolo uložených 173 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 3 789 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 90 rozhodnutí v celkovej
sume 37 620 EUR a uložených bolo v rámci nich 15 opatrení.
Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 418 EUR, najvyššia
pokuta predstavovala 3 000 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

243

2 471,101

3 208,39

Hygiena budov, hygiena prevádzkarne

210

0,000

0,00

Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne

121

15 096,709

3 664,76

Hygiena skladovania

117

0,000

0,00

Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky

117

0,000

0,00

Osobná hygiena

65

0,000

0,00

Hygiena predaja

63

0,000

0,00

Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov

53

0,000

0,00

Nevyhovujúca hygiena

42

0,000

0,00

Nevyhovujúce suroviny, výrobky, tovar

41

70 265,098

6 819,51

Sanitačný poriadok, evidencia

27

0,000

0,00

DDD, evidencia, výskyt škodcov

20

0,000

0,00

HACCP, SPP a podobné systémy

17

0,000

0,00

Kvalita a zdravotná neškodnosť

17

230,946

316,74

Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení

13

0,000

0,00

Nevyhovujúce laboratórne analýzy

13

360,240

89,76

Vysledovateľnosť

11

0,000

0,00

Senzorické zmeny

9

68,898

119,60

Menenie, falšovanie údajov

8

5,496

28,77

Poškodený obal, tovar

7

10,308

47,38

Neznámy pôvod

7

140,892

444,68

Nakladanie s odpadom

6

0,000

0,00

Školenie zamestnancov

6

0,000

0,00

Hygiena prepravy

3

0,000

0,00

Neplnenie opatrení

2

0,000

0,00

Klamlivo označené alebo ponúkané na predaj klamlivým
spôsobom

1

78,400

294,00

Inak znehodnotené

1

18,996

29,10

1 240

88 747,084

15 062,69

Popis

Zistené nedostatky SPOLU
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Komentár niektorých zistených nedostatkov (príklady):

Primárni výrobcovia, výroba, baliarne
Popis nedostatku
poškodené úchyty na mraziacich zariadeniach v sklade potravín
vo výrobni chýbajúce jednorazové utierky na utieranie rúk
riešenie nevyhovujúcej vzorky: hliva ustricová 20 g sušená - nesprávne uvádzanie výživovej
hodnoty v označení výrobku.
hotový výrobok - oplátky skladované v prepravkách priamo na zemi
na sociálnych zariadeniach chýbajúce prostriedky na umytie rúk a papierové utierky
zmrazené polotovary na dopekanie bez označenia
dno mraziaceho boxu na skladovanie pekárskych polotovarov znečistené hrubou a súvislou vrstvou
nečistôt
evidencia sanitácie mrazničiek na skladovanie pekárskych polotovarov v mesiaci január nebola
vedená
zamestnanci nepoužívali pokrývku hlavy
opotrebovaný hygienický náter steny - olupujúci sa náter v sklade liehovín za regálom
pavučiny na stenách a strope, olupujúca sa maľovka na strope, obitá omietka pri dverách
predmety osobnej potreby pracovníkov sa nachádzali na viacerých miestach vo výrobe
znečistená podlaha v mraziacom boxe
v mraziacom boxe uložené v dvoch igelitových vreckách výrobky bez akéhokoľvek označenia
špinavé a poškodené steny, obklady, podlaha, okná, svietidlá, zhrdzavené schody, výskyt pavučín
všetky technologické zariadenia značne znečistené zvyškami suroviny, prachom a hrdzou
znečistený keramický obklad nad pracovným stolom
pri umývadle vo výrobe chýbali jednorazové papierové utierky
dvere v baliarni sú poškodené, stena v expedícii zatečená
v priestoroch šatne olupujúca sa omietka na strope, výskyt plesni na stenách
v miestnosti na výrobu šišiek a v miestnosti na rezanie chleba chýbali kryty na osvetľovacích
zariadeniach
vo výrobni znečistená stena v hornom rohu a nad oknom
výskyt trusu hlodavcov a stôp po hlodavcoch na viacerých miestach v skladovacích priestoroch, ale
aj v priestore vonkajšieho vstupu do podlahového skladu
netesné a poškodené dvere od hlodavcov v priestore vstupu z vonkajšieho prostredia.
PPP nepredložil rozhodnutie RUVZ Trebišov so súhlasom na prevádzkovanie podlahového skladu,
PPP si nesplnil povinnosť registrácie podľa § 6 zákona č.152/1995 z.z. u príslušného orgánu
úradnej kontroly potravín
vajcia pochádzajúce z neobohatených klietkových chovov
surovina určená na výrobu strúhanky uložená priamo na podlahe
opotrebovaný hygienický náter stroja na výrobu cestovín
na spotrebiteľskom balení cestovín je uvedený neaktuálny údaj adresy výrobcu
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Distribúcia, preprava, VO-sklady
Popis nedostatku
zistená prítomnosť rôznych vývojových štádií škodcov (vajíčka, zámotky)
výrobok obsahuje lepok a bol označený, že je vhodný pre osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu
mechanické nečistoty, rozsypané potraviny
otvorená smetná nádoba
nedostatky v označení potraviny
potraviny po uplynutí DMT
okolo okien pavučiny, kryt osvetlenia znečistený
prevádzkovateľ distribuoval a predával výrobok po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti
potravina po uplynutí DMT
pôvod vajec z neschválených chovov
prašná nespevnená podlaha s výskytom výtlkov, výtlky na stenách, opadajúca omietka a
hygienická maľba na viacerých miestach, chýbajúce kryty na osvetľovacích zariadeniach v počte 4
ks, na prevádzke chýba prívod teplej a studenej tečúcej pitnej vody, v sklade potravín chýbali
meracie regulačné a registračné zariadenia (teplomer, vlhkomer), stena skladovacieho priestoru je
tvorená dvoma preglejkami so škárami, ktorá nie je ľahko čistiteľná a dezinfikovateľná
prevádzkovateľ vykonával podnikateľskú činnosť t.j. skladovanie a prepravu potravín bez splnenia
si povinnosti registrácie
predaj slepačích vajec (celková hmotnosť 377,88 kg / celková cena 468,12 €) s reg. č.
3PL16101301 (1320 ks) a s reg. č. 3PL02041308 (4320 ks), ktoré pochádzajú z chovov PL
nespĺňajúcich ustanovenia ods. 2 článku 5 Kapitoly II Smernice Rady č. 1999/74/ES z 19. júla 1999
ustanovujúcej minimálne normy na ochranu nosníc
Jack Danielś Tenessee Whiskey Fudye plechovka 300g - chýba názov potraviny v štátnom jazyku a
názov výrobku nevyjadruje podstatu (jedná sa o cukrovinku)
nie je na prevádzke vypracovaný systém HACCP
porušená celistvosť steny, steny nie sú umývateľné v mieste skladovania vajec
nie je vypracovaný sanitačný poriadok a nevedie sa evidencia
nepredložené dodacie listy
vajcia z neobohateného klietkového chovu PL
príjmové dvere v suchom sklade a staré vetracie zariadenie v sklade vína nezabezpečené pred
vnikaním škodcov do prevádzky

