Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac MAREC 2013

V období od 01.03.2013 do 31.03.2013 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 4 442 úradných kontrol. V mesiaci marec
bolo vykonaných o 913 úradných kontrol viac v porovnaním s predchádzajúcim mesiacom.
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 2 674 kontrolovaných objektov boli nedostatky zistené v 613 objektoch,
čo predstavuje porušenosť 22,92 %. 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
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Najviac úradných kontrol bolo vykonaných v malých maloobchodných predajniach (30,7%),
potom počtom vykonaných kontrol nasledujú stredné predajne (29,62%) a hyper a
supermarkety (15,78%).
Importné kontroly surovín a potravín
V marci 2013 bolo vykonaných 382 importných úradných kontrol dovážaných surovín
a potravín rastlinného pôvodu. V priebehu importných kontrol bolo odobratých 19 vzoriek
potravín rastlinného pôvodu.
Jednalo sa o 286 zásielok:
- dovezené množstvo tovaru
- počet uvoľnených zásielok
- počet neuvoľnených zásielok

3 329 698,82 kg
272 (3 172 654,22 kg)
14
(157 044,6 kg)

Blokové pokuty za zistené nedostatky
Z celkového počtu 4 442 vykonaných úradných kontrol potravín v mesiaci marec 2013, bolo
682 úradných kontrol ukončených s jedným alebo viac nedostatkami, v 188 prípadoch boli
úradné kontroly ukončené blokovou pokutou.
Celkove bolo uložených 289 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 7 208 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 112 rozhodnutí v celkovej
sume 91 710 EUR a uložených bolo v rámci nich 38 opatrení.
Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 818 EUR, najvyššia
pokuta predstavovala 11 000 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

779

1 802,256

5 247,35

Hygiena budov, hygiena prevádzkarne

432

0,000

0,00

Hygiena skladovania

344

0,000

0,00

Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Hygiena technologického zariadenia, pracovné
pomôcky

319

599,189

3 478,46

196

0,000

0,00

Hygiena predaja

150

0,000

0,00

Poškodený obal, tovar

120

273,533

1 277,38

Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov

82

0,000

0,00

Osobná hygiena
Klamlivo označené alebo ponúkané na predaj
klamlivým spôsobom

82

0,000

0,00

76

1 961,584

898,97

Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení

44

0,000

0,00

Nevyhovujúca hygiena

40

0,000

0,00

Nevyhovujúca hygiena - Iné

28

0,000

0,00

Kvalita a zdravotná neškodnosť

27

2 429,405

90,66

DDD, evidencia, výskyt škodcov

25

0,000

0,00

Menenie, falšovanie údajov

25

40,963

172,68

Neplnenie opatrení

20

0,000

0,00

HACCP, SPP a podobné systémy

16

0,000

0,00

Vysledovateľnosť

14

0,000

0,00

Nevyhovujúce laboratórne analýzy

14

0,000

0,00

Nakladanie s odpadom

13

0,000

0,00

Nevhodné na ľudskú spotrebu
Sanitačný poriadok, evidencia

11

17,807

118,92

8

0,000

0,00

Nevyhovujúce suroviny, výrobky, tovar - Iné

8

3 331,730

476,88

Neznámy pôvod

5

1 489,750

52,00

Školenie zamestnancov

4

0,000

0,00

Hygiena prepravy

4

0,000

0,00

Inak znehodnotené

1

0

0
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Komentár niektorých zistených nedostatkov za mesiac marec 2013
Primárni výrobcovia, výroba, baliarne
Popis
nedostatku
neplnenie opatrení uložených RVPS v rozhodnutí o uložení opatrení
výskyt živého hmyzu (mravcov) vo výrobných priestoroch pod drezom
poškodený náter konštrukcií vozíkov, poškodený náter stolov, poškodený náter ložných plôch
pod pracovnými stolmi, poškodený náter strojnotechnologických zariadení
suroviny bez označenia
neplnenie nápravných opatrení
znečistené prútené ošatky na kysnutie cesta
v sklade surovín zistený výskyt plesne na stenách a strope
v sklade surovín výskyt plesne na regály s uloženými surovinami
znečistená podlaha, pleseň na stenách a na okenných rámoch, pavučiny, znečistené chladiace
zariadenia, výskyt trusu hlodavcov
v označení chýbali kategórie zložiek na tikete
prepravka s nebalenými pekárskymi výrobkami (chlieb) v expedícii uložená priamo na podlahe
poškodené nátery strojnotechnologických zariadení
nedostatočné čistenie povrchu technologického zariadenia
nepredložená dokumentácia správ. výrob. praxe, plán HACCP a záznamy

