Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac OKTÓBER 2011

V období od 01.10.2011 do 31.10.2011 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 3 457 úradných kontrol.
Tab.č.1 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol

2011

január
2 515

február
3 241

17,94

22,53

júl
4 027

august
3 990

14,84

16,62

marec
apríl
máj
4 499
4 022
3 861
% kontrol s nedostatkami
21,34
18,16
21,89

jún
3 605

spolu
1.
polrok
21 743

17,53

19,96
spolu
2.
september október november december polrok
3 035
3 457
14 509
% kontrol s nedostatkami
18,55
18,22
17,06

Graf č.1 Počet vykonaných úradných kontrol podľa kalendárnych mesiacov v roku 2011
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Graf č.2 Počet objektov s nedostatkami

Z celkového počtu 3 022 kontrolovaných objektov boli nedostatky zistené v 589 objektoch,
čo predstavuje porušenosť 19,49%.
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 malých maloobchodných predajniach (26,47%),
potom počtom vykonaných kontrol nasledujú stredné predajne (26,12%) a výrobcovia a
baliarne (11,37%).

Importné kontroly surovín a potravín
V októbri 2011 bolo vykonaných 418 importných úradných kontrol dovážaných surovín
a potravín rastlinného pôvodu.
Jednalo sa o 386 zásielok:
dovezené množstvo tovaru
počet uvoľnených zásielok
počet neuvoľnených zásielok

5 984 266,50 kg
372
14 (3,63%)

Blokové pokuty za zistené nedostatky
Z celkového počtu 3 457 vykonaných úradných kontrol potravín v mesiaci október 2011,
bolo 630 úradných kontrol ukončených s jedným alebo viac nedostatkami, v 187prípadoch
boli úradné kontroly ukončené blokovou pokutou.
Celkove bolo uložených 208 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 5 975 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 118 rozhodnutí v celkovej
sume 60 505 EUR a uložených bolo v rámci nich 35 opatrení.
Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 512,75 EUR, najvyššia
pokuta predstavovala 10 000 EUR.
Graf č.4 Počet právoplatných rozhodnutí a uložených blokových pokút

3/9

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

539

937,894

3 600,33

Hygiena budov, hygiena prevádzkarne

227

0,000

0,00

Hygiena skladovania

210

0,000

0,00

Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo
nesprávne

179

1 462,857

1 692,26

Hygiena predaja

111

0,000

0,00

Hygiena technologického zariadenia, pracovné
pomôcky

111

0,000

0,00

Osobná hygiena

105

0,000

0,00

Nevyhovujúca hygiena

85

0,000

0,00

Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov

74

0,000

0,00

HACCP, SPP a podobné systémy

40

0,000

0,00

DDD, evidencia, výskyt škodcov

36

0,000

0,00

Sanitačný poriadok, evidencia

29

0,000

0,00

Neplnenie opatrení

28

0,000

0,00

Nevyhovujúce laboratórne analýzy

28

4 169,567

7 055,73

Vysledovateľnosť

19

0,000

0,00

Poškodený obal, tovar

19

105,642

133,65

Neznámy pôvod

17

134,850

139,60

Inak nevyhovujúce suroviny, výrobky, tovar

16

16,950

23,83

Kvalita a zdravotná neškodnosť

13

110,905

250,54

Nakladanie s odpadom

12

0,000

0,00

Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení

12

0,000

0,00

Senzoriské zmeny

11

25,987

91,35

Menenie, falšovanie údajov

8

2,056

10,88

Hygiena prepravy

6

0,000

0,00

Školenie zamestnancov

5

0,000

0,00

Klamlivo označené alebo ponúkané na predaj
klamlivým spôsobom

5

188,292

779,52

7 155,00

13 777,69

Zistené nedostatky SPOLU

1 945
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Komentár niektorých zistených nedostatkov (príklady):

