Správa o úradnej kontrole potravín vo Vianočnom období

V období od 02.11.2011 do 31.12.2011 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 3 457 úradných kontrol.
Graf č.1 Počet objektov s nedostatkami

Z celkového počtu 4 688 kontrolovaných objektov boli nedostatky zistené v 844 objektoch,
čo predstavuje porušenosť 18,00%.
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.1.
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Tab.č.1 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol na jednotlivých stupňoch
potravinového reťazca
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Tab.č.2 Percentuálny podiel kontrol ukončených s nedodastkom k počtu vykonaných
kontrol v jednotlivých stupňoch potravinového reťazca

1,04

Graf č.2 Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol

Najviac úradných kontrol bolo vykonaných v malých maloobchodných predajniach (29,50%),
potom počtom vykonaných kontrol nasledujú stredné predajne (22,48%) a hyper
a supermarkety (16,12%).

Blokové pokuty za zistené nedostatky
Z celkového počtu 6 769 vykonaných úradných kontrol potravín v sledovanom období, bolo
961 úradných kontrol ukončených s jedným alebo viac nedostatkami, v 267 prípadoch boli
úradné kontroly ukončené blokovou pokutou.
Celkove bolo uložených 298 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 11 113 EUR
(v niektorých prípadoch viac ako jedna bloková pokuta v rámci úradnej kontroly).
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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 248 rozhodnutí v celkovej
sume 90 710 EUR a uložených bolo v rámci nich 54 opatrení.
Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 365,77 EUR, najvyššia
pokuta predstavovala 10 000 EUR.
Graf č.3 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 €

Sanitačný poriadok, evidencia

45

0,000

0,00

DDD, evidencia, výskyt škodcov

37

0,000

0,00

Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov

84

0,000

0,00

Vysledovateľnosť

13

0,000

0,00

Nakladanie s odpadom

33

0,000

0,00

8

0,000

0,00

36

0,000

0,00

Nevyhovujúca hygiena

126

0,000

0,00

Osobná hygiena

144

0,000

0,00

Hygiena skladovania

239

0,000

0,00

Školenie zamestnancov
HACCP, SPP a podobné systémy
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Hygiena predaja

163

0,000

0,00

Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky

206

0,000

0,00

Hygiena budov, hygiena prevádzkarne

366

0,000

0,00

Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení

30

0,000

0,00

Neplnenie opatrení

28

0,000

0,00

Nevyhovujúce laboratórne analýzy

83

15 237,323

2 958,54

Nevyhovujúce suroviny, výrobky, tovar

20

7,000

32,92

620

1 943,290

6 284,10

19

27,235

82,13

373

9 038,001

36 204,73

Neznámy pôvod

25

304,685

896,70

Kvalita a zdravotná neškodnosť

28

199,564

642,79

Klamlivo označené alebo ponúkané na predaj klamlivým
spôsobom

6

18,670

81,56

Inak znehodnotené

1

0,000

0,00

10

226,482

52,91

2 743

27 002,250

47 236,38

po DS/DMT
Poškodený obal, tovar
Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne

Senzorické zmeny
Zistené nedostatky SPOLU

Komentár niektorých zistených nedostatkov (príklady):

