Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac MÁJ 2013.

V období od 01.05.2013 do 31.05.2013 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 4 350 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 2013
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Graf č.2 Počet objektov s nedostatkami

Z celkového počtu 3284 kontrolovaných objektov boli nedostatky zistené v 639 objektoch,
čo predstavuje porušenosť 19,46 %. 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 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

2/7

Najviac úradných kontrol bolo vykonaných v stredných maloobchodných predajniach
(30,16%), potom počtom vykonaných kontrol nasledujú malé predajne (27,81%) a hyper a
supermarkety (16,07%).
Importné kontroly surovín a potravín
V máji 2013 bolo vykonaných 421 importných úradných kontrol dovážaných surovín
a potravín rastlinného pôvodu. V priebehu importných kontrol bolo odobratých 38 vzoriek
potravín rastlinného pôvodu.
Jednalo sa o 363 zásielok:
- dovezené množstvo tovaru
- počet uvoľnených zásielok
- počet neuvoľnených zásielok

4 434 440 kg
341 (4 210 209 kg)
22
(224 231 kg)

Blokové pokuty za zistené nedostatky
Z celkového počtu 4 350 vykonaných úradných kontrol potravín v mesiaci máj 2013, bolo
673 úradných kontrol ukončených s jedným alebo viac nedostatkami, v 230 prípadoch boli
úradné kontroly ukončené blokovou pokutou.
Celkove bolo uložených 261 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 9 441 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 161 rozhodnutí v celkovej
sume 177 620 EUR a uložených bolo v rámci nich 65 opatrení.
Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 972 EUR, najvyššia
pokuta predstavovala 33 000 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 €

Hygiena budov, hygiena prevádzkarne

515

0,000

0,00

Hygiena skladovania

386

0,000

0,00

po DS/DMT
Označenie - nečitateľné, nedostatočné
alebo nesprávne
Hygiena technologického zariadenia,
pracovné pomôcky
Hygiena predaja

335

3 805,261

2 948,36

333

9 626,132

5 741,22

212

0,000

0,00

181

0,000

0,00

Kvalita a zdravotná neškodnosť

116

516,386

831,41

Dodržiavanie a evidencia teplotných
režimov

109

0,000

0,00

Nevyhovujúca hygiena

97

0,000

0,00

Osobná hygiena

85

0,000

0,00

Poškodený obal, tovar

59

131,757

677,30

Nevyhovujúce laboratórne analýzy

47

0,000

0,00

HACCP, SPP a podobné systémy
Klamlivo označené alebo ponúkané na
predaj klamlivým spôsobom
Neplnenie opatrení

43

0,000

0,00

35

2 037,400

19,71

27

0,000

0,00

Sanitačný poriadok, evidencia

25

0,000

0,00

DDD, evidencia, výskyt škodcov

25

0,000

0,00

Nevyhovujúca hygiena - Iné

23

0,000

0,00

Vysledovateľnosť

22

0,000

0,00

Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení

15

0,000

0,00

13

74,968

293,29

12

0,000

0,00

Nevhodné na ľudskú spotrebu

12

36,270

69,01

Neznámy pôvod

11

2 171,885

151,84

Školenie zamestnancov

8

0,000

0,00

Hygiena prepravy

7

0,000

0,00

Menenie, falšovanie údajov

6

1,000

6,60

Inak znehodnotené

1

3,500

3,79

Nevyhovujúce suroviny, výrobky, tovar Iné
Nakladanie s odpadom
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Komentár niektorých zistených nedostatkov za mesiac MÁJ 2013

