Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac november 2012

V období od 01.11.2012 do 30.11.2012 vykonali inšpektori orgánov Štátnej
veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 4 931 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 2 848 kontrolovaných objektov boli nedostatky zistené v 582 objektoch,
čo predstavuje porušenosť 20,44%.
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 stredných predajniach (29,87%), potom
počtom vykonaných kontrol nasledujú malé maloobchodné predajne (27,82%) a hyper a
supermarkety (13,83%).

Importné kontroly surovín a potravín
V mesiaci november 2012 bolo vykonaných 479 importných úradných kontrol dovážaných
surovín a potravín rastlinného pôvodu.
Jednalo sa o 429 zásielok:
dovezené množstvo tovaru
počet uvoľnených zásielok
počet neuvoľnených zásielok

5 463 292,90 kg
412
17 (3,96%)

Blokové pokuty za zistené nedostatky
Z celkového počtu 4 931 vykonaných úradných kontrol potravín v mesiaci november 2012
bolo 701 úradných kontrol ukončených s jedným alebo viac nedostatkami, v 173 prípadoch
boli úradné kontroly ukončené blokovou pokutou.
Celkove bolo uložených 256 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 5 629 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 120 rozhodnutí v celkovej
sume 61 230 EUR a uložených bolo v rámci nich 23 opatrení.
Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 510,25 EUR, najvyššia
pokuta predstavovala 5000 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

554

1 080,295

3 934,97

Hygiena budov, hygiena prevádzkarne

427

0,000

0,00

Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne

360

6 556,173

5 094,74

Hygiena skladovania

353

0,000

0,00

Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky

190

0,000

0,00

Hygiena predaja

146

0,000

0,00

Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov

90

0,000

0,00

Osobná hygiena

73

0,000

0,00

Nevyhovujúca hygiena

57

0,000

0,00

Poškodený obal, tovar

52

93,687

511,67

Kvalita a zdravotná neškodnosť

48

3 425,426

5 081,14

HACCP, SPP a podobné systémy

32

0,000

0,00

Vysledovateľnosť

30

0,000

0,00

Nevyhovujúce laboratórne analýzy

29

19 952,368

33,55

Neznámy pôvod

25

88,760

258,13

Neplnenie opatrení

24

0,000

0,00

DDD, evidencia, výskyt škodcov

23

0,000

0,00

Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení

21

0,000

0,00

Nakladanie s odpadom

17

0,000

0,00

Nevyhovujúce suroviny, výrobky, tovar

17

16,500

60,40

Sanitačný poriadok, evidencia

14

0,000

0,00

Nevyhovujúce suroviny, výrobky, tovar - Iné

14

180,280

271,19

Klamlivo označené alebo ponúkané na predaj klamlivým
spôsobom

13

91,300

127,71

Senzorické zmeny

8

11,574

25,73

Školenie zamestnancov

6

0,000

0,00

Hygiena prepravy

5

0,000

0,00

Menenie, falšovanie údajov

5

3,360

20,37

2 633

31 499,723

15 419,60

SPOLU
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Komentár niektorých zistených nedostatkov (príklady):

Primárni výrobcovia, výroba, baliarne
Popis nedostatku
výskyt drobného lietajúceho hmyzu (mušiek) v regáli s uloženými zložkami u výrobcu pekárenských
výrobkov
znečistené prepravné obaly prachom, nečistotami, vydaný zákaz používania 30 ks prepravných obalov
do doby odstránenia nedostatku
výskyt pavučín na strope vo výrobných a kancelárskych priestoroch
neoznačené suroviny, neoznačený tovar na iný než pôvodný účel
znečistené prepravky na koláče, špinavý umývací drez vo výrobni
znečistená podlaha u výrobcu potravín, pavučiny na stene
pracovný priestor neoddelený od priestoru predajne
predlžovanie trvanlivosti o 2 mesiace na arašidoch v škrupine
suroviny určené na iný než pôvodný účel, nepoužívané farbivá, boli skladované spoločne so surovinami
používanými vo výrobe
výskyt plesne na dvoch oknách vo výrobe
olupujúci sa hygienický náter na technologických zariadeniach používaných vo výrobnom procese
v cukrárskej výrobe výskyt mŕtvych živočíchov za paletou s uskladnenou rascou a soľou, výskyt trusu
hlodavcov na palete
pec na pečenie cukrárskych výrobkov na viacerých miestach s výskytom korózie
žemle s posypom: striedka- neprepečená, nedopečená, nepružná, nepórovitá, mazľavá
syntetické farbivá používané na výrobu finálnych výrobkov uskladnené v chladiacom zariadení
spoločne s osobnými vecami zamestnancov
neboli predložené a vypracované dokumenty "Správnej výrobnej praxe"
porušenie zásad osobnej hygieny
nepredložené nadobúdacie doklady na suroviny
potraviny v chladiacich boxoch uložené priamo na podlahe
v sklade surovín výskyt mŕtvych potemníkov skladových
výskyt myšacieho trusu v sklade s múkou na palete, na vreci
poškodený vnútorný náter krytu miešacieho stroja
obalový materiál uskladnený v prepravkách v šatni zamestnancov

