Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac SEPTEMBER 2010.

V období od 01.09.2010 do 30.09.2010 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 3 157 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 3 014 kontrolovaných
objektov boli nedostatky zistené v 625
objektoch, čo predstavuje porušenosť
20,73%.

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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2. polrok
2010

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

Najviac úradných kontrol bolo vykonaných v stredných maloobchodných predajniach
(30,56%), potom počtom vykonaných kontrol nasledujú malé maloobchodné predajne
(30,88%), siete hypermarketov a supermarketov (11,02%) a výrobcovia a baliarne (8,93%).
Importné kontroly surovín a potravín
V mesiaci september bolo vykonaných 221 importných úradných kontrol dovážaných
surovín a potravín rastlinného pôvodu.
Jednalo sa o 278 zásielok (v niektorých prípadoch bolo v rámci importnej kontroly
prekontrolovaných viac zásielok) :
- dovezené množstvo tovaru:
3 214 653 kg
- počet uvoľnených zásielok:
273 ( 3 187 711 kg)
- počet neuvoľnených zásielok:
5
(26 942kg)
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Blokové pokuty za zistené nedostatky
Z celkového počtu 3 157 vykonaných úradných kontrol potravín za september 2010, boli
v 664 prípadoch zistené nedostatky.
Z tohto celkového počtu kontrol s nedostatkami boli v 171 prípadoch uložené blokové
pokuty inšpektormi na mieste.
Celkove bolo uložených 311 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 4 947 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 135 rozhodnutí v celkovej
sume 41 600 EUR a uložených bolo v rámci nich 47 opatrení.
Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavuje v mesiaci september
308 EUR, najvyššia pokuta predstavovala 10 000 EUR.
Graf č.4 Počet právoplatných rozhodnutí a uložených blokových pokút

Tab.č.3 Zistené nedostatky v rámci nevyhovujúcich surovín, výrobkov a tovaru
počet ZN /
druhov tovaru

množstvo
v kg

cena
v €

298

653,446

2 239,00

15

48,335

146,73

165

1 417,036

1 441,11

Neznámy pôvod

13

23,085

84,31

Menenie, falšovanie údajov

2

2,303

12,88

popis
Po DS/DMT
Poškodené, inak znehodnotené,
vzbudzujúce odpor
Označenie - nečitateľné,
nedostatočné alebo nesprávne
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Kvalita a zdravotná neškodnosť