Primárni výrobcovia, výroba, baliarne
Popis
nedostatku
v sklade obalov zistený výskyt myšacieho trusu na podlahe, na skrini, na palete s uloženým obalovým
materiálom
výskyt mŕtveho škodcu
nepredložené rozbory na zdravotnú neškodnosť vyrábanej sódovej vody
chýba identifikácia druhov produkovaného odpadu a spôsob likvidácie, v povinnostiach pri čistení a
dezinfekcii nie je uvedený používaný dezinfekčný prostriedok, vo frekvencii vykonávania čistenia a
dezinfekcie nie je uvedená dezinfekcia
nie je vypracovaný plán analýzy vzoriek na kontrolu bezpečnosti hotových výrobkov, odberu sterov z
výrobného zariadenia, chýba kontrola pH vo výrobkoch
nepredložené výsledky overovania zdravotnej bezpečnosti finálnych výrobkov
nebola splnená registračná povinnosť podľa § 6, ods. 1 zákona o potravinách
na palete s uskladnenou ražnou múkou zistený výskyt trusu
stena okolo uskladnenej múky bola v čase úradnej kontroly poškodená resp. vylomená, chránená
dvoma kusmi plechov, ktoré zakrývali poškodenú časť steny, po odstránení plechov a palety bol
zistený výskyt trusu hlodavcov aj na podlahe pod paletou s uskladnenou múkou
znečistená podlaha v chladiacom boxe
nevyhovujúca vzorka bryndze - nízky podiel ovčieho syra
v sklade surovín poškodené nátery dverí a zárubne
spoločné uskladnenie nezlúčiteľných tovarov - čerstvá zelenina a majonézy vo výrobni šalátov, zvyšky
uvarených vajec (odpad) neoznačený, uskladnený v sklade syrov, finálne výrobky v perforovaných
plastových obaloch uskladnené priamo na podlahe, na dezinfekčné prostriedky nie je vytvorené
osobitný priestor, sú skladované v suchom sklade potravín, v priestore krájania, plnenia a finalizácie
bol umiestnený obalový materiál priamo na podlahe
v prípravovni - varenie zemiakov a vajec olupujúci sa ochranný náter steny a stropu, v chladiacom boxe
čiastočne opadaný obklad na izolácii
námraza v mraziacom zariadení a znečistené chladiace zariadenia
nepoužíva sa funkčná pokrývka pri výrobe pekárenských výrobkov
ložné plochy auta na rozvoz pekárenských výrobkov boli znečistené

Distribúcia, preprava, VO-sklady

Popis nedostatku
pôvodný DMT na etikete výrobcu: 24.05.12 bol prelepený dolepkou distribútora s DMT: 01/2013
pach a chuť výrobku po oxidačnom rozklade tuku
nesprávne označené 2 druhy tovarov, sójové omáčky
cukrovinka – v označení nie je uvedené upozornenie o nepriaznivom účinku prídavných látok na
činnosť a pozornosť detí (opatrenie - zákaz predaja)
nevyhovujúca vzorka - zistená prítomnosť víjačky v rôznych štádiach vývinu
nenahlásená zásielka z Poľska
Spišská údená slanina - pleseň na povrchu
hrozno biele - nevhodné na ľudskú spotrebu - hniloba a zatečené bobule - zákaz predaja
výrobok „Red Bull The Blue Edition“ - príchuť čučoriedka nevyhovel v znaku označenie: v označení
zloženia je nesprávne uvedená prídavná látka "brilantná modrá FCF" ako prírodné farbivo
prekročený obsah rezíduí pesticídov v odobratej vzorke - petržlenová vňať - obsah THIAMETOXANU
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pekárske výrobky v prepravných obaloch uložené priamo na podlahe
nedostatky v označení výrobkov
porušenie zásad osobnej hygieny