Primárny výrobcovia, výroba, baliarne
Popis
nedostatku

výskyt potemnika skladového v rukávniku osievacieho zariadenia a v dieži s cestom a múkou
pripravenou na výrobu chleba
v hale s kvasnými kaďami výskyt pavučín
veľkokapacitný kontajner nebol uzatvorený
prevádzkovateľ nemá po prebratí prevádzky spracovanú svoju dokumentáciu ZSVP
vzhľadom k tomu, že nemá spracovanú svoju dokumentáciu ZSVP nevykonal školenie
zamestnancov
olupovanie náteru nad pracovným stolom, obitá stena kysiarne
vo varní piva poškodená, navlhnutá omietka
osobné veci zamestnancov t.j. tričká, topánky, odev, vŕtačka, vodováha sa nachádzali priamo vo
výrobných priestoroch na plniacej linke, ktorá sa nepoužíva
prázdne plastové fľaše t.j. obalový materiál určený na plnenie vína bol uložený priamo na
zabalených finálnych výrobkoch s možnosťou kontaminácie
suroviny v otvorených obaloch používané na výrobu finálneho výrobku boli uložené v priestoroch
plnenia a balenia finálnych výrobkov v časti s regálom slúžiacim na uloženie náradia určeného na
opravu strojnotechnologického zariadenia
Olupujúci sa náter na strope vo výrobnom priestore.
v priestore kysiarne nahromadené náhradné strojnotechnické zariadenie, čím nie je umožnené
čistenie podlahy
- poškodené nátery zárubne dverí v sklade
- poškodená sklená výplň okná vo výrobni
- poškodený obklad pri umývadle vo výrobni
dvere v expedícii nie sú opatrené sieťkou - otvorené, čím mohlo dôjsť ku vnikaniu hmyzu
znečistené steny v expedícii
- otvorené okná v expedícii bez sieťky
- vonk. dvere do výrobných priestorov nepriliehali k podlahe
poškodenie steny v leštiarni
Strop v expedícii znečistený, podlaha pri sklade múky znečistená
stôl v priestore krájania výrobkov má poškodený povrch
- prevádzkovateľ nevedel preukázať vykonanie školenia zamestnancov za rok 2011
nesplnené opatrenia z kontroly zo dňa 24.8.2011 v bodoch_
1.: v sklade surovín sa nachádzali nepotrebné veci, denná miestnosť bola neuprataná, neuprataný
priestor v elektrorozvodni, znečistená podlaha + neporiadok v plechovom prístrešku ( vchod do
chladiaceho boxu so surovinami), v chlad. boxe na suroviny nedostatočne vyčistená podlaha,
hlavne na ťažšie dostupných miestach
2.: nedokončená podlaha za pecou v pekárni
evidencia DDD nebola predložená
evidencia teplotných režimov nebola predložená
9 druhov surovín po uplynutí DMT spoločne skladované s ostatnými surovinami určenými na
výrobu zmesí, neoddelené, neoznačené
používanie farbiva E 120 do zmesí na výrobu šuniek
dymová aróma na etiketách uvádzaná ako aromatická prísada