Distribúcia, preprava, VO-sklady
Popis nedostatku
vozidlo na prepravu potravín živočíšneho pôvodu bez chladiaceho systému
znečistená podlaha pod paletami, na rozbalených paletách sa nachádzali kusy fólie, kartóny, poškodený
tovar, chladený sklad s nakladanou zeleninou je z hygienického hľadiska nevyhovujúci
na viacerých miestach poškodená dlažba v skladovacích priestoroch
„šampiňóny krájané hlbokozmrazené“ na obale neuvedený výrobca, názov výrobku neoznačený v
štátnom jazyku
„Goral chrumky kukuričné sladké 70 g extrudované“ na obale deklarované farbivá E 104, E 110, E 124
neoznačený vplyv na činnosť a pozornosť detí
znečistená podlaha skladovacích priestorov
v chladenom sklade pre mäsové výrobky a v chladenom sklade pre mliečne výrobky múriky popri
stenách miestami s poškodeným ochranným náterom, zaprášené
v sklade pre čerstvé slepačie vajcia steny v spodných častiach miestami poškodené, narušená celistvosť
vitamín C - v označení výrobku uvedené: 20mg/ml, vyšetrením zistené: 6,4 mg/ml
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množstvo mäsového výrobku nie je v súlade s označením na obale
výskyt trusu po hlodavcoch, poškodený náter na strope a stene v sklade potravín, nefunkčný prívod
teplej tečúcej vody
distribúcia citrónov, s prekročeným limitom rezíduí pesticídov, dovezených z Turecka
hrdzavé regály v sklade poškodený strop nad lisom, poškodená mriežka na uchovávanie pečiva,
poškodená stena a strop v lahôdkach
poškodený náter vnútornej strany dna chladničky
nesprávny názov, neuvedená konzervačná látka kyselina sorbová

