Vyhodnotenie úradných kontrol hygieny a bezpečnosti predaja hydinového mäsa a hydinových dielov v maloobchode od
1.9.2011 do 30.9.2011
Celkový počet úradných kontrol v sledovanom období

Kontroly
spolu

Popis

Úradné kontroly SPOLU

3046

PrvoVýrobcovia a
výrobcovia
baliarne
116

293

Distribútori a
dopravcovia

Veľko
obchodné
sklady

46

Hyper a
super
markety

167

Stredné
predajne

380

Malé
predajne

842

858

Výrobcovia
predávajúci
hlavne vo
svojej
pradajni
106

Ostatné

238

Popis zistených nedostatkov
Prevádzka adresa

Názov
nedostatku

Hygiena
technologického
zariadenia, pracovné
pomôcky
Hypermarket TESCO ,
Označenie - nečitateľné,
Družstevná 5679/39, 066 nedostatočné alebo
01 Humenné
nesprávne
KOMFOS Prešov, s.r.o.
REAL MARKET 14, Sov.
Poškodený obal, tovar
hrdinov 37, 089 01
Svidník
Hygiena
Mäso udeniny Maroš. ,
technologického
N.S. Južanka, 911 01
zariadenia, pracovné
Trenčín
pomôcky
Mäso udeniny Maroš. ,
N.S. Južanka, 911 01
Osobná hygiena
Trenčín
Hypermarket TESCO ,
Stakčínska, 069 01 Snina

COOP Jednota Potraviny
01-114 , , 067 32
Adidovce

Hygiena
technologického
zariadenia, pracovné

Popis
nedostatku

Spôsob
riešenia

znečistené vetracie zariadenie na strope v miestnosti Príprava lahôdok, údenín a syra
výskyt nečistôt pod mriežkou v chladiacej vitríne na mliečne a mäsové výrobky
výskyt námrazy na stenách a košoch v mraziacich zariadeniach určených na divinu, ryby,
hydinu

Návrh na správne konanie opatrenie; Návrh na správne
konanie - pokuta

1 druh - Kurča mrazené - na obale uvedené čísla 2 schválených závodov

Návrh na správne konanie pokuta

Kuracie štvrtky, hydinové mäso hlbokozmrazené - roztrhnutá PVC fólia obaľujúca výrobok
uložený na polystyrenovej tácke.

Návrh na správne konanie pokuta; Opatrenia na mieste

znečistené viaceré miesta na chladiacej vitríne MV, chlad. vitríne mäsa, chlad. vitríne hydiny,
mraz. vaňa zvonka

Opatrenia na mieste

pracovník pri manipulácii s nebalenými hydinovými dielmi nepoužíval pokrývku hlavy, na stole
na príjme tovaru mal odložený popolník so zbytkami cigariet

Bloková pokuta

nedostatočne priliehajúci kryt na mraziacom zariadení určenom na hydinové mäso

Návrh na správne konanie opatrenie; Návrh na správne
konanie - pokuta
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pomôcky

HM HYPERNOVA ,
Ivánska cesta 12, 802 01
Bratislava 2

Hygiena budov, hygiena
prevádzkarne
poškodená podlaha v mraziarni hydiny

Kaufland Slovenská
Nevyhovujúce
republika v.o.s. ,
laboratórne analýzy Trnavská cesta 41/A, 803
Senzorické znaky
01 Bratislava 3
CBA SLOVAKIA ,s.r.o ,
Cintorínska 61, 968 01
Nová Baňa

Dodržiavanie a
evidencia teplotných
režimov

Hygiena
technologického
zariadenia, pracovné
pomôcky
Hygiena
COOP Jednota SD
technologického
POTRAVINY 191, , 913 21
zariadenia, pracovné
Trenčianska Turná
pomôcky
Kaufland - Rbk ,
Dodržiavanie a
Bystrická cesta, 034 01
evidencia teplotných
Ružomberok
režimov
METRO Cash & Carry SR Nevyhovujúce
s.r.o. , Senecká cesta,
laboratórne analýzy 900 28 Ivanka pri Dunaji Senzorické znaky
BILLA s.r.o. - fil. 221 , Na
Hygiena skladovania
Brehu, 901 01 Malacky
Kaufland SR v.o.s. ,
Hviezdoslavová, 071 01 Poškodený obal, tovar
Michalovce
Hygiena
Urbánek, Mäso-lahôdky
technologického
maloobchod , Nám. Sv.
zariadenia, pracovné
Anny 15, 911 01 Trenčín
pomôcky
CBA SLOVAKIA ,s.r.o ,
Cintorínska 61, 968 01
Nová Baňa

doux Kurča s drobkami, vypitvané, hlbokozmrazené á 12000g, tr. kvality B, DMT: 01.10.12,
kraj. pôvodu: Francúzsko, distribútor: Hopi SK, Madunice, cena: 2,38/ks
-príznaky akostného narušenia pre zmenu vzhľadu: otvorené zlomeniny krídel a stehien,
chýbajúca koža na stehne a chýbajúca časť krídel, krvná podliatina na prsiach a stehne,
neodstránený žlčník z drobkov
Kontrolou boli zistené nevyhovujúce teploty pri uchovávaní baleného hydinového mäsa ,
balených mäsových výrobkov a šalátov. V časti predaja baleného hydinového mäsa bola
namerané teplota +9,1C - výrobca deklaruje uchovávať pri teplote + 2 až + 4 C, v časti predaja
balených mäsových výrobkov + 8,4 C - výrobca deklaruje 0 až + 4C, v časti predaja šalátov: +
7,9 C - výrobca deklaruje do + 5 C.
Spodný regál chladiacej vitríny v časti uchovávania balených mäsových výrobkov a baleného
hydinového mäsa je na viacerých miestach s koróziou.

