Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac MÁJ 2012

V období od 01.05.2012 do 31.5.2012 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 3 876 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 3 036 kontrolovaných objektov boli nedostatky zistené v 549 objektoch,
čo predstavuje porušenosť 18,08 %.
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 (36,02%),
potom počtom vykonaných kontrol nasledujú stredné predajne (27,55%) a hyper a
supermarkety (9,73%).

Importné kontroly surovín a potravín
V máji 2012 bolo vykonaných 254 importných úradných kontrol dovážaných surovín
a potravín rastlinného pôvodu.
Jednalo sa o 238 zásielok:
dovezené množstvo tovaru
počet uvoľnených zásielok
počet neuvoľnených zásielok

3 373 376,34 kg
226
12 (5,04%)

Blokové pokuty za zistené nedostatky
Z celkového počtu 3 876 vykonaných úradných kontrol potravín v mesiaci máj 2012, bolo
589 úradných kontrol ukončených s jedným alebo viac nedostatkami, v 172 prípadoch boli
úradné kontroly ukončené blokovou pokutou.
Celkove bolo uložených 207 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 6 060 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 94 rozhodnutí v celkovej
sume 75 640 EUR a uložených bolo v rámci nich 17 opatrení.
Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 804,68 EUR, najvyššia
pokuta predstavovala 12 000 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 €

po DS/DMT

449

5 575,753

3 350,88

Hygiena budov, hygiena prevádzkarne

278

0,000

0,00

Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo
nesprávne

160

2 105,688

2 153,21

Hygiena skladovania

153

0,000

0,00

Hygiena technologického zariadenia, pracovné
pomôcky

121

0,000

0,00

Hygiena predaja

107

0,000

0,00

Osobná hygiena

97

0,000

0,00

Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov

84

0,000

0,00

Nevyhovujúca hygiena

43

0,000

0,00

Nevyhovujúce laboratórne analýzy

37

8 903,235

11 058,90

Neplnenie opatrení

27

0,000

0,00

Sanitačný poriadok, evidencia

24

0,000

0,00

HACCP, SPP a podobné systémy

24

0,000

0,00

DDD, evidencia, výskyt škodcov

20

0,000

0,00

Nevyhovujúce suroviny, výrobky, tovar

15

16,506

46,70

Vysledovateľnosť

11

0,000

0,00

Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení

11

0,000

0,00

Senzorické zmeny

11

27,476

61,72

Nakladanie s odpadom

8

0,000

0,00

Poškodený obal, tovar

8

27,589

144,90

Neznámy pôvod

6

408,440

209,17

Kvalita a zdravotná neškodnosť

5

26,970

25,58

Hygiena prepravy

3

0,000

0,00

Menenie, falšovanie údajov

3

8,270

30,50

Klamlivo označené alebo ponúkané na predaj
klamlivým spôsobom

2

0,000

0,00

Inak znehodnotené

2

22,620

246,23

Školenie zamestnancov

1

0,000

0,00

1 710

17 122,547

17 327,79

SPOLU
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Komentár niektorých zistených nedostatkov (príklady):
Primárni výrobcovia, výroba, baliarne
Popis nedostatku
v sklade surovín sa nachádzali osobné predmety
pracovníčkam v pekárenskej výrobe chýbali pri manipulácii s pekárenskými polotovarmi pokrývky
hlavy, za čo im bola udelená bloková pokuta
poškodená stena nakladacej rampy, na stolíku určenom na drobnú údržbu boli ponechané rôzne
predmety a toto sa nachádzalo uložené v blízkosti vyrobenej a uskladnenej múky priamo vo výrobe,
podlahy v celej prevádzke pokryté starou vrstvou múky
vo vzorke detekovaný alergén - zeler ktorý nebol uvedený v označení výrobku
vo výrobni za miešacím strojom na cesto na podlahe zistený výskyt mravcov
margarín 2 druhy uložený v sklade surovín na palete pri teplote + 19 °C, pričom výrobca deklaruje
podmienky skladovania na obale +4 až +10 °C
poškodený teplomer v chladničke
znečistené okolie prevádzky, poplesnené steny a strop v mužskej sprche a WC
znečistené ložné plochy chladničky vo výrobe sladkého pečiva
na 2 oknách chýbajúce siete proti vnikaniu hmyzu
mobilné vozíky na odkladanie plechov sú skorodované
pracovníci nepoužívali pri výkone činnosti funkčnú pokrývku hlavy
v časti pralinkárne znečistená stena
nedostatočne vypracovaný dokument HACCP
v sklade surovín pod paletami znečistená podlaha
znečistené steny a strop, opadnuté dlaždice na stene a pri okne
prepravky s nebaleným pekárskymi výrobkami uskladnené priamo na podlahe
znečistený a zatečený strop pri chlebovej peci, narušený strop pri rotačnej peci, steny v expedičnej
časti napadnuté plesňou, s opadávajúcou omietkou, v krytoch osvetlenia mŕtvy hmyz

