Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac január 2013

V období od 01.01.2013 do 31.01.2013 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 2 906 úradných kontrol. V porovnaním
s predchádzajúcim rokom, bolo v januári 2012 vykonaných 3214 úradných kontrol potravín.
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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 2 020 kontrolovaných objektov boli nedostatky zistené v 451 objektoch,
čo predstavuje porušenosť 22,32 %. 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)

október 2012

105

453

148

402

585

1243

1362

87

440

november 2012

62

464

141

320

728

1576

1455

116

417

december 2012

8

243

56

200

606

928

953

43

252

január 2013

1

183

91

151

378

827

940

60

275

Graf č.3 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol
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Najviac úradných kontrol bolo vykonaných v malých maloobchodných predajniach (32,32%),
potom počtom vykonaných kontrol nasledujú stredné predajne (28,45%) a hyper a
supermarkety (13,00%).
Importné kontroly surovín a potravín
V januári 2013 bolo vykonaných 369 importných úradných kontrol dovážaných surovín
a potravín rastlinného pôvodu. V priebehu importných kontrol bolo odobratých 28 vzoriek
potravín rastlinného pôvodu.
Jednalo sa o 285 zásielok:
- dovezené množstvo tovaru
3 357 950,20 kg
- počet uvoľnených zásielok
265
- počet neuvoľnených zásielok
20 (vrátené zásielky, iný účel, resp.
dočasne pozastavené – vykonávajú sa analýzy).
Blokové pokuty za zistené nedostatky
Z celkového počtu 2 906 vykonaných úradných kontrol potravín v mesiaci január 2013, bolo
477 úradných kontrol ukončených s jedným alebo viac nedostatkami, v 118 prípadoch boli
úradné kontroly ukončené blokovou pokutou.
Celkove bolo uložených 167 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 4 447 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 172 rozhodnutí v celkovej
sume 91 990 EUR a uložených bolo v rámci nich 19 opatrení.
Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 535 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
Počet ZN /
Druhov
tovaru

Množstvo
v kg

Cena
v €

po DS/DMT

428

947,224

3 235,06

Hygiena skladovania

278

0,000

0,00

Hygiena budov, hygiena prevádzkarne

256

0,000

0,00

241

5 330,210

49 709,67

114

0,000

0,00

Hygiena predaja

101

0,000

0,00

Osobná hygiena

70

0,000

0,00

Poškodený obal, tovar

57

165,075

954,56

Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov

37

0,000

0,00

DDD, evidencia, výskyt škodcov

36

0,000

0,00

Nevyhovujúca hygiena

31

0,000

0,00

HACCP, SPP a podobné systémy

25

0,000

0,00

Kvalita a zdravotná neškodnosť

22

370,584

426,41

Sanitačný poriadok, evidencia

18

0,000

0,00

Inak znehodnotené

17

93,860

458,91

Vysledovateľnosť

15

0,000

0,00

Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení

15

0,000

0,00

Nevyhovujúca hygiena - Iné

14

0,000

0,00

Neplnenie opatrení

11

0,000

0,00

Nakladanie s odpadom

10

0,000

0,00

Nevyhovujúce suroviny, výrobky, tovar - Iné

7

33,684

144,23

Nevhodné na ľudskú spotrebu

4

20,500

102,02

Školenie zamestnancov

4

0,000

0,00

Klamlivo označené alebo ponúkané na predaj
klamlivým spôsobom

3

3,000

9,54

Hygiena prepravy

1

0,000

0,00

Neznámy pôvod

1

0,876

1,30

Menenie, falšovanie údajov

1

0,215

3,90

Zistené nedostatky SPOLU

1 817

6 965,228

55 045,60

Popis

Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo
nesprávne
Hygiena technologického zariadenia, pracovné
pomôcky
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Komentár niektorých zistených nedostatkov za mesiac január 2013
Primárni výrobcovia, výroba, baliarne
Popis
nedostatku

