Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac NOVEMBER 2013.

V období od 01.11.2013 do 30.11.2013 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 4 729 úradných kontrol.
Tab.č.1 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol

2013

január
2 906

február
3 529

15,03

16,15

júl
3 486

august
3 166

17,58 %

14,34 %

marec
apríl
máj
4 442
4 480
4 350
% kontrol s nedostatkami
15,33
16,91
15,47

jún
3 527

spolu
1.
polrok
23 234

17,29

16,03
spolu
2.
september október november december polrok
3 755
4 933
4729
% kontrol s nedostatkami
14,30%
14,29%
12,68%

V druhom polroku 2013 nastalo zníženie počtu kontrol s nedostatkami (17,58% →12,68%),
aj napriek vyššiemu počtu vykonaných kontrol v posledných 2. mesiacoch.
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 2 872 kontrolovaných objektov boli nedostatky zistené v
489 objektoch, čo predstavuje porušenosť 15 %. 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.

Prvo- výrobcovia

Výrobcovia a
baliarne

Distribútori a
dopravcovia

Veľko obchodné
sklady

Hyper a super
markety

Stredné predajne

Malé predajne

Výrobcovia
predávajúci hlavne
vo svojej predajni

Ostatné

Tab.č.2 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol na jednotlivých stupňoch potravinového
reťazca (porovnanie s predchádzajúcim obdobím)

január 2013

1

183

91

151

378

827

940

60

275

február 2013

6

249

116

207

497

877

1164

107

306

marec 2013

13

306

145

223

701

1316

1364

118

apríl 2013

25

347

129

199

674

1470

1313

94

256
229

máj 2013

36

378

148

234

699

1312

1210

85

248

jún 2013

42

313

115

210

412

918

1154

82

281

júl 2013

59

328

141

183

434

948

1051

90

252

august 2013

94

259

92

134

380

843

1039

73

252

september 2013
október 2013

131
98

330
399

85
154

175
233

489
681

985
1411

1166
1564

119
102

275
291

november 2013

64

393

107

253

775

1399

1360

89

289

Sledované
obdobie

Najviac úradných kontrol bolo vykonaných v stredných maloobchodných predajniach
(29,6%), potom počtom vykonaných kontrol nasledujú malé predajne (28,8%), hyper a
supermarkety (16,4%).
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Graf č.3 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol – jednotlivé stupne v reťazci

Importné kontroly surovín a potravín
V mesiaci november 2013 bolo vykonaných 431 importných úradných kontrol dovážaných
surovín a potravín rastlinného pôvodu.
V priebehu importných kontrol bolo odobratých 23 vzoriek potravín rastlinného pôvodu, zatiaľ
vyšetrené vzorky vyhoveli požiadavkám platnej legislatívy.
Jednalo sa o 323 zásielok:
- dovezené množstvo tovaru
- počet uvoľnených zásielok
- počet neuvoľnených zásielok

3 740 737 kg
311 (3 597 454 kg)
12
(143 283 kg)

Blokové pokuty za zistené nedostatky
Z celkového počtu 4 729 vykonaných úradných kontrol potravín v mesiaci november 2013, bolo
600 úradných kontrol ukončených s jedným alebo viac nedostatkami, v 170 prípadoch boli
úradné kontroly ukončené blokovou pokutou.
Celkove bolo uložených 641 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 7 480 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 140 rozhodnutí v celkovej
sume 260 290 EUR a uložených bolo v rámci nich 39 opatrení.
Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 1 859 EUR, najvyššia pokuta
predstavovala 50 000 EUR.
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Graf č.4 Počet právoplatných rozhodnutí a uložených blokových pokút

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
Hygiena budov, hygiena prevádzkarne