Distribúcia, preprava, VO-sklady
Popis nedostatku
prekročenie najvyššieho prípustného množstva kadmia
znečistené časti steny v sklade - expedičnej miestnosti
nesplnené opatrenia uložené na mieste
znečistené steny v sklade tabakových výrobkov, chýbajúce kryty umelého osvetlenia v sklade liehovín
výskyt nečistôt pod paletami a v rohoch v oddelení skladovaných cukroviniek, znečistené regály a
železná konštrukcia v sklade
znečistené regále v sklade potravín, znečistené podlahy a rohy stien v sklade potravín
znečistené okná, poškodená podlaha v oddelení piva
v priestoroch skladu sa nachádzali osobné veci zamestnancov
senzorické zmeny, výskyt mechanických nečistôt
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znečistená podlaha v sklade, miestami aj pod paletami zbytkami obalového materiálu, kartónov, sáčkov,
zaprášená, na niektorých miestach v kútoch výskyt pavučín
podlaha miestami porušená, nie celistvá, steny znečistené prachom a pavučinami, miestny výskyt hrdze
zatečený strop, porušená podlaha
vo výrobku bola zistená prítomnosť kyseliny mravčej 1431,24 mg/kg (limit je 0 mg/kg)
zistený kondenz na strope
údaj o dátume spotreby nie je uvedený v štátnom jazyku
názov výrobku vyjadrujúci jeho podstatu a povinné údaje nie sú uvedené v slovenskom jazyku,
v zložení deklarované sladidlo „ aspartam“ - nie je uvedené upozornenie "obsahuje zdroje fenylalanínu",
na dolepke uvedené "spotrebujte do...", nie sú uvedené konkrétne podmienky skladovania
názov výrobku vyjadrujúci jeho podstatu nie je uvedený v slovenskom jazyku
v označení neuvedené "Obsahuje zvýšené množstvo kofeínu" a nie je uvedené jeho množstvo v
mg/100ml, nie je uvedené upozornenie na možnosť nepriaznivého vplyvu na zdravie ľudí,
v označení uvedené "spotrebujte do..." nie sú uvedené konkrétne podmienky skladovania
ťažko čitateľná tlač na dolepke
orechy vlašské lúpané 1kg - chýbal DMT