Obchodná sieť, supermarkety, ambulantný predaj ...........
Popis nedostatku
drobné nečistoty v mraziacom boxe pri skladovaní
tovar s DS končiacim do 24 hod nebol označený informáciou pre spotrebiteľa
nehygienické skladovanie obalového materiálu na úseku pultového predaja
nedostatočná hygiena, nehygienické skladovanie prepraviek s nebaleným chlebom. nehygienické
skladovanie obalového materiálu
vrstva námrazy v chladiacich boxoch hydiny a mäsa, znečistený priestor pod mriežkou chladiacej vitríny
mliečnych výrobkov
51 ks pekárenských polotovarov neznámeho pôvodu
nevyhovujúca hygiena pri predaji čerstvého ovocia a zeleniny
prepravky s ovocím a zeleninou sú znečistené
výskyt hnilých plodov - 7 druhov (hmotnosť 45,59 kg/cena 52,87€)
na predaj ponúkaných 54,1% (8,25 kg) zelených zemiakov z celkového množstva 15,25 kg
klamlivé označenie ovocia a zeleniny pokiaľ ide o pôvod
etikety potravín krájaných a predávaných na hmotnosť (mäsa, mäsových výrobkov, syra) pri predaji
označené údajmi, ktoré sú v rozpore s originálnymi etiketami - pôvod, výrobca
údená makrela - bez označenia pôvodu
predaj 7 druhov výrobkov po DMT: 2x mrazený polotovar; 1x sušienky; 3x extrudované výrobky,
pochutiny; 1x poleva
nenahlasovanie zásielok z ČR
časť nealko nápojov skladovaná na príjmovej rampe nechránené pred slnečným žiarením
chýbajúce označenie v kodifikovanej forme slovenského jazyka výrobku "Adventný kalendár KINDER
MINI MIX"
kontrola dopekania hlbokozmrazených pekárskych polotovarov - rozmrazovanie sa vykonáva pri
nevyhovujúcej teplote - nameraná teplota +19,3°C a v HACCP uvedené teploty +2 - +6°C
nesprávne označené sirupy - v zložení nie je uvedená ovocná zložka
hovädzie a bravčové mäso neoznačené dátumom spotreby
spoločné skladovanie vzájomne nezlúčiteľných druhov tovarov na predajnej ploche
mrazená hydina, hydinové mäso, mrazený králik s poškodeným obalom
9 druhov potravín po uplynutí DS a DMT (trvanlivé potraviny 6x, pečivo 2x, bryndza 1x)
2 druhy hlbokozmrazených výrobkov - porušené vákuum, senzoricky zmenené, poškodenie mrazom,
pod obalom výrobku vrstva ľadových kryštálov
6 druhov výrobkov s porušeným obalom, vysušením mrazom, senzorickými zmenami
12 druhov výrobkov po DMT
predaj zeleniny nevyhovujúcej kvality - ľadový šalát - hniloba, brokolica balená - výskyt čiernej plesne,
bylinky - mäta - zavädnutosť, poškodený obal
predaj 4 druhov predajcom zabalených syrov s výskytom bielej plesne na povrchu pod potravinovou
fóliou (8 ks)
nedodržané podmienky skladovania hlbokozmrazených rýb -8,7 °C
filety z ružového lososa, porcie 250 g - chýbala hmotnosť pevného podielu po odkvapkaní
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maslo 250 g bez označenia dátumu spotreby
3 druhy mäsových výrobkov, 2 druhy trvanlivého pečiva boli po dátume spotreby alebo dátume
minimálnej trvanlivosti
veľká vrstva námrazy pod chladiacou vitrínou na šaláty a rybacie výrobky, znečistený priestor pod
mriežkami chladiacej vitríny na mäsové výrobky, znečistený priestor pod spodným regálom chladiacej
vitríny na zeleninu a nealkoholické nápoje
náter nárezového stroja na krájanie syrov - miestami olúpaný
zistený predaj 13 potravín po uplynutí dátumu spotreby/minimálnej trvanlivosti
nevyhovujúce označenie extra panenského olivového oleja
nedodržané podmienky skladovania hlbokozmrazených pekárskych polotovarov
uvádzanie do obehu 9 druhov potravín, u ktorých bolo zistené poškodenie obalu, porušenie vákuového
balenia, zdeformovanie balenia, zatečené a polepené obaly
nápoje uložené priamo na podlahe
znečistené prepravky na ukladanie nebaleného pečiva
nepredložené doklady o pôvode tovaru
tovar neznámeho pôvodu - mrazené výseková mäso
7 druhov mäsových výrobkov po DS
5 druhov mäsových výrobkov po DMT
znečistené mraziace zariadenie
predaj 13 druhov výrobkov po uplynutí DS, DMT (cukrárenské výrobky, sterilizované zelenina, džús,
maďarská klobása, mrazená zelenina)
predaj syra s porastom plesne a senzoricky zmenených vidieckych kuracích párkov
zelenina a ovocie s výskytom hniloby a plesní
poškodené obaly, zdeformovaný výrobok
nameraný menší podiel bravčového mäsa vo výrobku ako je uvedené na obale
predavačka pri manipulácii s mäsovými výrobkami nepoužívala pokrývku hlavy
3 výrobky s chýbajúcimi údajmi v štátnom jazyku
poškodená doska na krájanie mäsa a mäsových výrobkov
21 druhov potravín po uplynutí DMT
ponúkanie na predaj 7 druhov syrov so zmenenými senzorickými vlastnosťami (porast plesne na
nákrojoch, reze a povrchu výrobkov)
výskyt exkrementov myší v skladoch
nepovolený predaj produktov živočíšneho pôvodu na trhovisku
predaj 13 druhov po DMT ( čokoláda, pivo, pudingy, chren, gulášový krém, instantné pokrmy, kypriaci
prášok, termix)
v chladiacej vitríne na mliečne výrobky +13,9 °C
doklad o pôvode neobsahoval identifikácie šarže alebo dávky
nepredložená evidencia teplotných režimov
predaj potravín tam, kde je to zakázané - pri ceste
na predávané potraviny- medy, kompóty, džemy- nepreložený žiadny nadobúdací doklad
nevyhovujúce označenie olivových olejov
nevyhovujúce označenie sušených lesných húb a sušených rajčín
nevyhovujúce označenie vianočných cukroviniek
kapusta kvasená uchovávaná pri teplote +16,3 °C , pričom výrobca deklaruje uchovávanie najviac do
+10,0 °C
čerstvé ovocie a zelenina: klamanie spotrebiteľa ohľadom uvedenia krajiny pôvodu:
- jablka Golden- na obale uvedená krajina pôvodu „IT“, na výveske „SK“
- mandarínka voľná: na výveske uvedená krajina pôvodu „Španielsko“, boli ponúkané na predaj v
náhradnom (nie pôvodnom) obale, ktorý nebol označený krajinou pôvodu, v sklade mandarínky uložené
v originálnom obale a označené krajinou pôvodu: Chorvátsko
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15 druhov tovaru ponúkaného na predaj je bez označenia
nedodržanie osobnej hygieny
nečitateľný dátum spotreby na balenej kvasenej kapuste
zemiaky konzumné - vzbudzujúce odpor (nevhodné na ľudskú spotrebu)
mäkký mäsový výrobok - vianočná klobása skladovaný pri teplote prostredia, škvarená husacia masť pri
teplote prostredia pričom výrobca udáva do 7 °C

Odber vzoriek a laboratórne analýzy
Vzorky odobraté v priebehu úradných kontrol sú analyzované v akreditovaných laboratóriách
ŠVPÚ. Celkovo bolo analyzovaných v skúšobných laboratóriách ŠVPÚ 1 801 vzoriek, pokiaľ
sa jedná o úradnú kontrolu potravín. Zatiaľ je vyhodnotených 748 vzoriek, z ktorých 19 je
nevyhovujúcich.
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Tab.č.5 Počet odobratých vzoriek na jednotlivých stupňoch v mesiaci november 2012

22
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Graf č.5 Počty odobratých vzoriek potravín na jednotlivých stupňoch
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