vo vyšetrovanej vzorke bol zvýšený limit imidaclopridu, nameraná hodnota 0,162 mg/kg, pričom
maximálny limit je 0,05 mg/kg
vo vyšetrovane vzorke bolo namerané 0,234 mg/kg imidaclopridu, pričom maximálny limit je 0,05
mg/kg
v chladiarenskom sklade bola zistená prítomnosť hlodavca a výskyt trusu hlodavcov, bola
poškodená zadná stena za regálom v dolnej časti a tým nebolo zabránené hlodavcom vniknúť do
priestoru
na obale graficky znázornené jahody a maliny, v zložení výrobku sú ako zložky uvedené iba arómy
škorica mletá 20 g - vôňa cudzia potuchnutá a chuť potuchnutá
hrozienka sušené, krajina pôvodu Turecko, prekročené maximálny limit mykotoxínu ochratoxín A
prah medzi skladom múky a únikovou chodbou poškodený - necelistvý
prepravky, v ktorých sa prepravujú finálne výrobky sú hrubo znečistené
nedostatočné označenie surovín používaných vo výrobe
technologické zariadenie na miešanie - narušená, opadávajúca farba, čiastočne nahrdzavené
regály v sklade surovín skorodované, s poškodeným povrchom
steny chladiaceho boxu z vnútra, kde sú uložené syry, vajíčka, náplne boli v čase úradnej kontroly
znečistené nánosmi nečistôt, zvyškami pôvodnej ochrannej fólie, na viacerých miestach zistená
pleseň, pleseň zistená aj okolo zvyškov náplní na stene chladiaceho boxu
nevydokladovaná kontrola účinnosti sanitácie a dezinfekcie prevádzky u výrobcu cukrárenských
výrobkov
nevydokladovaná vlastná kontrola zdravotnej bezpečnosti hotových výrobkov
oproti vstupným dverám do sila výskyt mŕtveho hlodavca pod paletou, výskyt trusu hlodavcov
v kysiarni výskyt trusu hlodavcov, výskyt ohorku od cigarety
výskyt dvoch mŕtvych škodcov na vrchnáku od vedra v časti expedície
nedostatočné označenie kávy
zhrdzavené technologické zariadenia (miešacie stroje 3ks)
znečistená váha v sklade surovín, v sklade surovín na palete na skladovanie surovín boli vysypané
suroviny, pracovný stôl na dokončovanie výrobkov mal poškodený povrch
v sklade sa nachádzali dva druhy korpusovej zmesi po dátume minimálnej trvanlivosti
hlbokozmrazený polotovar je uchovávaný pri teplote -15,9°C, nie je v súlade z podmienkami ktoré
deklaruje výrobca (-18°C)

Distribúcia, preprava, VO-sklady

Popis nedostatku

poškodená stena v sklade nealko nápojov
nesprávne uvedený dátum výroby a dátum spotreby
v sklade nie je monitorovaná teplota a vlhkosť
nie je vypracovaný plán čistenia a sanitácie, nie je vedená evidencia
tovar určený na iný než pôvodný účel bol uložený na palete bez akéhokoľvek označenia
v označení výrobku chýbal údaj o obsahu konzervačnej látky a údaj o DMT
na palete a pod paletou s loženými prázdnymi pivovými fľašami v zázemí prevádzky bol zistený
výskyt trusu hlodavcov, prachu, zvyšky papiera, pavučín
v zložení výrobku uvedená huba shitake v skutočnosti vo výrobku bol prítomný iný druh húb,
neuvedenie názvov výživných látok v štátnom jazyku
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Obchodná sieť, ambulantný predaj