Primárny výrobcovia, výroba, baliarne
Popis nedostatkov - výrobcovia, baliarne

v sklade múk nefunkčné meracie zariadenie na meranie relatívnej vzdušnej vlhkosti
zistená prítomnosť konzervačnej látky E200, ktorá nebola deklarovaná v zložení na etikete výrobku
výroba medoviny v neschválených priestoroch, neohlásená činnosť
poškodené nátery strojno-technologických zariadení vo výrobni knedlí, znečistená chladnička na
suroviny
výskyt čiernej plesne na stenách v okolí okien vo výrobnej miestnosti a na stenách a strope v sklade
múk a surovín
nečistoty pod varnými vaňami na knedle, nečistoty pod paletami a na paletách s múkou
hygienický náter regálov v chladiacom zariadení miestami skorodovaný
vo výrobku zistené vyššie množstvo alkoholu ako je deklarované na obale
v mraziacom boxe sa nachádzal neoznačený nepredajný tovar (po DMT, poškodený, nepredajný)
tovar skladovaný priamo na zemi
naskladňovanie surovín priamo cez výrobňu počas výrobného procesu
označenie - deklarovaná čokoládová aróma, okrem kakaového masla obsahuje aj iné rastlinné tuky
skladovanie stvrdnutých nebalených pekárskych výrobkov určených na výrobu strúhanky priamo na
podlahe
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v krytoch osvetlenia vo výrobe uhynutý hmyz
v sklade surovín regále majú poškodený povrch, začínajú korodovať
skladovanie surovín po uplynutí DMT
stroj na výrobu rožkov bol zanesený vrstvou starého cesta
poškodená klimatizačná jednotka (kvapkajúci kondenz, námraza)
znečistenie skladu pavučinami
na niektorých častiach poškodená stena, podlaha
zamestnankyňa presúvala prepravky s nebalenými pekárskymi výrobkami priamo po podlahe
zahmyzené chlebové ošatky, znečistené pečné plechy, znečistený povrch podložky na odkladanie
finálnych výrobkov
stojan na rozmrazovanie a chladenie dopekaných pekárenských výrobkov sa nachádza priamo v
predajni a nie je vhodne oddelený od zákazníkov
vyradené suroviny neoznačené
kôrka chleba na spodnej časti chleba znečistená od spálenín pochádzajúcich zo znečisteného plechu
znečistený strop v sklade surovín
poškodený náter miesiča vo výrobni
v priestore síl na palete s grahamovou múkou zistené exkrementy hlodavcov
výskyt živých škodcov a zárodkov - nevyhovujúce laboratórne analýzy
umývadlo vo výrobnej časti nebolo zabezpečené prostriedkami na hygienické osušenie rúk
baliaci materiál bol uskladnený v miestnosti na umývanie zariadení spolu s chemickými čistiacimi
prostriedkami
v chladnejších miestach prevádzky v dôsledku vonkajšieho ochladenia vytváranie nežiaduceho
kondenzu
nie je k dispozícii teplá a studená tečúca voda
znečistené strojnotechnologické zariadenie, čiastočne poškodený náter, znečistené sito na cesto
v chladiacom zariadení vo výrobe uložené potraviny nesúvisiace s výrobou
stena v sklade obalov znečistená, s výskytom plesne, odpadnutá omietka, strop poškodený na
viacerých miestach, spojovacia chodba vo výrobe strop znečistený
suroviny po DMT uskladnené s vyhovujúcimi surovinami
skladovanie obalov - výskyt trusu hlodavcov, zápach po hlodavcoch

Distribúcia, preprava, VO-sklady
Popis nedostatkov – distribútori, dopravcovia, VO-sklady

v analyzovanej vzorke prekročený limit pesticídov (chlorpyrifosu a dithiokarbamátov), chlorpyrifos nameraná hodnota 0,43mg/kg (limit max.0,05 mg/kg), dithiokarbamáty - nameraná hodnota
13,7mg/kg (limit max.5 mg/kg)
nepredložený plán rozmiestnenia budov, nespracovaný metrologický program a evidencia meradiel
poškodený, pozastavený, reklamovaný a tovar po DMT neboli samostatne skladované
lokálny výskyt pavučín
nenahlasovanie zásielok
laboratórne analýzy - vôňa po zoxidovanom tuku
nesprávny údaj o sídle distribútora
znečistené steny v sociálnych zariadeniach, prašná podlaha v sklade v dôsledku toho znečistené
nápoje -zaprášené
strop a priečky skladu znečistené, zatečené
vôňa po zoxidovanom tuku
nezabezpečená deratizácia
skladovanie predmetov nesúvisiacich so skladovaním, skladovanie čistiacich a dezinfekčných
prostriedkov v sklade
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znečistené dvere na príjme tovaru
nepravidelne vedený monitoring DDD
znečistené regále
odobratá vzorka kvasená kapusta v slanom náleve 1 kg - prekročenie najvyššieho prípustného
množstva kyseliny benzoovej (zistená hodnota bola 2313,22 mg/kg, limit je 2000,0 mg/kg), v čase
kontroly sa na sklade nachádzalo 2680 kg nevyhovujúceho výrobku, bol vydaný zákaz uvádzania
výrobku do obehu
nedostatočne vedená evidencia
znečistená, zaprášená podlaha pod paletami v predajni
znečistené vonkajšie plášte mraziacich boxov
poškodené nátery konštrukcii a spojovacích dverí
netesnosť dverí v expedičnom sklade
laboratórnym vyšetrením zistené okrem deklarovaných sladidiel aspartám a acesulfám K aj
nedeklarované farbivá sacharín a kyselina cyklámová
skladovanie výrobkov určených na predaj spolu s potravinami po DMT
2 druhy potravín po DMT
v sklade výskyt lietajúcich škodcov
poškodenie podlahovej krytiny
nepredložený plán rozmiestnenia budov, nespracovaný metrologický program a evidencia meradiel
v sklade sa nachádzali nesúvisiace predmety- bicykel
nie je vykonávaný monitoring DDD
nie je vedená evidencia teplôt, nie je vypracovaný plán HACCP