8

1 200,000

471,00

Klamlivo označené alebo
ponúkané na predaj klamlivým
spôsobom

13

0,000

0,00

Iné

30

12,904

44,23

544

3 357,109

4 439,26

SPOLU

Najčastejšie zisťované nedostatky (príklady):
Primárny výrobcovia, výroba
Popis
nedostatku
dvere skladu neutesnené proti možnému vnikaniu hlodavcov
stropná stena v priestoroch výroby jemného pečiva zamočená, opotrebovaný hygienický náter,
odpadnutý obklad v priestoroch manipulačnej chodby
výskyt myšacieho trusu v sklade surovín
vo výrobnej časti podlaha znečistená kondenzom z klimatizačného zariadenia, v distribučnom sklade
hotových výrobkov steny a parapetné dosky znečistené
prevádzkovateľ nemá spracovanú a zavedenú dokumentáciu správnej výrobnej praxe
zamestnanec nemal pokrývku hlavy
vybitá podlaha vo výrobných priestoroch, vetrací otvor nezabezpečený krytom - sieťkou
opotrebovaný hygienický náter dna chladničky, nevyčistený, chýbali ochranné kryty na troch
umelých svietidlách
námraza v mraziacom boxe na skladovanie mrazených polotovarov určených na výrobu vlastných
pekárskych výrobkov
Distribúcia, preprava, VO-sklady
Popis
nedostatku
porušenie zásad osobnej hygieny
poškodené rohy stien a stĺpov od manipulačných vozíkov
distribúcia žuvačiek v tvare cigariet (porušenie zákona o ochrane nefajčiarov)
skončila platnosť ATP certifikátu dopravného prostriedku (hlbokozmrazené potraviny a mrazené
potraviny)
Obchodná sieť
Popis
nedostatku
mraziace zariadenie na predajnej ploche nebolo udržiavané v čistom stave
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v predajni pod stolíkmi s nárezovými strojmi za mäsovým pultom znečistenie pavučinami, prachom
v obslužnej chladiacej vitríne pri mäkkých mäsových výrobkoch zistené nedodržané podmienky
skladovania
nepravidelná evidencia o teplotách chladiacich a mraziacich zariadení
predaj 10 druhov výrobkov po DS, DMT
nesprávne skladovacie teploty mrazenej hydiny, mrazenej zeleniny a rýb
narušené originálne balenie potravín
konzumné zemiaky neoznačené v zmysle platnej legislatívy
v sklade potravín strop pokrytý plesňami
v sklade potravín a v predajni - zatečené steny a stropy, plesne vo veľkom rozsahu, steny úplne
mokré , olupujú sa omietky, silne zatuchnutý zápach v predajni a sklade
nedodržiavanie teplotných režimov
chýbajúce sieťky na oknách v sklade potravín
chladiaca vitrína na uchovávanie rybacích výrobkov a kvasenej kapusty nie je udržiavaná v čistote
predaj 6 druhov potravín po DMT.
chýbajúce technické zariadenie na predaj nebalených pekárskych výrobkov
krájané vopred zabalené syry v chladiacej vitríne neboli pri predaji označené údajmi o zložení
zatečený strop a olupujúca sa omietka zo stropu nad regálmi s potravinami v predajni
výskyt lietajúceho hmyzu (muchy)
predaj 11 druhov potravín po uplynutí DS/DMT
predajňa nemá vydaný súhlas (rozhodnutie) od RÚVZ, predajňa nie je zaregistrovaná na RVPS
tovar bez označenia v štátnom jazyku a bez označenia DMT
krájací stroj na krájanie mäsových výrobkov znečistený väčším množstvom úlomkov mäsových
výrobkov
neúplné označenie voľných vajec a pekárenských výrobkov pri predaji
nedodržaný teplotný režim pri mliečnych výrobkoch a šalátoch
slepačie konzumné vajcia skladované pri teplote +21,44 °C v priestoroch skladu
krájané mäsové výrobky pri predaji neoznačené údajom o ich zložení , pri niektorých mäsových
výrobkoch neposkytnutá informácia o obsahu alergénov
spoločné skladovanie vzájomne nezlučiteľných druhov potravín.
potraviny určené na iný než pôvodný účel boli uložené v chladničke spolu s ostatnými, ale neboli
označené, že sú vyradené z obehu
pracovníčka pri predaji nebalených potravín nepoužívala vhodný pracovný odev
neboli predložené záznamy z vykonávania deratizačných a dezinsekčných činností
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Tab.č.4 Ostatné zistené nedostatky v rámci úradných kontrol potravín
Popis

Počet ZN

Prerekvizitné požiadavky
Sanitačný poriadok, evidencia

47

DDD, evidencia, výskyt škodcov

27

Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov

81

Vysledovateľnosť

9

Nakladanie s odpadom

8

Školenie zamestnancov

1
Nevyhovujúca hygiena

Osobná hygiena

90

Hygiena skladovania

192

Hygiena predaja

136

Hygiena prepravy

4

Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky

108

Hygiena budov, hygiena prevádzkarne

250

Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení

10

V rámci prerekvizitných požiadaviek (programy nevyhnutnej podpory) pretrvávajú najviac
nedostatky v rámci dodržiavania a evidencie teplotných režimov.
Najviac nedostatkov bolo zistených v maloobchodných stredných predajniach
a v maloobchodných malých predajniach.
Taktiež sú počas úradných kontrol zisťované nedostatky v evidencii a v rámci sanitačných
poriadkov (opäť na stupňoch maloobchodných stredných a malých obchodných prevádzok).
V rámci nevyhovujúcej hygieny je to hlavne hygiena budov, pretrvávajú nedostatky
v hygiene skladovania.
Odber vzoriek a laboratórne analýzy
Vzorky odobraté v priebehu úradných kontrol sú analyzované v akreditovaných laboratóriach
ŠVPÚ. V septembri 2010 bolo celkovo analyzovaných v skúšobných laboratóriach ŠVPÚ
1287 vzoriek, pokiaľ sa jedná o úradnú kontrolu potravín. Porušenosť predstavovala 3,34%.
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Vzorky
spolu

Prvo- výrobcovia

Výrobcovia a
baliarne

Distribútori a
dopravcovia

Veľko obchodné
sklady

Hyper a super
markety

Stredné predajne

Malé predajne

Výrobcovia
predávajúci hlavne
vo svojej pradajni

Ostatné

Tab.č.5 Počet odobratých vzoriek na jednotlivých stupňoch

1862

123

646

35

123

586

216

90

33

10

Graf č.5 Počty odobratých vzoriek potravín na jednotlivých stupňoch

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

6

Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Označenie

14

Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Fyzikálno-chemické znaky

11

Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Alergény

2

Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Mikrobiológia

2

Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Aditívne látky

7

Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Kontaminanty

1

Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Rezíduá pesticídov

0

Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Rezíduá veterinárnych liekov

0

Nevyhovujúce laboratórne analýzy - Iné znaky

0

spolu

43
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