396
383

841,333
0,000

2 711,12
0,00

Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne

275

18 677,320

15 244,49

Hygiena skladovania
Hygiena technologického zariadenia, pracovné
pomôcky
Hygiena predaja
Osobná hygiena
Nevyhovujúca hygiena
Poškodený obal, tovar
Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov
Vysledovateľnosť
HACCP, SPP a podobné systémy
Nevyhovujúce laboratórne analýzy
DDD, evidencia, výskyt škodcov
Kvalita a zdravotná neškodnosť
Nevyhovujúca hygiena - Iné
Klamlivo označené alebo ponúkané na predaj
klamlivým spôsobom
Sanitačný poriadok, evidencia
Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení
Nakladanie s odpadom
Nevhodné na ľudskú spotrebu
Nevyhovujúce suroviny, výrobky, tovar - Iné

241

0,000

0,00

204

0,000

0,00

160
76
71
59
54
44
41
37
24
19
17

0,000
0,000
0,000
117,351
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19 140,761
0,000

0,00
0,00
0,00
942,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 593,54
0,00

17

19,634

139,17

16
15
14
12
10

0,000
0,000
0,000
20,266
43,473

0,00
0,00
0,00
66,36
3,00
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Neznámy pôvod

7

28,470

45,87

Inak znehodnotené
Školenie zamestnancov
Neplnenie opatrení
Hygiena prepravy
Menenie, falšovanie údajov

7
3
2
1
1

77,872
0,000
0,000
0,000
2,456

107,07
0,00
0,00
0,00
15,94

Komentár niektorých zistených nedostatkov za mesiac NOVEMBER 2013
Primárni výrobcovia, výroba, baliarne
Popis
nedostatku
podlaha pod regálmi v suchom sklade zložiek a surovín bola silne znečistená prachom, zvyškami
skladovaných zložiek a surovín a ľanovými semenami
konzervačné látky a soľ uložené priamo na podlahe, nesystematické skladovanie obalov, čistých a
nečistých prepraviek a vedier so spracovanou zeleninou na neoznačenom mieste
nepredložené dodacie listy na suroviny a obalový materiál
miešač cesta a váha opotrebované s opadaným náterom
sanitačný poriadok a evidencia sanitácie nepredložené
nevyhovujúci výsledok - makadamový orech v škrupine, nevyhovel v senzorických znakoch, nevhodné
na ľudskú spotrebu
výskyt plesní na vnútorných stenách kysiarni
vo výrobnej miestnosti zatečená stena, potrubie znečistené s prítomnosťou kondenzu, stôl na
ukladanie plechov znečistený, opotrebovaný náter, pracovná plocha na prípravu sladkého pečiva obité, poškodené rohy, miestami skorodované, vozíky na kysnutie chleba - drevené dosky
opotrebované, necelistvé, ošatky poškodené, opotrebované, vyradené pečivo skladované vo výrobnej
miestnosti, osobné veci zamestnancov na pracovnom stole v baliarni, čistiace pomôcky uložené v
sklade na váženie
nevyhovujúci výsledok - zmes orechov - náhradné balenie 750 g, nevyhovela v senzorických znakoch,
nevhodné na ľudskú spotrebu
distribúcia výrobku Vlašské orechy s chuťou po zoxidovanom tuku
nereálne dopredu predpísané údaje v evidencii
nevyhovujúci laboratórny výsledok - Punčový rez 50 g, pre prekročenie najvyššieho prípustného
množstva farbiva E 124
zahmyzené chlebové ošatky v počte 35 ks - zákaz používania do doby ich vyčistenia - v čase kontroly
vyčistené a uvoľnené na výrobu
nahrdzavelá konštrukcia zariadenia na výrobu strúhanky, fritéza na výrobu smažených výrobkov
znečistená nánosom mastnoty, nahrdzavelá koľajnica posuvných dverí, prachom znečistený chladiaci
agregát
výskyt trusu hlodavcov myší na kartónových obaloch s uskladnenými obalmi na balenie chleba a
pečiva
evidencia teplotných režimov nebola predložená
skladovanie surovín pri nesprávnej teplote
v lepových pasciach rozmiestnených po obvode skladovacích priestorov pre skladovanie surovín boli
zaznamenané prilepené, mŕtve hlodavce
kovové dvere, cez ktoré sa uskutočňuje príjem surovín v sklade surovín, neboli v dolnej časti utesnené,
čím nebolo zamedzené vnikaniu hlodavcov do vnútorného prostredia
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Distribúcia, preprava, VO-sklady