Distribúcia, preprava, VO-sklady

Popis nedostatku
časť stropu v miestnosti skladu potravín - znečistená, zatečená
spoločné skladovanie potravín s nepotravinárskymi predmetmi
uvádzanie do obehu konského mäsa označeného ako hovädzie
prevádzka nebola ohlásená/zaregistrovaná
v sklade piva a nealkoholických nápojov bol zistený výskyt nečistôt na podlahe
nevyhovujúca hygiena prepravného prostriedku
znečistená vnútorná ložná plocha prepravného prostriedku
nahlasovanie zásielok ovocia a zeleniny
v suchom sklade potravín bol zistený výskyt trusu hlodavcov na paletách, v niektorých prípadoch
priamo na tovare, pri nosných stĺpoch regálového systému, niektoré balenia boli porušené, tovar
z nich vysypaný na paletách, na podlahe, v dilatačných škárach
zanedbaná hygiena podláh - prach, úlomky paliet, použitý obalový materiál, rozsypaná ryža,
cestoviny, rozliate ovocné šťavy, zbytky kartónov, zaschnuté zvyšky z poškodených potravín
nevyhovujúce podmienky pre balenie krájanej zeleniny a orechov
pri hodnotení na mieste bolo zistené, že zeler buľvový a kaleráb gigant boli napadnuté hnilobou
spoločné skladovanie potravín, drogistického tovaru a tabakových výrobkov
tovar uložený priamo na podlahe
ryža guľatozrná lúpaná -vzorka nie je v súlade s pre prekročenie povoleného množstva chybných
zŕn ryže
evidencia kontroly teploty nie je vedená
evidencia sanitácie nie je vedená
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Obchodná sieť, ambulantný predaj

Popis nedostatku
detský čaj bol predávaný po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti
nedostatočná kapacita chladiacich zariadení - rastlinné tuky skladované pri teplote prostredia
(doporučená teplota do +15)
skorodovaná chladnička pre mliečne a mäsové výrobky
poškodený obal 2 druhov hydinových dielov
poškodený obal výrobkov
mäsové výrobky skladované pri nesprávnej teplote, niektoré vykazovali senzorické zmeny
6 x hlbokozmrazený hydinové droby s poškodeným obalom, senzoricky zmenené
skladovanie hlbokozmrazených výrobkov pri teplote -15,8°C
skladovanie potravín s drogistickým tovarom a krmivom pre psov
nesprávne označenie DS pri krájaných mäsových výrobkoch, krájaných syroch a lahôdkárskych
šalátov
predaj lahôdkárskych výrobkov po uplynutí DS
5 druhov výrobkov vykazovali senzorické zmeny
prítomnosť plesne v chladiacom zariadení
cukrovinky - lízatká neboli označené údajmi v štátnom jazyku
skladové priestory znečistené, pavučiny, plesnivé vchodové dvere, zbytky uhynutého hmyzu,
osvetlenie bez krytov, porozhadzované papierové kartóny a prepravky, popraskané steny a strop,
opadané nátery stien a stropu, hrdzavé regále
nedodržanie teplotného reťazca pri preprave MV počas kontrol
skladovanie potravín na podlahe schodov WC
čokoládové výrobky po DMT
bravčová masť bez označenia
7 druhov tovarov po DS/DMT
mäsové výrobky skladované pri nevyhovujúce teplote
spoločné skladovanie nezlúčiteľných tovarov
silne znečistené nebalené výsekové mäso
nie je prívod studej ani teplej tečúcej vody
marenie výkonu úradnej kontroly potravín
výskyt škodcov
10 druhov tovaru rastlinného pôvodu po DMT
8 druhov tovaru živočíšneho pôvodu s poškodeným obalom
v suchom sklade uhynutá myš, v mraziacom boxe hrubá vrstva námrazy, ktorá sa dotýkala
umiestnených potravín, v boxe uložené neoznačené potraviny patriace zamestnancom
predaj 11 druhov potravín pôvodom z Maďarska bez označenia v štátnom jazyku
vo vzorke - jahodový kompót v mierne sladkom náleve bola zistená prítomnosť syntetického farbiva
neuvedeného v označení výrobku
predaj lahôdkárskych šalátov po uplynutí DS
predaj trvanlivých potravín, nealkoholických nápojov a piva po uplynutí DMT
sterilizovaný chren bez nadobúdacích dokladov
11 druhov potravín po uplynutí DS a DMT
poškodené dvere
uvádzanie spotrebiteľa do omylu ohľadom predlžovania dátumu spotreby
čololádové veľkonočné figúrky skladované na predajnej ploche spoločne s práškom na pranie Persil
s výraznou prenikavou vôňou
na spotrebiteľskom balení boli uvedené boli uvedené dva dátumy spotreby
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umiestňovanie na trh potravín - konzumné zemiaky neskoré, zistená mokrá hniloba 50%, cudzia
vôňa, 100% hľúz so zeleným sfarbením, 100% hľúz obsahujúcich klíčky presahujúce veľkosť 3 mm
umiestňovanie na trh 7 druhov hlbokozmrazených potravín s poškodeným obalom a s výskytom
výmrazu
predaj cukroviniek a nelkoholických nápojov s prepísaným DMT, predĺženie DMT
predaj 17 druhov potravín po uplynutí DS, DMT (zemiakové lupienky, cukrovinky, mäsové výrobky,
nealkoholické nápoje, chlieb)
nákupné košíky v zlom technickom stave a zašpinené
porušenie zásad hygienickej manipulácie s potravinami
PPP mení údaje uvedené na „prebalených“ potravinách v spotrebiteľskom balení: lahôdkové výrobky
rozbalené z pôvodného (obchodného) obalu ponúkané na predaj cez pult na požiadanie zákazníka,
sú na spotrebiteľskom obale označené aktuálne vytlačenou dolepkou (etiketou, ktorej obsah je v
rozpore s obsahom na pôvodnej etikete)
6 druhov zeleniny so senzorickými zmenami
17 druhov tovaru po uplynutí DM/DS
v chladiarenských a mraziarenských vitrinách - nečistoty, omrvinky, uhynutý hmyz, pleseň
zemiaky nevhodné na ľudskú spotrebu
DS prekrytý štítkom prevádzkovateľa a pôvodný dátum preškrtaný

