Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac október 2012

V období od 01.10.2012 do 31.10.2012 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 4 457 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 3 081 kontrolovaných objektov boli nedostatky zistené v 590 objektoch,
čo predstavuje porušenosť 19,15%.
Úradné kontroly sa vykonávali v rámci celého potravinového reťazca od primárnych
producentov až po výrobcov predávajúcich hlavne v maloobchode.
Prehľad o počte vykonaných kontrol 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 (28,72%),
potom počtom vykonaných kontrol nasledujú stredné predajne (26,70%) a hyper a
supermarkety (12,36%).

Importné kontroly surovín a potravín
V októbri 2012 bolo vykonaných 384 importných úradných kontrol dovážaných surovín
a potravín rastlinného pôvodu.
Jednalo sa o 350 zásielok:
dovezené množstvo tovaru
počet uvoľnených zásielok
počet neuvoľnených zásielok

4 745 669,45 kg
337
13 (3,71%)

Blokové pokuty za zistené nedostatky
Z celkového počtu 4 457 vykonaných úradných kontrol potravín v mesiaci október 2012,
bolo 664 úradných kontrol ukončených s jedným alebo viac nedostatkami, v 158 prípadoch
boli úradné kontroly ukončené blokovou pokutou.
Celkove bolo uložených 202 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 5 915 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 138 rozhodnutí v celkovej
sume 159 970 EUR a uložených bolo v rámci nich 28 opatrení.
Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 1 159 EUR, najvyššia
pokuta predstavovala 50 000 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
Popis

Počet ZN /
Druhov tovaru

Množstvo
v kg

Cena
v €

po DS/DMT

445

892,48

3 240,73

Označenie - nečitateľné, nedostatočné
alebo nesprávne

343

4 094,27

11 447,12

Hygiena skladovania

306

0,00

0,00

Hygiena budov, hygiena prevádzkarne

283

0,00

0,00

Kvalita a zdravotná neškodnosť

219

277 364,77

1 416 393,91

Hygiena technologického zariadenia,
pracovné pomôcky

183

0,00

0,00

Hygiena predaja

128

0,00

0,00

Dodržiavanie a evidencia teplotných
režimov

99

0,00

0,00

Nevyhovujúce suroviny, výrobky, tovar

73

3 877,34

693,53

Osobná hygiena

72

0,00

0,00

Nevhodné na ľudský konzum

70

78,20

241,39

HACCP, SPP a podobné systémy

38

0,00

0,00

Nevyhovujúce laboratórne analýzy

35

17 094,60

14 052,72

Poškodený obal, tovar

33

55,04

242,26

Sanitačný poriadok, evidencia

30

0,00

0,00

Vysledovateľnosť

27

0,00

0,00

Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení

24

0,00

0,00

Neplnenie opatrení

24

0,00

0,00

Nevyhovujúca hygiena

23

0,00

0,00

DDD, evidencia, výskyt škodcov

22

0,00

0,00

Klamlivo označené alebo ponúkané na
predaj klamlivým spôsobom

20

33,45

141,18

Neznámy pôvod

17

191,89

356,42

Školenie zamestnancov

11

0,00

0,00

Inak znehodnotené

9

3,10

30,00

Nakladanie s odpadom

6

0,00

0,00

Hygiena prepravy

6

0,00

0,00

Menenie, falšovanie údajov

6

1,03

6,19

2 552

303 686,16

1 446 845,45

SPOLU
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Komentár niektorých zistených nedostatkov – október 2012 (príklady):