Popis nedostatku
zamrznutý kondenz na stene v chladiacom boxe, poškodený radiátor, kvapkajúca voda pri čokoládach
podlaha v sklade nápojov betónová, prašná, opotrebovaná, poškodená
vzorka odobratá v rámci importu potravín rastlinného pôvodu z tretích krajín, prekročený obsah
rezíduí pesticídov: acetamipirid - nameraná hodnota 0,03 mg/kg, maximálny povolený limit 0,01
mg/kg
zemiaky konzumné s výskytom hniloby, uložené opatrenie - zákaz umiestňovať na trh
zatečené steny, strop pri zvodoch dažďovej vody pri skladovaní cukroviniek a pri sterilizovaných
výrobkoch
chýbali ochranné pracovné prostriedky
neuvedenie použitého farbiva E 133 v zložení výrobku - označenie
plnené karamelky s ovocnou príchuťou 100g- text na dolepke je nečitateľný, ľahko stierateľný, veľmi
malé písmo
nenahlásený príchod produktov živočíšneho pôvodu z ČR
spoločné skladovanie nezlučiteľných druhov potravín, na jednej palete určenej k expedícii (drogéria,
krmivo pre psov, potraviny)
instantný kakaový prášok s vitamínmi 250g - názov výrobku nevystihuje jeho podstatu