5/9

Distribúcia, preprava, VO-sklady

Popis nedostatku

Senzorickým hodnotením na mieste bol zistený nedostatok v kvalite-30%vnútorných vád.
v sklade nepravidelná evidencia teploty.
v sklade PET fliaš výskyt pavučín
PePe chrumky arašidové 50g - neuvedené % arašidov
Podlaha a regály zaprášené.
poškodený roh steny
znečistené mriežky klimatizačnej jednotky v chladiacom boxe
poškodená časť omietky stropu v sklade
v sklade spolu s ostatným tovarom skladovaný po DMT nealkoholický nápoj s príchuťou hrozna,
sýtený, 0,7 l v množstve 25 fliaš, čo je 17,5 l, DMT 15.2.2011, cena za fľašu 0,73 €, v hodnote
celkom 18,25 €,
a nealkoholický nápoj s broskyňovou príchuťou , sýtený, DMT do 7.9.2011, v množstve 32 fliaš, čo
je 22,4 l v hodnote 23,36
v čase kontroly zistený výskyt výtlkov na piatich miestach v predajnej časti v rozsahu cca 20x20
cm a siedmych miestach v rozsahu 20x10 cm v skladovacej časti prevádzky.
- v zadnej časti skladovacích priestorov zistený výskyt pavučín na viacerých miestach ako aj
výskyt mŕtvych múch na parapetných doskách okien v predajnej časti.
- na predajnej časti pri nealkoholických nápojoch bola poškodená omietka v oblasti okolo potrubia
nepredložené rozhodnutie RÚVZ
nepredložená dokumentácia Správnej hygienickej praxe
neoznámená činnosť v zmysle § 6 zákona o potravinách
nie je k dispozícii teplá tečúca voda
prítomnosť rôznych vývojových štádií škodcov a viditeľných cudzích látok
umiestnenie na trh nevyhovujúceho výrobku Pistácie, krajina pôvodu Irán
Nesúlad v označení na vajci a na etikete. Na etikete uvedený pôvod vajec SR, na vajci kód
3PL10011304.
znečistená podlaha a stena v časti príjmu
činnosť - distribúcia -neohlásená orgánu úradnej kontroly potravín
nemá zabezpečenú vysledovateľnosť
neúplné označenie potraviny na nadobúdacom doklade
neoznačenie konzumných zemiakov povinnými údajmi
cestoviny - KIRALYI TESZTA HÁZI JELEGU 200g-Maďarsko-u cestovín chýbal názov výrobku v
štátnom jazyku a chýbal údaj -návod na prípravu v štátnom jazyku
cestoviny -SCHMIDT TESZTA 250 g. -Maďarsko- u cestovín chýbal názov výrobku v štátnom
jazyku
5 druhov potravín - nedodržaná teplota skladovania
PPP nepredložil Rozhodnutie RÚVZ a Ohlásenie...
Po presťahovaní prevádzkarne VOS ovocia - zeleniny a potravín prevádzkovateľ PP nezabezpečil
dopracovanie a úpravu existujúcej dokumentácie SVP na podmienky novovzniknutej prevádzkarne
na Priemyselnej ul. v Poprade - Matejovciach
Za posledný mesiac nebola vedená evidencia teplôt v sklade.
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Obchodná sieť, ambulantný predaj

Popis nedostatku

na viacerých miestach v sklade na regáloch s olejmi, múkou zvyšky nečistôt, prachu; regále
opotrebované, zastarané
mraziaca vaňa na akciovú hlbokozmrazenú hydinu znečistená mechanickými nečistotami a
prachom
poškodenie steny - stĺpu pri mrazenom sklade pečiva
poškodenie steny aj pri vstupe do chl. boxu OZ
v priestore skladu porušená celistvosť stropu, chýbajúce stropné kazety
v spojovacej chodbe vedúcej k príjmu mäsa miestami znečistenie stien, podlahy a drevených
zábran
v mraziarenskom sklade námraza na agregáte, chýbajúci ventilátor, znečistená podlaha pod
paletami
v chladiacom sklade OZ a pri ňom znečistená podlaha
v oddelení lahôdok v chladenom sklade zistené neoddelené skladovanie výrobkov po uplynutí
dátumu spotreby od čerstvých výrobkov
predajca nepredložil etikety na celé množstvo tepelne upravovaných kurčiat (predložená iba 1 z 5)
a etikety k rybacím výrobkom ponúkaných na predaj z obslužného pultu ako dôkaz trvanlivosti
predaj pekárenských výrobkov nesprávne označených - Bratislavský rožok tvarohový
chýba % zastúpenie zložky
predaj neoznačených voľne ložených vajec
12 druhov tovarov predávaných po plynutí DMT
Teplota v mraz boxe s mraz hydinou -12°C podľa údajov výrobcu sú podmienky skladovania -18°C
Vajcia ponúkané na predaj nedostatočne označené, chýbal DS, hmotnostná trieda a trieda kvality
Zistený bol predaj na mieste dopekaných nebalených pekárskych výrobkov zo zmrazených
polotovarov. K nahliadnutiu bolo predložené len stanovisko k žiadosti o rozšírenie činnosti z RUVZ
č. HV/A/2011/01629 z 2. 6. 2011 - zabezpečiť k nahliadnutiu pre účely kontroly na PJ
rozhodnutie RUVZ na pekársku výrobu, t: 17. 10. 2011.
v priestore označenom ako sklad papiera je uskladnený tovar už nepredajný, obaly, ďalej lokálne
navlhnutá stena v predajni pri chladiacej vitríne so syrmi
bez vyjadrenia podstaty výrobku podľa príslušnej hlavy PK SR.
Prevádzkovateľ neoznačil na viditeľnom mieste pre spotrebiteľa slepačie vajcia.
Prevádzkovateľ neoznačil tovar vyradený z predaja.
v skladovom priestore na dverách je poškodený náter, na osvetľovacom telese chýba kryt
v skladovacích priestoroch zaplesnivené steny
tovar po ds a dmt: kečup jemný(19.2.2011)- 2,94 m.j., 9,30€, levočské párky(29.9.2011)0,30m.j., 1,08€, vitana-instantná polievka(29.08.2011)- 0,546 m.j., 12,87€, puding
mandľový(02.09.2011)- 0,37m.j., 3€, kakaové rezy(15.07.2011)-0,05m.j., 0,30€, milch
čokoláda(1.10.2011)-0,08m.j., 0,99€, bebe puding(16.9.2011)- 0,13m.j., 0,61€, cocacola(15.9.2011)-12m.j.,7,50€ , puding karamelový(03.09.2011).0,76m.j., 3€
Prevádzkovateľ nevedel na vyžiadanie orgánu úradnej kontroly predložiť rozhodnutie RUVZ o
schválení prevádzky na vypekanie pekárenských polotovarov.
Predavačka porušila zásady osobnej hygieny.
Nedodržaný teplotný režim pri mliečnych výrobkoch na predajnej ploche
Mäsové výrobky nebalené - neoznačené etiketou
Vajcia voľné - neoznačené etiketou
pod paletami v sklade znečistená podlaha
Predavačka pri krájaní mäsových výrobkov nedodržuje zásady osobnej hygieny
Nevyhovujúca hygiena skladovacích priestorov
v čase kontroly sa ponúkali na predaj potraviny po dátume spotreby a dátume minimálnej
trvanlivosti
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Tab.č.4 Ostatné zistené nedostatky v rámci úradných kontrol potravín

