Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac NOVEMBER 2010.

V období od 01.11.2010 do 30.11.2010 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 4 690 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 2010

Graf č.2 Počet objektov s nedostatkami

Z celkového počtu 3 046
kontrolovaných objektov boli
nedostatky zistené v 648 objektoch,
čo predstavuje porušenosť 21,27%.

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 mesiacom)
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Graf č.3 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol

Najviac úradných kontrol bolo vykonaných v stredných predajniach (27,86%), potom
počtom vykonaných kontrol nasledujú malé maloobchodné predajne (25,50%) a siete
hypermarketov a supermarketov (17,80%).
Importné kontroly surovín a potravín
V mesiaci november bolo vykonaných 511 importných úradných kontrol dovážaných surovín
a potravín rastlinného pôvodu (v niektorých prípadoch sa vykonali dodatočné úradné
kontroly za predchádzajúce obdobie).
Jednalo sa o 462 zásielok:
- dovezené množstvo tovaru:
- počet uvoľnených zásielok:
- počet neuvoľnených zásielok:

5 325 146 kg
435 (5 083 873 kg)
27
(241 273 kg)
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Blokové pokuty za zistené nedostatky
Z celkového počtu 4 690 vykonaných úradných kontrol potravín za november 2010, boli
v 765 prípadoch zistené nedostatky.
Z tohto celkového počtu kontrol s nedostatkami boli v 230 prípadoch uložené blokové
pokuty inšpektormi na mieste.
Celkove bolo uložených 346 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 9 056 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 156 rozhodnutí v celkovej
sume 99 083 EUR a uložených bolo v rámci nich 53 opatrení.
Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavuje v mesiaci november
635 EUR, najvyššia pokuta predstavovala 22 000 EUR.
Graf č.4 Počet právoplatných rozhodnutí a uložených blokových pokút

Tab.č.3 Zistené nedostatky v rámci nevyhovujúcich surovín, výrobkov a tovaru
popis
Po DS/DMT
Poškodené, inak znehodnotené,
vzbudzujúce odpor
Označenie - nečitateľné,
nedostatočné alebo nesprávne
Neznámy pôvod

počet ZN /
druhov tovaru

množstvo
v kg

cena
v €

356

1 226,713

3 272,51

73

1 029,250

3 245,91

233

2 068,017

5 657,93

15

43,670

83,47
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Menenie, falšovanie údajov

1

2,600

0,00

Kvalita a zdravotná neškodnosť

17

171,274

283,78

Klamlivo označené alebo
ponúkané na predaj klamlivým
spôsobom

4

1,000

4,29

Iné

33

18,716

37,75

546

4 070,151

12 265,56

SPOLU

Najčastejšie zisťované nedostatky (príklady):
Primárny výrobcovia, výroba
Popis
nedostatku
kapusta neskorá odroda Agresor – zistený nadlimitný obsah dusičnanov
nedostatky v rámci dopravných prostriedkoch, ktoré slúžia na prepravu potravín
v sklade surovín sa nachádzali predmety nesúvisiace s výrobou
náter steny v sklade surovín sa olupuje, strop v chladiacom zariadení je znečistený
chýba rozhodnutie RÚVZ
opotrebované a plesnivé nátery stien, skorodované dvere, netesniace pred vniknutím škodcov,
opotrebovaný náter radiátorov, olupujúci sa náter stropu pod strešnou krytinou v expedícii
nezakryté náhradné technologické zariadenie - výskyt pavučín
poškodená sieťka, rozbité sklo na okne pri sádzaní chleba, znečistená ventilácia
pitná voda nie je v súlade s platnou legislatívou pre prekročený limit kultivovateľných
mikroorganizmov pri 22°C a pri 37°C, výroba a predaj syrových korbáčikov
mäsové výrobky - alergény
nebola dostatočne zavedená vysledovateľnosť
dvere v expedícii narušené hrdzou, nad dverami narušená stena, podlaha s výmoľmi v expedícii
prevádzkovateľ nepredložil doklad o overení zdravotnej neškodnosti finálneho výrobku
v sklade zlepšujúcich látok niektoré suroviny boli uložené priamo na podlahe
vo výrobnom priestore poškodená podlaha od manipulácie s diežami a vozíkmi
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Distribúcia, preprava, VO-sklady
Popis
nedostatku
v sklade poškodené, narušené, hrdzavé dvere, znečistené stropy, steny, znečistené a upchaté
umývadlo
spoločné skladovanie potravín a nepotravinárskeho tovaru – nesplnené opatrenie
vo VOS zistené spoločné uchovávanie potravín po uplynutom DMT s potravinami, ktoré sú určené
pre umiestnenie na trh
výskyt pavučín, nečistôt na stenách, strope, poškodená omietka na stenách
steny, strop znečistené, poškodená omietka, pavučiny na stenách a v rohoch centrálneho skladu
porušená podlaha v skladovacích priestoroch na uskladnenie alkoholických nápojov, výskyt
výtlkov, popraskaná omietka stien a nevyhovujúci strop
prevádzkovateľ nevykonáva deratizáciu, nevedie evidenciu, chýba záznam o monitorovaní
podmienok skladovania v sklade potravín
červená repa - výskyt hniloby - nevhodná na ľudskú spotrebu
v starom sklade suchých potravín podlaha prašná, konštrukcia regálov znečistená prachom, stena
pri zárubní starého skladu poškodená, necelistvá, odpadový kôš znečistený, neuzatvárateľný
v prevádzke nie sú oddelené skladované potraviny od nepotravinových druhov
v priestoroch skladu je podlaha pokrytá materiálom (koberec), ktorý nie je ľahko čistiteľný a
dezinfikovateľný
tovar skladovaný bez možnosti kontroly bezchybnosti obalov a možnosti kontroly zdravotnej
bezchybnosti (tesne pri stene)