Obchodná sieť, ambulantný predaj

Popis nedostatku
nedostatky v zlučiteľnosti predávaných potravín (pekárske výrobky, drogéria)
prach , kartóny, znečistenie pri vstupných dverách za chladiacimi zariadeniami pre zeleninu,
znečistená podlaha pod regálom pre zeleninu, prach na svetelných rampách na chladiacich
zariadeniach pre zeleninu prach, nečistoty na podlahe v rohoch v manipulačnej chodbe
znečistené plechy pre dopekanie pekárskych polotovarov, znečistené umývadlo v priestore na
dopekanie
zistený predaj 3 druhov potravín u ktorých prevádzkovateľ zakrýval dátum spotreby zľavovou
etiketou
2 druhy tepelne neopracovaných mäsových výrobkov vystavované pri nevyhovujúcej teplote
8 druhov potravín bolo v mieste predaja označených výveskou s vyobrazením slovenskej vlajky
a údajom – „Slovenský výrobok“, pričom sa jednalo o výrobky s krajinou pôvodu CZ a Maďarsko
nevyhovujúca hygiena chladiacich vitrín na mäsové a mliečne výrobky - korózia, špina, mastnota
čerstvé pečivo (rožok) skladované v zázemí predajne v manipulačnej chodbe (1 prepravka) v blízkosti
pomôcok určených na sanitáciu - metly, zmetáky a v blízkosti priemyselného tovaru
nedodržanie teplotného režimu pri predaji mäsových výrobkov
výskyt lezúcich mravcov (stôl, podlaha, umývadlo)
senzoricky zmenený tovar, zapáchajúci s výskytom plesní na povrchu, neoznačený, neznámy DS: 3
druhy o hmotnosti 4,73 kg v cene 36,03 € (predaj „špecialít“)
predaj ovocia a zeleniny s kolóniami plesní (citróny, cesnak, balená zelenina)
podnet spotrebiteľa: Hrozno biele bezkôstkové, balenia 0, 5 kg, vystavované v množstve 53 balení, z
toho 14 balení ( 26, 4%) bolo napadnuté hnilobou, cena za balenie 1,55 €, stiahnuté z predaja
konzumné zemiaky neskoré zabelené v kontrolovanom subjekte neoznačené povinnými údajmi
jahody 500 g bal. - plody plesnivé, mechanicky poškodené, z obalu vyteká šťava - nevhodné na
ľudskú spotrebu
nedodržané teplotné podmienky skladovania 17 druhov mäsových výrobkov, 7 druhov šalátov a 2
druhov nátierok v chladiacej vitríne v predajni: nameraná teplota +12,8°C (mäsové výrobky, na
obaloch výrobkov: skladujte do +4°C), +8,6°C (šaláty, nátierky, na obaloch výrobkov: skladujte do
+5°C), neaktuálne evidencie teplotných režimov v chladiacej vitríne pre mäsové výrobky a šaláty
spoločne skladované v suchom sklade luxusné cukrovinky Ferrero Rocher, Merci a drogistický tovar
(pena na holenie), lyže, nie sú vytvorené osobitné priestory na skladovanie vratných obalov
nehygienická manipulácia s nebaleným pečivom
predaj dopredu namletého mäsa
zelenina ponúkaná na predaj nevhodná na ľudskú spotrebu pre výskyt plesní a hniloby
predaj potravín nevhodných na ľudský konzum: kivi balené (1 kg) spolu 10 balení, kivi voľné 3 kg,
ringloty voľné 2,69 kg - plody so zelenou plesňou na povrchu, začínajúci hnilobný a kvasný proces,
poškodené, chrastavité, scvrknuté
6 druhov mäsových výrobkov s poškodeným obalom - porušené vákuum; poškodený obal: 5 druhov
hlbokozmrazených rýb a 1 druh hlbokozmrazených hydinových dielov
ananás voľný, nevhodný na ľudskú spotrebu pre výskyt plesní na povrchu dolnej časti plodu
nedostatočne utesnené vonkajšie dvere na rampe
bravčový údený bôčik a údená klobása bez nadobúdacích dokladov, neznámy výrobca
nečitateľný dátum spotreby resp. dátum minimálnej trvanlivosti
4 druhy tovaru po uplynutí DMT/DS
váženie ovocia, zeleniny a lahôdkárskych, mäsových a mliečnych výrobkov na tej istej váhe
predaj nealkoholických nápojov po uplynutí DMT
spoločné skladovanie nezlučiteľných druhov tovarov
výskyt živých hlodavcov
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mrkva skorá - výskyt hniloby, petržlen praný - výskyt plesne
posledný údaj o prevedený čistenia a sanitácie bol zo dňa 16.042013 (predaj vajec)
nepredložené nadobúdacie doklady
5 druhov (62 ks) - pekárenské polotovary bez označenia, odstránené etikety- nevysledovateľné
u 10 druhov potravín nedostatky v označovaní
predaj 6 druhov lahôdkárskych šalátov vážených na požiadanie zákazníka po uplynutí DS

Odber vzoriek a laboratórne analýzy
Vzorky odobraté v priebehu úradných kontrol sú analyzované v akreditovaných laboratóriách
ŠVPÚ. Celkovo bolo odobratých a doručených do skúšobných laboratórií ŠVPÚ
1 638 vzoriek, pokiaľ sa jedná o úradnú kontrolu potravín. Ukončených bolo v mesiaci máj
1334 vzoriek, z ktorých 47 je nevyhovujúcich.
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Tab.č.5 Počet odobratých vzoriek na jednotlivých stupňoch v mesiaci máj 2013

57
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37

6

Graf č.5 Počty odobratých vzoriek potravín na jednotlivých stupňoch
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