Obchodná sieť, ambulantný predaj
Popis nedostatku
nižší podiel rybieho mäsa ako uvádza výrobca na obale výrobku; uvedená hodnota na obale
výrobku 65 %,nameraná hodnota v laboratóriu 57,7%
znečistené okná od pavučín v sklade potravín, znečistené priestory podlahy v okolí chladničky a
mrazničky v sklade potravín, znečistené priestory okien od pavučín v priestore zadného skladu,
zabezpečiť uzatvorenie odpadovej vpuste na podlahe pri umývadle v priestore zadného skladu
znečistené dvierka na mraziacom zariadení zeleniny v predajni, znečistené gumové tesnenie
chladiacej vitríny mäsových výrobkov, znečistené gumové tesnenie chladiacej vitríny mliečnych
výrobkov
na predajnej ploche chýbajú informácie pre spotrebiteľa o zložení pekárenských, mäsových a
mliečnych výrobkoch
nesplnené všetky 4 uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
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znečistené okná a steny v sklade
znečistené tesnenie na chladničke na mliečne výrobky
korózia chladiacej vitríny
znečistené regále (stojany) pod nealko nápojmi a pivom
v sklade a skladových priestoroch uložené predmety nesúvisiace so skladovaním
v mraz. boxe bolo skladované veľké množstvo hlbokozmrazenej hydiny, hydinových dielov a mäsa
po uplynutí DS
názov potraviny uvádzanej do obehu nebol v slovenskom jazyku
názov výrobku nebol v slovenskom jazyku
námraza v mraziacich vitrínach
vajcia skladované pri teplote +2°C
poškodená podlaha v sklade
znečistená podlaha na príjme
znečistená podlaha pod paletami v sklade
znečistené mraz boxy na pizza, ryby, sépiové krúžky
zemiaky konzumné voľné odr. Satina, SK - nečerstvý vzhľad, zvädnuté hľuzy, mrkva 500 gr- pleseň
koreňov 100% obalov, balený petržlen 500g- pleseň koreňov 100%obalov
chýbajúce označenie DS/DMT
chýba zmluva s dodávateľom a doklady o vykonanej činnosti

Odber vzoriek a laboratórne analýzy
Vzorky odobraté v priebehu úradných kontrol sú analyzované v akreditovaných laboratóriách
ŠVPÚ. Celkovo bolo analyzovaných v skúšobných laboratóriách ŠVPÚ 298 vzoriek, pokiaľ sa
jedná o úradnú kontrolu potravín. Zatiaľ je vyhodnotených 68 vzoriek, z ktorých 10 je
nevyhovujúcich.
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Tab.č.5 Počet odobratých vzoriek na jednotlivých stupňoch v mesiaci január 2012

0

106

19

26

87

38

11

9

2

7/8

Graf č.5 Počty odobratých vzoriek potravín na jednotlivých stupňoch

Tab.č.6 Nevyhovujúce laboratórne analýzy
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