Obchodná sieť, ambulantný predaj
Popis nedostatkov – obchodná sieť

predaj arašidov nelúpaných pražených (voľné) a pistácie pražené solené (voľné) bez akýchkoľvek
údajov a bez predloženia nadobúdacích dokladov
nedostatočne utesnené dvere proti vnikaniu hlodavcov pri vstupe do predajne, znečistený strop a
stena v sklade potravín
nedodržanie teplotného režimu pri predaji mäsových výrobkov
prelepovanie údajov na pôvodnom obale zľavovými etiketami predajcu
chladnička - zaplesnivené kryty
nevyhovujúca hygiena manipulácie s nebalenými výrobkami
znečistené tesnenia chladiacich vitrín v predajni
prítomnosť hydinového mäsa vo výrobku, hydinový proteín neuvedený v zložení
sliepka celá bez drobkov - porušená koža zlomené kosti, zostatky čriev a vajcovodov, zápach
špinavé prepravky na pekárenské výrobky
množstvo kakaovej sušiny neuvedené slovami kakaová sušina najmenej (minimálne)
predaj po DMT (škoricový cukor 20g)
Fantázia - zmes trvanlivého pečiva s nedostatočným označovaním, chýba doplnková informácia k
použitým farbivám azorubín, žltá FCF a Ponceau 4R o možnosti nepriaznivého účinku na činnosť a
pozornosť detí
vo vzorke medu - hydroxymetylfurfural nad stanovený limit
korózia a čierna pleseň v chladiacom zariadení s vystavenými mliečnymi výrobkami
v skladovom priestore bol zistený výskyt rozbitého skla na podlahe
predaj 12 druhov potravín po DS a DMT
prekročený maximálne limity pesticídov
v suchom sklade - stopy po hlodavcoch (zápach, trus, poškodený nepredajný tovar)
porušenie teplotného režimu pri skladovaní hlbokozmrazenej hydiny
nesplnenie opatrenia z predchádzajúcej kontroly - dodržiavanie teplotných režimov
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skladové priestory preplnené, tovar neuložený prehľadne, nakopený, aj na podlahe, nečistá podlaha
chladená balená hydina vystavená voľne v predajni - porušený chladiaci reťazec
7 druhov tovarov po DMT
tovar neznámeho pôvodu údená slanina (0,55m.j., 3,63 EUR)
potraviny nepochádzajúce z ekologického poľnohospodárstva označené štítkami ako bio výrobky
napr. vegetariánske nátierky a tofu od výrobcu Alfa Bio, s.r.o., Banská Bystrica ( gazdovská
nátierka, nátierka z pažítky, sójová treska)
mäsové výrobky bez označenia
výrobok nebol označený v štátnom jazyku SR
znečistené police so soľou a cukrom
neboli k dispozícii doklady o pôvode potravín
poškodená doska na krájanie syrov
predaj 3 druhov mäsových výrobkov, 1x oškvarky, 1x balená zelenina po uplynutí dátumu spotreby
a dátumu minimálnej trvanlivosti, počas kontroly vyradené z umiestňovania na trh, stiahnuté z
predaja
senzorické zmeny - nepríjemný zápach a viditeľné biele škvrny na povrchu
výskyt pavučín
hrubá vrstva námrazy v mraziarenských boxoch
nevyhovujúca teplota chladničky pri skladovaní šalátov z majonézy
výskyt lietajúceho hmyzu na nebalených pekárskych výrobkoch
vôňa a chuť nečistá po zoxidovanom tuku
mrazené rybie filé: označenie pôvodu dvoma krajinami USA aj Čína
predaj potravín (mäsových výrobkov) po DS - 8 druhov
mäsové výrobky bez akéhokoľvek označenia
v časti vonkajší sklad - prístrešok zistený výskyt lietajúcich vtákov, Výskyt pavučín na kovových
konštrukciach prístrešku
nedodržaný teplotný režim v mraziacom zariadení určenom na uchovávanie nanukov a krémov