Obchodná sieť
Popis
nedostatku
bol zistený predaj hlbokozmrazených potravín (kuracie prsné rezne, kuracie prsia s kosťou,
pangas dolnooký, filety z treskovitých rýb, kurací rezeň) vzbudzujúcich odpor - senzorické zmeny
farby na povrchu
nezabezpečené oddelené a označené skladovanie nezlučiteľných potravín
nedodržanie osobnej hygieny pri predaji mäsových výrobkov
zistený predaj 13 druhov potravín živočíšneho pôvodu po DS a DMT
manipulácia s mäsovými výrobkami nehygienickým spôsobom
predaj cukroviniek bez akéhokoľvek označenia
spoločné skladovania vzájomne nezlučiteľných druhov výrobkov
v predajnom obslužnom pulte vystavovaných 22 druhov syrov predajcom krájaných a zabalených
bez akéhokoľvek označenia
11 druhov po uplynutí DS a DMT
bol zistený predaj 20 druhov potravinárskeho tovaru po DMT, DS
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na predajnej ploche nie sú zabezpečené technické zariadenia pre všetky nebalené pekárenské
výrobky
mechanické nečistoty na predajnej ploche (podlahy, regály, chladiaca vitrína)
predaj čerstvej mrkvy zavädnutej, s narušenou kvalitou
prevádzka nie je zabezpečená pred vnikaním živých škodcov (netesnosť dverí slúžiacich na príjem
tovaru)
celý priestor suchého skladu v zázemí prevádzkarne nie je udržiavaný v hygienicky spôsobilom
stave, nahromadené množstvo hrubých nečistôt, prachu, zvyšky z obalov
3 druhy cestovín ponúkaných na predaj - neoznačené v štátnom jazyku
PPP nezabezpečil vysledovateľnosť potraviny na všetkých stupňoch distribúcie
chýba označenie v slovenskom jazyku
nedodržaná teplota skladovania pri mäkkých mäsových výrobkoch
výrazný kanálový zápach v zázemí predajne, v priestore predaja mäsových výrobkov
nedodržanie teplotných režimov pri skladovaní kyslej kapusty
nevyhovujúci hygienický stav podlahy na predajnej ploche - opotrebovanie povrchovej úpravy
pretrváva
na predaj nebaleného chleba a pečiva nie sú zabezpečené vhodné technické zariadenia
predaj mäsových výrobkov pultovým spôsobom bez akéhokoľvek označenia
výskyt neživých škodcov a poškodenie spôsobené škodcami
kešu orechy, pražené, solené - nevhodné na ľudský konzum - výskyt škodcov
znečistenie podlahy v ťažšie dostupných miestach
nebalené škrupinové plody vo veľkých vreciach neoznačená trvanlivosť, výrobná dávka ...
nedodržaný teplotný reťazec v chladiacom zariadení na predajnej ploche na mäsové výrobky,
vajcia, šaláty a mraziacom zariadení na predajnej ploche na hlbokozmrazené ryby a hydinu
potraviny vyradené z ďalšieho obehu neboli označené, že sú určené na iný než pôvodný účel

Tab.č.4 Ostatné zistené nedostatky v rámci úradných kontrol potravín
Popis

Počet ZN

Prerekvizitné požiadavky
Sanitačný poriadok, evidencia

39

DDD, evidencia, výskyt škodcov

21

Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov

109

Vysledovateľnosť

17

Nakladanie s odpadom

7
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Nevyhovujúca hygiena
Osobná hygiena

113

Hygiena skladovania

217

Hygiena predaja

114

Hygiena prepravy

95

Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky

253

Hygiena budov, hygiena prevádzkarne

24

Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení

113

V rámci prerekvizitných požiadaviek (programy nevyhnutnej podpory) pretrvávajú najviac
nedostatky v rámci dodržiavania a evidencie teplotných režimov.
V rámci nevyhovujúcej hygieny to bola hlavne hygiena technologického zariadenia a
hygiena skladovania budov.
Odber vzoriek a laboratórne analýzy
Vzorky odobraté v priebehu úradných kontrol sú analyzované v akreditovaných laboratóriach
ŠVPÚ. V novembri 2010 bolo celkovo analyzovaných v skúšobných laboratóriach ŠVPÚ
1489 vzoriek, pokiaľ sa jedná o úradnú kontrolu potravín. Porušenosť predstavovala 4,43%
(66 nevyhovujúcich vzoriek).

Vzorky
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Tab.č.5 Počet odobratých vzoriek na jednotlivých stupňoch
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Graf č.5 Počty odobratých vzoriek potravín na jednotlivých stupňoch
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Tab.č.6 Nevyhovujúce laboratórne analýzy
Nevyhovujúce laboratórne analýzy
Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Senzorické znaky

9

Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Označenie

5

Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Fyzikálno-chemické znaky

5

Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Alergény

5

Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Mikrobiológia

2

Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Aditívne látky

4

Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Kontaminanty

1

Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Rezíduá pesticídov

2

Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Iné znaky

1

spolu

34
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