Obchodná sieť, ambulantný predaj

Popis nedostatku
nevyhovujúca hygiena klimatizačného zariadenia
ozdobná čokoládová tabuľka 85g - chýba percentuálne vyjadrenie kakaa
KEŠU oriešky pražené solené - vo vyšetrovaných zmyslových ukazovateľoch nie je v súlade s
požiadavkami Nariadenia (ES) č. 178/2002 - nevhodné na ľudskú spotrebu pre prítomnosť jadier s
narušeným vzhľadom - vyžraté, poškodené škodcami, pripálené, poškodené chorobami a
prítomnosťou cudzích častíc, výrazný výskyt jadier so škvrnami čiernej farby a prítomnosťou jadier s
chuťou po zoxidovanom tuku
2 druhy mäsových výrobkov bez označenia
na predajni sú regále a tovar (cukrovinky, pochutiny) znečistené silnou vrstvou prachu
porušenie osobnej hygieny pri krájaní mäsových výrobkov
v časti čerstvého ovocia a zeleniny pod bedničkami nečistoty, škrupiny z orechov, rozsypané
tekvicové jadierka
hrozno biele - 13,0kg hodnota 21,97 eura - výskyt hniloby 50%, ringloty tmavé - 3,5kg hodnota 4,87
eura - výskyt hniloby a plesní 40%, ananás - 6,8kg/4ks hodnota 8,76 eura - výskyt zelenej plesne
mliečna čokoláda s mandľami a godži - chýba percentuálne vyjadrenie mandlí a godži
predaj hlbokozmrazeného jelenieho mäsa s poškodeným obalom a následnými senzorickými
zmenami
nepredložené doklady o odbornej a zdravotnej spôsobilosti
6 druhov mäsových výrobkov po DS v množstve 9,418 kg a cene 46,05 eura
nepredložené dodacie listy na mäso a mäsové výrobky
majonézové šaláty skladované v predajni pri teplote 8,8 °C, požadovaná teplota do 5°C
9 druhov výrobkov po DMT
poškodené vákuové balenie u 2 hlbokozmrazených výrobkov: Filé z treskovitých rýb 400g, 5 ks, DMT
11.2013, Filé z Aljašskej tresky 600g, 6 ks, DMT 07.01.2014
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jadrá vlašských orechov neprijateľné pre ľudskú spotrebu z dôvodu, že výrobok má chuť po
zoxidovanom tuku
MANDLE pražené solené v škrupine 500g - nevhodné na ľudskú spotrebu pre prítomnosť cudzích
častí (kĺbko motúza, papiera a drte) a výraznú prítomnosť drte a kôry v spotrebiteľskom balení
výrobku
znečistená chladnička na mäsové výrobky
predávané ovocie a zelenina neboli označené krajinou pôvodu, predávaný mak balený predajcom
nebol označený žiadnymi údajmi
uhorky mäkké, nahnité, nevhodné na ľudskú spotrebu
nesprávna teplota skladovania mäsového výrobku
adventný kalendár - Alpská mliečna čokoláda, DMT: 31.03.2014, v označení v štátnom jazyku chýba
údaj o množstve kakaovej sušiny
kód na vajciach nebol v súlade s kódom uvedeným na štítku na balení
plechovka s cukrovinkami označená 2 etiketami s rôznymi údajmi v označení
v čase kontroly bol zistený výskyt hmyzu (vinné mušky) na nebalených pekárskych výrobkoch
prekročený limit hmot. % obsahu kyseliny olejovej vo vzorke bravčovej masti (limit 0,75%;
nameraná hodnota 1,06%
Podnet opodstatnený, predaj 3 druhov potravín po DS/DMT
zistený predaj potravín po DS u 5 druhov mäsových výrobkov v celkovej hodnote 19,24 € a hmotnosti
5,12 kg
predaj čokolády Študentská pečať po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti
6 druhov tovarov po DS,DMT - poleva v prášku, Tatiana-mliečna čokoláda, 8-vaječné cestoviny,
mliečna čokoláda s fond. príchuťou, BB puding kakaový
treska v majonéze ponúkaná z obslužného pultu
slepačie vajcia (300 ks) bez dodacích listov, bez akýchkoľvek údajov o DS, veľkosti, triede kvality,
vajcia na škrupine označené
11 druhov výrobkov po DS, skladované v mraziacom zariadení na predajnej ploche za regálmi,
neoznačené ako vyradené, skladované spoločne s tovarom určeným na predaj