krájanie a rozvažovanie syrov a tvarohu v nevyhovujúcom priestore
znečistené koše na predaj baleného pečiva a cereálnych výrobkov
spoločné skladovanie nezlučiteľných výrobkov
poškodené steny a stropy v skladovacích priestoroch
znečistený nárezový stroj
MV - chýba % zastúpenie mäsa
3 druhy syrov po DS
predaj 13 druhov potravín po uplynutí DMT
nenahlasovanie zásielok
v predajni znečistené regály a podlaha
chýbajúca informácia pre spotrebiteľa o blížiacom sa dátume spotreby
zápach šíriaci sa z kafilerickej miestnosti do suchého skladu
predaj uhoriek so známkami plesne a hniloby
údená slanina vystavovaná pri teplote prostredia t.j.: +18,7°C, pričom výrobca udáva skladovacie
teploty do +4°C
poškodený priamy obal u 3 ks výrobkov
nepredložené nadobúdacie doklady na predávanú hlbokozmrazenú hydinu a diely
pracovníčka pri manipulácii s nebalenými pekárenskými výrobkami nepoužila ochranné pomôcky
znečistené ložné plochy regálov v chladiacej vitríne s chladenou hydinou , nečistoty na zadnej stene
chladiacej vitríny mäsa a hydiny
porušenie zásad osobnej hygieny pri manipulácii s nebalenými pekárenskými a mäsovými
výrobkami
nenahlasovanie zásielok 24hod. vopred príslušnej RVPS
senzorické zmeny vo vôni u chladenej hydiny - kontrola vykonaná na základe podnetu spotrebiteľa
predaj 24 druhov potravín po uplynutí DMT
predaj 3 druhov cestovín bez označenia v štátnom jazyku
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v čase kontroly neboli 2 druhy potravín označené ani umiestnené oddelene z dôvodu blížiaceho sa
konca doby spotreby
u vákuovo balených mäsových výrobkov subjekt nevedel preukázať dátum otvorenia obalu
prevádzkovateľ neoznačil krájané potraviny alebo potraviny predávané na hmotnosť dátumom
spotreby na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny
prítomnosť zárodkových štádií škodcov
tovar skladovaný pri teplote +17,6°C, požiadavka skladovať pri +8°C
odobratá vzorka výrobku bola posúdená ako nevhodná na ľudskú spotrebu z dôvodu štipľavej,
nepríjemnej chuti, netypickej pre pistácie
poškodený vnútorný povrch plášťa obalu potraviny, ktorý je nečistý, drsný so zreteľnými stopami
poškodenia a viditeľnými trhlinami
k náhodne vybraným 2 druhom mäsových výrobkov (Uhorská klobása, Obyčajné párky) predajca
nepredložil originálne etikety na preukázanie trvanlivosti výrobkov aj po ich rozbalení
zistený predaj po DMT u šiestich druhov potravín (trvanlivé potraviny)

Odber vzoriek a laboratórne analýzy
Vzorky odobraté v priebehu úradných kontrol sú analyzované v akreditovaných laboratóriách
ŠVPÚ. Celkovo bolo analyzovaných v skúšobných laboratóriách ŠVPÚ 2 938 vzoriek, pokiaľ
sa jedná o úradnú kontrolu potravín. Zatiaľ je vyhodnotených 2 396 vzoriek, z ktorých 83 je
nevyhovujúcich.

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.4 Počet odobratých vzoriek na jednotlivých stupňoch

50

759

63

173

1207

304

165

16

23
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Graf č.4 Počty odobratých vzoriek potravín na jednotlivých stupňoch

Tab.č.6 Nevyhovujúce laboratórne analýzy

Nevyhovujúce laboratórne analýzy
Senzorické znaky

28

Označenie

27

Fyzikálno-chemické znaky

17

Alergény

2

Aditívne látky

5

Kontaminanty

2

Rezíduá pesticídov

2
spolu

83
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