Obchodná sieť, ambulantný predaj
Popis nedostatku
poškodené steny, strop, podlahy, dvere
na 1 druhu nealko nápoja (sirup) nie je čitateľný DMT
nedostatočné a nefunkčné osvetlenie v sklade potravín, neporiadok na policiach pod predajným pultom
a znečistená podlaha pod ním
nepotravinársky tovar (drogéria) skladovaný medzi potravinárskym tovarom
znečistený povrch váhy a stojanu na fóliu na predajnej ploche
chýbajúce držiaky na jednorazové papierové utierky pri umývadlách, nefunkčný odtok vo WC
nezabezpečená deratizácia
znečistené steny v sklade
chýba prirodzená alebo nútená ventilácia vo WC, chýba teplá voda vo WC, držiaky na papierové utierky
vo WC a v sklade, poškodená omietka a znečistený náter v chodbe
zamedzený prístup k umývadlu v sklade
manipulácia s nebalenými pekárenskými výrobkami bez použitia jednorazových rukavíc
poškodená podlaha na viacerých miestach skladu s potravinami, poškodený strop v sklade nápojov a
obalov
poškodené steny za umývadlom, v manipulačnej miestnosti za mäsovým úsekom, v sklade nápojov a
obalov
poškodená a zdeformované police s potravinami v sklade potravín a v predajni
príjmový sklad chleba a pečiva - otvorený dažďový zvod zo strechy do kanalizácie - možnosť vniknutia
škodcov a možné ovplyvnenie zápachom
skrinky na šatstvo a obuv pre zamestnancov v sklade potravín
poškodený povrch nárezového stoja na krájanie mäsový výrobkov a stolíka na krájanie chleba
v predajni, znečistené a poškodené časti chladiacich zariadení v sklade potravín, poškodené gumené
tesnenie chladničiek s jogurtmi, skorodované povrchy košov mrazničiek s hydinou a zmrzlinami,
znečistená chladiaca vitrína s mäsovými výrobkami
predaj potravín po uplynutí DMT
predaj potravín po uplynutí DS a DMT
zatečený strop a odlupujúca sa omietka v časti predaja mäsových výrobkov
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znečistené tri mraziace zariadenia s uskladneným mrazeným hydinovým mäsom, mrazenou zeleninou,
mrazenými rybami a mrazenými smotanovými krémami
v suchom sklade zistený výskyt mravcov
predaj 2 druhov po DMT(nealkoholické nápoje)
nebola zabezpečená tečúca voda, mydlo utierky
neboli predložené aktuálne záznamy o čistení vozidla
výrobky neoznačené v štátnom jazyku
nedodržanie teplotného režimu pri predaji mäsových výrobkov
nepoužívanie jednorazových rukavíc pri krájaní mäsových výrobkov
znečistené dvierka na výparníku chladiarenského zariadenia v skladovacích priestoroch
zápach po skazenom mäse v chladiacom boxe v zázemí
„Ustecká klobása“ mäkký mäsový výrobok po dátumu spotreby
pri hodnotení na mieste 4 druhy výrobkov nevyhoveli pre výrazný zápach po skazenom mäse, boli
nevhodné pre ľudský konzum
nedodržaný teplotný režim v chladiacej vitríne na mliečne výrobky
výskyt pavučín v skladovacích priestoroch
detekcia alergénu - zeler vo vzorke, ktorého prítomnosť nebola uvedená na spotrebiteľskom obale
výrobku
tovar po DS a DMT 3 druhy, celkom cena 11,04 eur, hmotnosť celkom 1,58 kg
mäsové výrobky po DS a DMT v množstve 6,18 kg v cene 30,49 eur , mliečne výrobky po DMT v
množstve 0,42 kg v cene 2,85 eur
predaj 8 druhov tovaru bez označenia v štátnom jazyku
nie je vypracovaný sanitačný poriadok
teplota hydiny +7°C, bravčové plece 7,4°C
personál nepoužíval plášť, pokrývku hlavy, jednorazové rukavice (ochranné pracovné pomôcky)
mäso bez označenia, zabalené bravčové plece označené ako hovädzie plece bez kostí
nepredložené záznamy o čistení a dezinfekcii vozidla

Odber vzoriek a laboratórne analýzy
Vzorky odobraté v priebehu úradných kontrol sú analyzované v akreditovaných laboratóriách
ŠVPÚ. Celkovo bolo analyzovaných v skúšobných laboratóriách ŠVPÚ 1 580 vzoriek, pokiaľ
sa jedná o úradnú kontrolu potravín. Zatiaľ je vyhodnotených 613 vzoriek, z ktorých 19 je
nevyhovujúcich.
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Tab.č.5 Počet odobratých vzoriek na jednotlivých stupňoch v mesiaci máj 2012
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Graf č.5 Počty odobratých vzoriek potravín na jednotlivých stupňoch

Tab.č.6 Nevyhovujúce laboratórne analýzy

Nevyhovujúce laboratórne analýzy
Senzorické znaky
Označenie
Fyzikálno-chemické znaky
Alergény
Mikrobiológia
Aditívne látky
Kontaminanty
Rezíduá veterinárnych liekov
Iné znaky
SPOLU

6
13
4
1
2
6
3
1
1
37
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