bol zistený výskyt mŕtveho a živého hmyzu v rôznych štádiách vývinu v 4 druhoch suchých
škrupinových plodov
cukríky - kostlivec puzzle chýbalo označenie v slovenskom jazyku, jeden výrobok bez označenia
dátumu spotreby/dátumu minimálnej trvanlivosti
20 druhov potravín po uplynutí DMT v ponuke na predaj a 2 druhy po uplynutí DS
7 druhov džemov neoznačené v štátnom jazyku
u mäsových výrobkov a syrov nedodržaný teplotný režim, nameraná teplota 14,5°C, tieto výrobky si
pripravujú na krájanie v nechladených priestoroch
v chladiacom boxe na mäso a mäsové výrobky - výskyt hrdze a kondenzu
predaj 16 druhov spotrebiteľsky balených potravín po uplynutí DS/DMT
pšeničná múka hladká špeciál 00 extra 1000g - nevhodné na ľudskú spotrebu pre prítomnosť živého
škodca v záhyboch obalu, podnet spotrebiteľa
po DMT - marhuľový extra džem
arašidy wasabi - označenie nie je v súlade s požiadavkami Vyhlášky č. 127/2012
nesprávne označených 5 druhov potravín rastlinného pôvodu (kakao, mleté sladené lieskové orechy,
stévia)
v sklade výskyt myšacieho trusu
Salónky DOLCETTA - 2 druhy - nie je v zložení uvedené v názve
nesprávne označená krajina pôvodu predávaného druhu zeleniny - karfiolu
na predajni bolo zistených 17 druhov výrobkov po DS a DMT (miešané alkoholické nápoje, šťavy,
chipsy, tuniakové kúsky, tataráčik nátierka)
výskyt plesní v chladiacom pulte predaja lahôdok, výskyt plesní v priestore pultu predaja nebalených
cukrovinárskych výrobkov, výskyt trusu hlodavcov na obaloch s voľne loženými smenami a
pistáciovými orieškami
zelenina a trvanlivé salámy napadnuté plesňou
predaj 7 druhov mäsových výrobkov, u ktorých predajca nevedel preukázať, či primerane skracuje
pôvodný DS pri predaji na hmotnosť - výrobky bez označenia dátumom narušenia pôvodného obalu,
prípadne s viacerými etiketami s dátumom otvorenia na jednom výrobku
predaj 16 druhov potravín po uplynutí DS, DMT (mäsové výrobky, mliečne výrobky, múka)
figi sušené 200g, v označení ,,Doba minimálnej
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zametanie podlahy a regálu pre pekárske výrobky jednou metlou
14 druhov výrobkov s nesprávnym označením
pangasius filety hlbokozmrazené, glazúrované - zistená hmotnosť pevného podielu nebola v súlade
spôsob označovania šalátov v rámci vysledovateľnosti lahôdkarských výrobkov nebol podľa postupu
uvedenom v SHP
chupa chups, 154 ks, celková hmotnosť 1,848kg, celková cena 33,88€- neboli označené v štátnom
jazyku, med kvetový, 6ks, celková hmotnosť 1,50kg, celková cena 13,17€ - u 3ks chýbali etikety s
celkový označením, u 3ks chýbali etikety s dátumom minimálnej trvanlivosti
med kvetový 500g, HMF nad limit
výskyt trusu hlodavcov v regáloch, na ktorých boli uložené balené potraviny. Trus sa vo veľkom
množstve nachádzal na chladničke a okolo pokladne
nevyhovujúca vzorka - pražené nelúpané arašidy - nevhodné na ľudskú spotrebu pre prítomnosť
pavučín, výlučkov a mŕtvych škodcov
ponúkanie na predaj bravčového mäsa nevhodného na ľudskú spotrebu, vzbudzujúce odpor z dôvodu
netypického, nepríjemného zápachu po rozbalení potravinovej fólie, do ktorej je mäso jeho
rozpracovaní zabalené a takto predávané, so známkami osliznutia na povrchu
1 x ovčí syr bez akéhokoľvek označenia, 1 x bryndza nesprávne označená, 1 x bravčové karé bez kosti
bez označenia, 1 x bravčová krkovička skladovaná v mraziacom boxe bez označenia
nesprávne uvedený obsah alkoholu
"Tvrdé karamelové cukríky s jahodovou príchuťou á 45g" - neoznačenie farbív na obale +
neoznačenie upozornenia ohľadom detí
maslo tradičné čerstvé po DS