Primárni výrobcovia, výroba, baliarne
Popis nedostatku
neoznačená výrobná šarža a rozdielne zloženie v českom a slovenskom jazyku
vôňa a chuť výrobku po zoxidovanom tuku
výskyt mŕtvych aj živých škodcov pod paletami so surovinami, chýbajúce deratizačné staničky
v prevádzke
polotovary pekárskych výrobkov bez označenia
výskyt pavučín v prevádzke
nesprávny technologický postup - výrobca vyrába 4-vaječné cestoviny, na 10 kg múky používa
320 g sušenej pasterizovanej vaječnej zmesi (podľa postupu má používať 416 g)
poškodený náter v kysiarni, poškodená omietka v sklade, výrobnej časti a v expedícií
múka v nádobe používaná na výrobu cestovín uskladnená priamo na podlahe
prevádzkovateľ nevedie záznam o kontrole kvality vyrábaných výrobkov
v pláne HACCP nie je určený systém verifikácie, určený CCP výdrž - sterilizácia má limit 98°C a
čas 25 min., nameraná skutočnosť je 85°C
výskyt plesní v sklade surovín na bočnej stene, okno vo výrobnej miestnosti znečistené, náter
na ráme olúpaný, znečistený
pri 3 druhoch hotových výrobkoch na etiketách v zložení nesprávne uvedené zložky, zložené
zložky, neúplné uvedenie prídavných látok, nedostatočne uvedené alergény
zložky nie sú zoradené v klesajúcom poradí – dané do súladu s legislatívou v čase úradnej
kontroly
poškodené steny a stopy
pri hodnotení na mieste bolo zistené, že kôrka na sójovej večke bola prihorená (pripálená)
prepravky uložené priamo na podlahe, spolu skladované vstupné suroviny s hotovými
výrobkami, palety silne znečistené, mraziace zariadenie vo výrobe: silná námraza, znečistené ,
tovar neoznačený, zmrazené hotové výrobky
poškodené skorodované strojové zariadenie, silne skorodované a znečistené vozíky na plechy
u výrobcu nealko nápojov sa vo vyšetrovanej vzorke laboratórnym rozborom zistila
prítomnosť sladidla E 950, na etikete výrobku bolo označené a uvedené sladidlo E 954
hrubá vrstva prachu na technologickom zariadení
výskyt myších exkrementov v sklade surovín, nevedené záznamy o kontrole a uložení lepidiel
a pascí v prevádzke
prekročenie maximálnej úrovne zostatkovej látky metanol a zostatkovej látky etylacetát
u výrobcu liehovín

Distribúcia, preprava, VO-sklady
Popis nedostatku
v sklade potravín v bezprostrednej blízkosti potravín (kuchynská soľ) uskladnený sanitačný
prostriedok (Savo)
5/8

nehygienická manipulácia s nebalenými potravinami
hlásenie RASFF o nevyhovujúcich vzorkách liehovín - Vodka a Moravská švestka - nečitateľný
údaj o výrobnej dávke
nesplnené opatrenia z vykonanej úradnej kontroly potravín
výskyt pavučín v sklade, znečistená podlaha
v zložení výrobku nie je deklarovaná prítomnosť syntetického farbiva allura červená (E 129)
tovar bol prepravovaný nehygienickým spôsobom
nevedená evidencia o podmienkach skladovania
chýbajúci vlhkomer v sklade potravín (skladované cestoviny a extrudované výrobky)
v sklade nápojov pod stropom výskyt pavučín
v liehovine Originál Tuzemák zistený prekročený obsah esterov
porušenie zásad osobnej hygieny
tovar nesúvisiaci s činnosťou (pneumatiky, autosedačka), čistiace prostriedky a pomôcky v
skladovacích priestoroch skladované spoločne s potravinami
nebalené pekárenské výrobky boli uložené v perforovaných plastových prepravkách priamo na
podlahe motorového vozidla
na výrobku "Červené chilli papričky v kyslom náleve" chýbala "hmotnosť odkvapkaného
podielu", v zložení výrobku "Tao Tao bazalka a chilli - nakladané v octovom náleve" chýbala
zložka ocot
obsah alkoholu mimo deklarovaný údaj na obale
spoločné skladovanie potravín určených na umiestňovanie na trh (jablká), spoločne v tesnej
blízkosti s jablkami určenými na iný než pôvodný účel
poškodený skorodovaný náter ložných plôch regálu na trvanlivé pečivo a cukrovinky
lámanka z tvrdej pšenice ( 400g), označená na etikete obchodným názvom „Bulgur“ bez
doplňujúcej informácie o podstate výrobku