Popis
Počet ZN /
Druhov tovaru
Programy nevyhnutnej podpory
Sanitačný poriadok, evidencia

29

DDD, evidencia, výskyt škodcov

36

Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov

74

Vysledovateľnosť

19

Nakladanie s odpadom

12

Školenie zamestnancov

5

40

HACCP, SPP a podobné systémy
Hygiena
Osobná hygiena

105

Hygiena skladovania

210

Hygiena predaja

111

Hygiena prepravy

6

Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky

111

Hygiena budov, hygiena prevádzkarne

227

Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení

12

Suroviny, výrobky, tovar
po DS/DMT
Poškodený obal, tovar
Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Neznámy pôvod
Menenie, falšovanie údajov
Kvalita a zdravotná neškodnosť
Klamlivo označené alebo ponúkané na predaj klamlivým spôsobom

539
19
179
17
8
13
5

Inak nevyhovujúce suroviny, výrobky, tovar

16

Senzoriské zmeny

11

V rámci programov nevyhnutnej podpory pretrvávajú najviac nedostatky v rámci
dodržiavania a evidencie teplotných režimov. V rámci nevyhovujúcej hygieny to bola najmä
hygiena budov a hygiena prevádzkarne. V rámci tovarov hlavne tovar po DS/DMT
a označovanie.

Odber vzoriek a laboratórne analýzy
Vzorky odobraté v priebehu úradných kontrol sú analyzované v akreditovaných laboratóriách
ŠVPÚ. Celkovo bolo analyzovaných v skúšobných laboratóriách ŠVPÚ 1 569 vzoriek, pokiaľ
sa jedná o úradnú kontrolu potravín. Zatiaľ je vyhodnotených 1 383 vzoriek, z ktorých 35 je
nevyhovujúcich.
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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.5 Počet odobratých vzoriek na jednotlivých stupňoch v mesiaci jún 2011

134

525

33

143

553

125

36

17

3

Graf č.5 Počty odobratých vzoriek potravín na jednotlivých stupňoch

Tab.č.6 Nevyhovujúce laboratórne analýzy
Nevyhovujúce laboratórne analýzy
Senzorické znaky

4

Označenie

13

Fyzikálno-chemické znaky

2

Alergény

1

Mikrobiológia

3

Aditívne látky

1

Kontaminanty

2

Rezíduá pesticídov

2
Spolu

28
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