Odber vzoriek a laboratórne analýzy
Vzorky odobraté v priebehu úradných kontrol sú analyzované v akreditovaných laboratóriách
ŠVPÚ. Celkovo bolo odobratých a doručených v mesiaci november do skúšobných laboratórií
ŠVPÚ 1 673 vzoriek, pokiaľ sa jedná o úradnú kontrolu potravín. Ukončených bolo 1 210 vzoriek
(niektoré odobraté ešte v predchádzajúcom období), z ktorých 36 bolo nevyhovujúcich, čo
predstavuje porušenosť 2,98%).

Prvovýrobcovia

Výrobcovia a baliarne

Distribútori a dopravcovia

Veľkoobchodné sklady

Hyper a super markety

Stredné predajne

Malé predajne

Výrobcovia predávajúci hlavne
vo svojej predajni

Ostatné

Tab.č.5 Počet odobratých vzoriek na jednotlivých stupňoch v mesiaci november 2013
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Graf č.5 Počty odobratých vzoriek potravín na jednotlivých stupňoch
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Niektoré nevyhovujúce vzorky analyzované a ukončené v mesiaci november 2013:
Mikuláš á 260g

nevyhovuje z dôvodu nečistej vôni, chuti, po zoxidovanom tuku

Mikuláš á 260g

nevyhovuje z dôvodu nečistej vôni, chuti, po zoxidovanom tuku

Mikuláš á 150g

nevyhovuje z dôvodu nečistej vôni, chuti, po zoxidovanom tuku

Arašidy nelúpané, pražené, 400 g

nevhodné na ľudskú spotrebu - nečistá vôňa a chuť, po zoxidovanom
tuku

Pangasius filety 500g

nevyhovujúce označenie - zistená nižšia hmotnosť pevného podielu

Coconut Rolls - Rum and cocoa, á
180g

na základe výsledku senzorického vyšetrenia sa kokosová tyčinka
považuje podľa článku 14 ods. 2 písm. b) za nevhodnú na ľudskú
spotrebu
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Karamely s karamelovou príchuťou
plnené mliečnou čokoládou 38g

označenie na obale výrobku nie je pre spotrebiteľa za obvyklých
podmienok uvádzania na trh ľahko čitateľné, čo sa týka vhodnosti
farby písma - čierna a podkladu - oranžový až tmavo hnedý s
použitým fontom a veľkosťou písma, pričom podstatná časť
informácii v slovenskom jazyku je ukrytá v zvare a spotrebiteľ si
uvedené informácie nemôže prečítať bez narušenia obalu

Filety z Aljašskej tresky
hlbokozmrazené

hmotnosť pevného podielu nie je v súlade s hodnotou deklarovanou
na obale výrobku

Tvrdé karamelové cukríky s
jahodovou príchuťou

neuvedenie použitých farbív: Ponceau 4R (E124) a Azorubín (E122) v
zložení výrobku, neuvedenie doplnkových informácií o nepriaznivých
účinkoch použitých farbív na činnosť a pozornosť detí na etikete
výrobku, neboli prekročené limitné hodnoty SF ani suma SF

Pangasius filety hlbokozmrazené,
glazúrované 1 kg

zistená hmotnosť pevného podielu (735,87 g; 750 84 g; 769,23 g;
772,20 g; 737,47 g) nebola v súlade s hodnotou deklarovanou na
obale výrobku (800 g) ani po zohľadnení neistoty merania

Lutti best mix, Mix želé cukríkov, 350g neuvedenie použitého farbiva Košenila, kyselina karmínová (E 120) v
zložení výrobku, názvy syntetických farbív na slovenskej etikete
výrobku nie sú uvedené v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach
v potravinách v znení neskorších doplnkov a zmien
PARTY likér s vaječnou príchuťou 17% v označení výrobku nie je uvedený zoznam zložiek v slovenskom
vol., 0,5 l
jazyku, tento povinný údaj v označení výrobku je uvedený len v
českom jazyku., čo je v rozpore s Vyhláškou MPRV SR č. 127/2012 §
3 ods.1 a ods. 3 písm. e)
Slepačie vajcia hmotnostná skupina A slepačie vajcia čerstvé hmotnostná skupina M (balené po 10 ks) boli
potriesnené hydinovým trusom a to 1. balenie 10 ks
všetky),2.balenie 7 ks a 3.balenie 7 ks
Cukríky s ovocnou príchuťou 325 g

neuvedenie použitého farbiva brilantná modrá (E133) v zložení
výrobku, Zistené množstvo 0,90mg/kg, limit max. 300,0 mg/kg

Včelí med lesný 500g

fyzikálno - chemické znaky: zvýšený obsah 5-hydroxymetyl-2-furán
karbaldehydu, limit 40,0mg/kg / namerané 63,2 mg/kg

Instantný kakaový prášok s vitamínmi názov výrobku nevystihuje jeho podstatu
250g
Plnené karamelky s ovocnou
príchuťou 100g

označenie- text na dolepke nečitateľný, ľahko stierateľný, veľmi malé
písmo
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