Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac júl 2012

V období od 01.07.2012 do 31.7.2012 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 3 789 úradných kontrol.

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 2012
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Graf č.2 Počet objektov s nedostatkami

Z celkového počtu 3 020 kontrolovaných objektov boli nedostatky zistené v 766 objektoch,
čo predstavuje porušenosť 25,36 %.
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 (30,17%),
potom počtom vykonaných kontrol nasledujú stredné predajne (24,73%) a hyper a
supermarkety (13,22%).

Importné kontroly surovín a potravín
V júli 2012 bolo vykonaných 278 importných úradných kontrol dovážaných surovín
a potravín rastlinného pôvodu.
Jednalo sa o 225 zásielok:
dovezené množstvo tovaru
počet uvoľnených zásielok
počet neuvoľnených zásielok

3 095 317,61 kg
217
8 (3,56%)

Blokové pokuty za zistené nedostatky
Z celkového počtu 3 789 vykonaných úradných kontrol potravín v mesiaci júl 2012, bolo 824
úradných kontrol ukončených s jedným alebo viac nedostatkami, v 255 prípadoch boli
úradné kontroly ukončené blokovou pokutou.
Celkove bolo uložených 338 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 11 429 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 81 rozhodnutí v celkovej
sume 37 002 EUR a uložených bolo v rámci nich 10 opatrení.
Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 456,81 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 €

Sanitačný poriadok, evidencia

42

0,000

0,00

DDD, evidencia, výskyt škodcov

45

0,000

0,00

221

0,000

0,00

Vysledovateľnosť

36

0,000

0,00

Nakladanie s odpadom

17

0,000

0,00

7

0,000

0,00

23

0,000

0,00

124

0,000

0,00

98

0,000

0,00

Hygiena skladovania

375

0,000

0,00

Hygiena predaja

217

0,000

0,00

61

0,000

0,00

Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky

206

0,000

0,00

Hygiena budov, hygiena prevádzkarne

388

0,000

0,00

Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení

31

0,000

0,00

Neplnenie opatrení

19

0,000

0,00

Nevyhovujúce laboratórne analýzy

38

2 609,210

184,58

5

351,540

2 518,75

695

2 201,095

7 748,86

74

238,686

994,04

472

4 769,136

7 726,55

49

125,904

362,98

4

0,944

6,80

116

1 117,435

1 943,28

Klamlivo označené alebo ponúkané na predaj klamlivým
spôsobom

83

213,028

608,96

Nevyhovujúce suroviny, výrobky, tovar - Iné

26

673,568

961,63

Senzorické zmeny

31

394,807

2 494,73

Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov

Školenie zamestnancov
HACCP, SPP a podobné systémy
Nevyhovujúca hygiena
Osobná hygiena

Hygiena prepravy

Nevyhovujúce suroviny, výrobky, tovar
po DS/DMT
Poškodený obal, tovar
Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Neznámy pôvod
Menenie, falšovanie údajov
Kvalita a zdravotná neškodnosť

SPOLU

3 503 12 695,353 25 551,16

4/7

Komentár niektorých zistených nedostatkov (príklady):

Primárni výrobcovia, výroba, baliarne
Popis nedostatku
výskyt myšacieho trusu v chladiacom zariadení
obalový materiál uložený priamo na zemi
v sklade výskyt múch
nedodržaná osobná hygiena vodičov pri manipulácii s nebalenými pekárenskými výrobkami
znečistené steny, strop v celej prevádzke
nahrdzavelý a opadávajúci povrch technologických zariadení
nádoby s posypovým materiálom (ľanové semeno, sézam, vločky) sú znečistené po spracovaných
surovinách
znečistené vozíky, plechy, znečistený chladiaci box
nadmerný výskyt lietajúceho hmyzu v rôznych štádiách vývoja
porušený náter stropu pri miešači
nevedená evidencia o podmienkach skladovania
nevedená evidencia o vykonávaných sanitačných prácach
poškodená omietka steny pri vstupe do miestnosti s pecou, poškodená omietka steny v expedičnej
časti pekárne
nebola predložená dokumentácia o vykonanej deratizácii
v sklade múky bol zistený výskyt molí
opadaná omietka, poškodené dlaždice, špinavé steny a strop

Distribúcia, preprava, VO-sklady
Popis nedostatku
chýbali identifikačné značky, tovar vrátený do Poľska
znečistené okná v priestore skladu suchých potravín, znečistené parapetné dosky okien v šatni muži
znečistená ložná plocha návesu. Zvyšky potravín, hrubá vrstva prachu, obalového materiálu, na strope
návesu v okolí chladiaceho agregátu kolónie mikroskopických vláknitých húb (plesní) sivočiernej farby
nedodržiavanie teplotných požiadaviek pri preprave mrazeného mäsa, teplota -4,2°C
nehygienická manipulácia s tovarom
nepredložené nadobúdacie doklady, potraviny neoznačené
nedodržaná hygiena prepravy ovocia - zeleniny
dopravný prostriedok nebol udržiavaný v čistote, na stenách bola väčšia vrstva nečistoty
spolu uložené balené a nebalené mäsové výrobky, prepravky uložené jedna na druhú, s nebaleným
hydinovým mäsom, neprekryté
výskyt pavučín, rozsypaná múka
nevedená evidencia teploty pri preprave, pokazený displej ukazovateľa teploty
znečistená ložná plocha vozidla a chladiaca jednotka
nebol predložený nadobúdací doklad na časť prepravovaného tovaru
prepravky s uloženým nebaleným mäsom boli uložené priamo na podlahe vozidla