Príklady niektorých nedostatkov pri vykonaných cielených kontrolách CS 216 „Veľká noc“:

poškodenie povrchu pracovného stola - krájanie mäsových výrobkov
počas predaja krájaných mäsových výrobkov predavačka nepoužila jednorázové rukavice a pokrývku
hlavy
čololádové veľkonočné figúrky skladované na predajnej ploche spoločne s práškom na pranie
„Persil“ s výraznou prenikavou vôňou
poškodené regále
neaktuálna evidencia o sanitácii chladiacich zariadení
znečistené chladiace zariadenia pri predaji lahôdkárskych výrobkov
u čokoládovej cukrovinky bol uvedený obsah kakaovej sušiny v inom množstve ako na originálnej
etikete
v cukrárskom výrobku na obale v označení nebolo uvedené % zložky, ktorá je uvedená v názve
nevyhovujúce skladové, manipulačné, predajné priestory (steny, stropy, regále, podlahy, chladničky)
hlbokozmrazená hydina po DMT/DS
4 druhy hlbokozmrazenej hydiny s poškodeným obalom, senzorickými zmenami
neoznačené kuracie štvrte v mraziacom pulte
predaj tovaru po DMT (olej slnečnicový, paprika štiplavá mletá, paprika sladká mletá)
nesprávne označené „Buchty varené - džemové 360g“, chýba uvedenie množstva džemu v %
nevyhovujúca manipulácia s hlbokozmrazenými pekárenskými polotovarmi
u jedného druhu výrobku (kravská hrudka) chýbalo v označení zloženie výrobku
6 druhov zeleniny so senzorickými zmenami
prevádzková hygiena
3 druhy syrov nedostatočne označených
nesprávne označované mäsových výrobkov primerane skráteným DS po rozbalení originálneho
balenia
zdeformované čokolády roztopením a znova stuhnutím
voľne ložené gaštany s neznámym povlakom na povrchu
2 kusy nebalených pekárskych výrobkov boli predávané po uplynutí DS (boli zabalené do sáčkov a
označené ako zľavnené s novým dátumom)
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5 druhov tovaru - poškodené vákuum, polámané bábovky, roztrhaný obal výrobku
znečistený regál a tovar na úseku predaja piva
spoločné skladovanie nezlúčiteľných druhov výrobkov v zázemí: duté čokoládové figúrky a chemický
prostriedok do umývačky riadu a šampóny na vlasy
živočíšne produkty - mäsové výrobky - rolované údené plece, veľkonočná klobása boli v čase úradnej
kontroly umiestňované na trh v chladiacej vitríne pri teplote + 14,1 °C
uskladnenie mäkkých mäsových výrobkov v chladiarenskej vitríne pri nevyhovujúcej teplote
nehygienický predaj mäsových výrobkov - manipulácia s rukami
12 druhov tovarov po DS, DMT - pivo, vody, slané pečivo, čaj, klobása
3 druhy výrobkov po uplynutí DMT
znečistené mriežky v chladiacej vani baleného mäsa, mrazenej hydiny, chladenej hydiny, znečistený
kryt v chladiacej jednotky na lahôdkach, údenín a mäso
nedodržanie teploty pri uchovávaní mäsových výrobkov, nameraná teplota v chladiacej vitríne
10,8°C a 10,5°C, v jadre mäsového výrobku 7,8°C
nesprávne označenie spotrebiteľských obalov na vajcia v prípade vajec pochádzajúcich z
podstielkového chovu (na obale uvedené vajcia z klietkového chovu)
predaj čerstvých slepačích vajec pôvodom z Poľska pochádzajúcich z neobohatených klietkových
chovov
u troch druhov výrobkov chýbal názov v štátnom jazyku
nedodržané skladovacie podmienky vajec, skladované v sklade pri teplote 0,8 °C, na predajni pri
teplote 2,4 °C
vajcia boli ponúkané zákazníkom 6 dní po termíne určenom výrobcom ako termín, do ktorého ho
môžu vystavovať

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
1 353 vzoriek, pokiaľ sa jedná o úradnú kontrolu potravín. Ukončených bolo v mesiaci
marec 888 vzoriek, z ktorých 27 je nevyhovujúcich.
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Tab.č.5 Počet odobratých vzoriek na jednotlivých stupňoch v mesiaci marec 2013
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Graf č.5 Počty odobratých vzoriek potravín na jednotlivých stupňoch
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