Obchodná sieť, ambulantný predaj
Popis nedostatku
zistený 15% -ný výskyt poškodených hľúz zemiakov (nahnité zemiaky a iné chyby zemiakov)
predajca nemá vyznačený priestor na umiestnenie potravín s blížiacim sa ukončením doby
spotreby
predaj predajcom zabalených syrov s výskytom bielej plesne na povrchu pod potravinovou
fóliou (Family Buttere Cheese a Jihočeský Eidam)
vzhľad a farba - droždie na povrchu oschnuté , popraskané s porastom bielej plesne, vôňa
cudzia , netypická pre droždie , po plesni
6 druhov čerstvých potravín po uplynutí DS a 7 druhov trvanlivých potravín po uplynutí DMT
prelepené etikety o zľavách na údajoch pre spotrebiteľa
znečistené a poškodené časti strojnotechnologických zariadení, znečistené pracovné pomôcky
v lahôdkach a v prípravovni OZ, znečistené povrchy regálov na predajnej ploche
predaj rajčiakov nevhodných na ľudskú spotrebu
nedodržané teplotné režimy pri skladovaní mliečnych výrobkov, rybacích šalátov,
majonézových a zeleninových šalátov a hotových jedál
11 druhov trvanlivých potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, 2 druhy čerstvých
potravín po uplynutí dátumu spotreby
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hygienické nedostatky na úseku dopekanie polotovarov
kuracie štvrte stehenné, kuracie rezne - senzoricky nevyhovujúce
v označené mäsového výrobku chýba percentuálne zastúpenie zložky, ktorá je uvedená v
názve výrobku
7 druhov syrov po uplynutí DS
predaj nebezpečného výrobku „Lízanka s ovocnou príchuťou a hračka 18g“ so zabudovaným
elektrickým zariadením
umiestňovanie na trh liehoviny vyrobenej v Likérke Drak s.r.o., neuvedený dátum výroby
u kuracích a bravčových fašírok viditeľné biele a zelené kolónie plesní,
u papriky, cibule, hrozna, a melónov plody nahnité
jahodový kompót - chýbal údaj o nepriaznivom vplyve na činnosť a pozornosť detí – vzhľadom
na prítomnosť farbív, 3 druhy filiet - chýba hmotnosť pevného podielu, výrobok „Gaštanový
krém - extra džem“ - uvádzanie spotrebiteľa do omylu, škoricové sušienky - chýbalo množstvo
zložky v hmotnostných %
nad predajným regálom ovocia a zeleniny zistený ojedinelý výskyt ovocných mušiek
hrubé nečistoty a prach pod regálmi a paletami v priestore predajnej plochy
poškodené obaly na hlbokozmrazených hydinových dieloch
výskyt lietajúceho hmyzu na predajni
potraviny neoznačené údajmi v štátnom jazyku
4 druhy mäsových výrobkov predávaných po DS a DMT
pri dvoch potravinách rastlinného pôvodu nedodržaná skladovacia teplota deklarovaná
výrobcom
spoločné skladovanie zákuskov a vajec, knedlí, sójové výrobky
označenie nebalených cukrárskych výrobkov
nedodržaný teplotný režim pri predaji lahôdkárskych šalátov, nepravidelne vedená evidencia
o teplotách skladovania
predávané čokoládové cukrovinky zdeformované teplom
výskyt myšacieho trusu v skladovacích priestoroch
údaje nie sú uvedené v štátnom jazyku
spoločné uskladnenie nezlúčiteľných druhov
9 ks mrazenej hydiny s poškodeným obalom
predaj potravín s porušeným obalom
nevhodné umiestnenie lahôdkárskeho pultu z hľadiska kríženia čistých a nečistých operácií
19 druhov tovarov predávaných po uplynutí DS a DMT
znečistený nárezový stroj
nepredložené nadobúdacie doklady
nedostatky pri manipulácii s nebalenými pekárskymi výrobkami
znečistené balené potraviny (sterilizovaná zelenina, ovocie, konzervy) prachom a zbytkami
potravín
predaj neoznačených, nedostatočne označených potravín resp. s porušeným obalom,
nedostatočne zabalené
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Odber vzoriek a laboratórne analýzy
Vzorky odobraté v priebehu úradných kontrol sú analyzované v akreditovaných laboratóriách
ŠVPÚ. Celkovo bolo analyzovaných v skúšobných laboratóriách ŠVPÚ 1 413 vzoriek, pokiaľ
sa jedná o úradnú kontrolu potravín. Zatiaľ je vyhodnotených 551 vzoriek, z ktorých 21 je
nevyhovujúcich.
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Tab.č.5 Počet odobratých vzoriek na jednotlivých stupňoch v mesiaci október 2012
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Graf č.5 Počty odobratých vzoriek potravín na jednotlivých stupňoch
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