5/7

bravčové a hovädzie mäso bez označenia, maslo neoznačené v štátnom jazyku
z predložených dokladov nebolo možné zistiť pôvod a miesto vykládky
neoznačené slepačie vajcia

Obchodná sieť, ambulantný predaj
Popis nedostatku
nedodržaný teplotný režim pri predaji mäsových výrobkov a hydinových dieloch
nakrájaný mäsový výrobok v lahôdkárskom pulte ponúkaný na predaj po ukončéní skrátenej doby
spotreby
výtlky v podlahe na predajnej časti prevádzky
krájanie mäsových výrobkov v špinavom pracovnom odeve, bez pokrývky hlavy, bez použitia
manipulačných klieští alebo rukavíc
oxid siričitý nad stanovený limit
na predávaný tovar( med, čučoriedky, džemy) neboli k dispozícii žiadne doklady o pôvode
nečistoty a nánosy prachu na regáloch s balenými potravinami
police a regále v chladiacich zariadeniach boli miestami s povlakom plesne a hrdzavé
manipulácia s nebalenými výrobkami bez ochranných prostriedkov
spoločné uchovávanie nezlučiteľných druhov výrobkov
nedostatočne vyčistený a nedezinfikovaný chladiarenský pult na predaj čerstvého chladeného mäsa,
pod táckami v škárach zistené rozkladajúce sa zbytky mäsa z predchádzajúcich predajov, plocha vitríny
zatečená nevyčistená
výskyt myšacieho trusu na predajnej ploche pri paletách s uloženým stolovým olejom a za paletou s
uloženým pivom
mletie mäsa, jeho balenie, označovanie a predaj nie na požiadanie zákazníka, ale do zásoby
v supermarkete výskyt živého lietajúceho hmyzu na čerstvom sladkom nebalenom pečive
pri skladovaní balených cukrárskych výrobkov v chladiacej vitríne bol zistený výskyt uhynutých múch v
priestore pod ochrannou mriežkou
uhorky nakladačky - známky hniloby
konzumné zemiaky skoré umiestňované na trh napadnuté mokrou hnilobou 2,7%
nebalené konzumné zemiaky skoré označené na výveske krajinou pôvodu Slovensko, na predloženom
nadobúdacom doklade uvedená krajina pôvodu Taliansko
figy balené - nevhodné na ľudskú spotrebu - pokryté hrubou vrstvou plesne
zemiaky konzumné skoré voľné, nevhodné na ľudskú spotrebu - napadnuté mokrou hnilobou,
poškodené mechanicky, poškodené hlodavcami
predaj 34 druhov potravín po uplynutí DS/DMT (18 druhov rastlinného pôvodu, 4 druhy nealkoholických
nápojov a 12 druhov živočíšneho pôvodu)
nakrájaný mäsový výrobok v lahôdkarskom pulte ponúkaný na predaj po ukončení skrátenej doby
spotreby
potraviny po uplynutom dátume minimálnej trvanlivosti (cukrovinky a nelúpané arašidy)
predaj tovaru po dobe spotreby (1 až 37 dni) dni po DS (polievky, Maggi, sirup, Wasabi)
4 druhy tovarov predávané po uplynutí DS a DMT
mrazené výrobky po dobe spotreby
chladené kurčatá nasolené určené na grilovanie uložené v prepravke v chladiacom boxe na zeleninu
3 druhy hlbokozmrazených kuracích pŕs predávaných so známkami po vysušení mrazom
3 druhy výrobkov s poškodeným obalom
tovar bez dokladov o pôvode tovaru
pôvodne hlbokozmrazené pekárske polotovary boli skladované v chladiacom boxe
hygiena skladovanie – čistota mraziacich boxov
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v mraziacom boxe bolo zistené skladovanie hlbokozmrazeného pekárskeho polotovaru bez akéhokoľvek
označenia
nezlučiteľnosť skladovania, nebalené pekárenské výrobky spolu s drogériou, manipulačné priestory
neumožňujú dostatočné vykonávanie sanitácie, neporiadok v príjmovej časti
nedodržaný teplotný režim pri predaji mäsových výrobkov a hydinových dieloch
teploty skladovania pri predaji nedodržané v mraziacom boxe a v chladiacej vitríne s mäsovými
výrobkami
prelepované obaly na obaloch potravín
v chladiarenskej vitríne ponúkané na predaj komodity bez označenia (škvarkové výpečky, Trio gril
balík), s nečitateľným DS (Herkules saláma)

Odber vzoriek a laboratórne analýzy
Vzorky odobraté v priebehu úradných kontrol sú analyzované v akreditovaných laboratóriách
ŠVPÚ. Celkovo bolo analyzovaných v skúšobných laboratóriách ŠVPÚ 1 260 vzoriek, pokiaľ
sa jedná o úradnú kontrolu potravín. Zatiaľ je vyhodnotených 1 151 vzoriek, z ktorých 38 je
nevyhovujúcich.
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Tab.č.5 Počet odobratých vzoriek na jednotlivých stupňoch v mesiaci júl 2012
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Graf č.5 Počty odobratých vzoriek potravín na jednotlivých stupňoch
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