Popis nedostatku

výskyt mechanických nečistôt v mraziacich boxoch na zmrzlinu a zeleninu
predaj 14 druhov potravín po dátume minimálnej trvanlivosti
porušenie chladiarenského reťazca v chladiacich vitrínach s mäsom a mäsovými výrobkami nefunkčnosť chladiacej vitríny
lokálny výskyt zelenej plesne na strope a stenách skladu slúžiaceho na skladovanie ovocia a
zeleniny
43 druhov tovarov po uplynutom DMT a 5 druhov po uplynutom dátume spotreby
uvedenie spotrebiteľa do omylu zavádzajúcim uvedením názvu potraviny a vzbudením dojmu, že
sa jedná o alkoholický nápoj, resp. liehovinu a nie aromatizované víno
predaj po DS (tavený syr a jogurt)
znečistená podlaha predajne - vytečené jablkové šťavy
v zložení výrobku chýba percentuálne zastúpenie zložky uvedenej v názve výrobku
zistený nedostatok v hygiene manipulácie s nebalenou hydinou
mäsové výrobky po DS
nedodržanie teplotných režimov deklarovaných výrobcom alebo prevádzkovateľom (výrobca
deklaruje teplotu pri skladovaní a predaji od 5°C do 18 °C ) v čase kontroly pri predaji slepačích
vajec nameraná teplota 1,8 °C
obyčajné párky - teplota v jadre 14,3 °C
predaj sterilizovaných výrobkov pôvodom z Maďarska, ktoré nie sú označené v štátnom jazyku
výskyt myšacích exkrementov
tovar určený na iný než pôvodný účel (chlieb, pečivo na vrátenie) skladovaný spolu s inými
potravinami určenými na predaj
pri manipulácii s nebalenými mäsovými výrobkami boli porušené zásady osobnej hygieny
skladovanie mäsových výrobkov pri teplote +19,2°C, teplota požadovaná od výrobcu 0 -+4°C
nevhodné skladovanie čistiacich prostriedkov a pomôcok v prípravovni mäsa
14 druhov trvanlivých potravín po uplynutí DMT a 2 druhy hlbokozmrazených potravín po uplynutí
DMT a 13 druhov lahôdkárskych výrobkov predávaných na hmotnosť - prekročený DS
(pri kontrole vysledovateľnosti)
k 9 druhom ponúkaných šalátov nebola predložená originálna etiketa výrobcu ako dôkaz
trvanlivosti, 2 druhy rybacích výrobkov vo vedierkach predajca neoznačil informáciou o narušení
veľkospotrebiteľského obalu, aj keď výrobca DS po otvorení skracuje
výskyt pavučín v budove predajne
zistená prítomnosť farbiva chinolínová žltá (E 104), ktorá nebola uvedená v označení a chýbal
údaj o nepriaznivých účinkoch na činnosť a pozornosť detí
na palete s uloženou ryžou výskyt trusu hlodavcov, prach, pavučiny
vínny ocot z bieleho vína v ponuke so zdeformovanými obalmi
pod plechovou skriňou na uskladnenie balených pekárenských výrobkov nános prachu a nečistôt,
výskyt trusu hlodavcov
plody cibule nahnité, nevhodné na ľudskú spotrebu
9 druhov tovaru po DMT
črevá vybalené zo spotrebiteľského balenia uložené na PE tácke a v nerezovej nádobe prebalené
strečovou fóliou - bez označenia, bez dátumu spotreby
silná vrstva námrazy v mraziacich boxoch - 2x, znečistená podlaha v suchom sklade potravín
nesplnenie opatrení uložených v rozhodnutí RVPS
cukrovinky neoznačené v slovenskom jazyku
nedodržaná teplota uchovávania mrazených rýb v mrazničke na predajni
výskyt plesní pod oknom, znečistené svietidlá
vysledovateľnosť
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predaj rozvažovaných lahôdkárskych výrobkov v predajni bez schválenia RÚVZ
PPP neskladuje potraviny v priestoroch a za podmienok, aby sa zachovala bezpečnosť, kvalita a
biologická hodnota potravín - zistený bol trus hlodavcov - pri skladovaných múkach
mäsové výrobky s porušeným originálnym obalom nie sú označené primerane dátumom spotreby
na porušenom obale
spoločné skladovanie ovocia a zeleniny s mliečnymi výrobkami a na mieste vyhradenom pre
nepredajný tovar bol uložený čerstvý tovar
nenahlasovanie zásielok cez systém zásielky
arašidy - voľne ložené, zaplesnené s prítomnosťou škodcov - červíky
predaj konzumných zemiakov nevyhovujúcich kvalitatívnym požiadavkám - výskyt naklíčených
hľúz 80%
označenie krájaných mäsových výrobkov na výveske nebolo v súlade s označením na etikete
originálneho spotrebiteľského obalu
pri označení čerstvého nebaleného mäsa na etikete chýbal údaj o obchodnom mene výrobcu
ohorky z cigariet v popolníku v priestore určenom na manipuláciu s mäsom
znečistená vitrína na predaj mäsových výrobkov
spoločné skladovanie nebalených plnených cukrárskych výrobkov v chladiacom zariadení spolu s
mäsovými výrobkami
prítomnosť plesne v mraziacom zariadení na predajnej ploche
u 7 druhov mäsových výrobkov, u ktorých bol uvedený DS, neboli v označení uvedené podmienky
skladovania
2 druhy olivových olejov neboli označené v súlade s legislatívou
nie je vyhradený samostatný priestor a náradie na krájanie mäsových výrobkov, syrov a zeleniny
zanedbaná hygiena chladiacej vitríny na mlieko (vytečené mlieko) a chladiacich boxov, voľne
stojacích v predajni
11 druhov mäsových výrobkov neoznačených dátumom otvorenia, nebola zabezpečená
vysledovateľnosť

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
293 vzoriek, pokiaľ sa jedná o úradnú kontrolu potravín. Zatiaľ je vyhodnotených 256
vzoriek, z ktorých 14 je nevyhovujúcich.
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Tab.č.5 Počet odobratých vzoriek na jednotlivých stupňoch v mesiaci január 2013
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Graf č.5 Počty odobratých vzoriek potravín na jednotlivých stupňoch
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