Návrh na správne konanie pokuta; Opatrenia na mieste
Návrh na správne konanie pokuta; Odstránený počas
kontroly

Návrh na správne konanie pokuta

Návrh na správne konanie opatrenie

znečistený priestor pod mriežkou mraziacej vane so zeleninou, polotovarmi a hydinou

Opatrenia na mieste

nedodržanie teploty skladovania čerstvého hydinového mäsa

Návrh na správne konanie pokuta; Odstránený počas
kontroly

Laboratórnym vyšetrením zistené zmyslové odchýlky vzhľadu (chýbajúca koža na celých
prsiach, rozsiahle krvácaniny, pomliaždeniny na krídlach, otvorená zlomenina krídla..)u
výrobku: Kurča bez drobkov, hlbokozmrazené, vypitvané.

Návrh na správne konanie pokuta

V chladenom sklade hydiny porušená celistvosť podlahy- chýbajúca dlaždica

Odstránený počas kontroly

zistený tovar s narušeným obalom a vákuovým balením u týchto druhov tovaru - kuracie
prsne rezne, kuracie stehenne rezne, kuracie krídla ,kuracie štvrtky stehenne, rybie filé porcie
tovar v celkovom množstve 18,32 kg a celkovej cene 110 €

Návrh na správne konanie pokuta; Opatrenia na mieste

skorodované rámy v spodnej časti chladničky s mäsom a mrazničky s hydinou v predajni

Opatrenia na mieste
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Pot. Markovce 01-084 ,
Markovce, 072 06
Markovce
Hypermarket TESCO
Lamač , Lamačská cesta
1/C 5959, 804 01
Bratislava 4
Potraviny 02 - 053 , 191,
934 01 Nová Dedina

Poškodený obal, tovar

Poškodený obal: kuracie prsia s kosťou a kožou,1,12kg,5,6 €, výrobca Hyza Topoľčany, DMT
23.04.12., Kuracie stehno,1,12kg,2,23€,výrobca Hydina Košice, Nová Ľubovňa, prevádzka
Košice,1,234kg,2,23€,DMT04.09.12.

Návrh na správne konanie pokuta; Opatrenia na mieste

Kvalita a zdravotná
neškodnosť

Kuracie horné stehno, výrobca: Hydina Košice s.r.o., 1 balenie, 1.307 kg, d.s.: 21.9.2011stiahnuté z predaja z dôvodu senzorických zmien v znakoch vzhľad, farba, vôňa

Odstránený počas kontroly

Dodržiavanie a
evidencia teplotných
režimov

neboli vedené záznamy o teplotách na mrazničku v sklade kde bola uskladnená mrazená
hydina

Odstránený počas kontroly

znečistené a zakrvavené kusy, poškodené obaly /Kuracie trupy/

Návrh na správne konanie pokuta

nečistené priestory v chladiacich vitrínach pod mriežkami a skorodované mriežky /chladiaca
vitrína hydina, zelenina, mliečne výrobky, šaláty/

Opatrenia na mieste

6 druhov výrobkov v mraziacom boxe bolo senzoricky zmenených (roztopených a znovu
zmrazených) - produkty rybolovu, kuracie pečienky

Návrh na správne konanie pokuta

2 druhy výrobkov po uplynutí DMT (kuracia pečeň, produkt rybolovu)

Návrh na správne konanie pokuta

Kuracie stehná - pôvod Nemecko - neoznačené v kodifikovanej forme štátneho jazyka

Návrh na správne konanie pokuta

Kuracie stehno korenené, 1,342 kg; vzorka nebola v súlade s legislatívou pre prítomnosť
baktérií druhu Salmonella infantis

Návrh na správne konanie pokuta

- neprehľadne uložený tovar v mraz. boxe hydiny
- zaprášené regále s tovarom, stojany, znečistené prepravky s ovocím a zeleninou, zaprášené
vonkajšie plochy mraz. boxov

Opatrenia na mieste

v chladiacom a mraziacom boxe pre hydinu prekročená kapacita skladovaného výrobku/
potraviny skladované nad limitujúcim znakom chladiacej aj mraziacej vitríny/

Odstránený počas kontroly

GVP Potraviny 004 ,
Hrnčiarska 1696/11, 066 Vzbudzujúce odpor
01 Humenné
Hygiena
TERNO Supermarket ,
technologického
Janka Kráľa 53, 953 01
zariadenia, pracovné
Zlaté Moravce
pomôcky
BILLA, spol. s r.o., filiálka
214 , Svätoplukova, 957
Inak znehodnotené
01 Bánovce nad
Bebravou
BILLA, spol. s r.o., filiálka
214 , Svätoplukova, 957
po DS/DMT
01 Bánovce nad
Bebravou
Tauris Danubius a.s.Označenie - nečitateľné,
mraziarensky sklad ,
nedostatočné alebo
Povodská 14, 929 01
nesprávne
Dunajská Streda
BILLA, s.r.o. , BILLA fil.
Nevyhovujúce
218., 932 01 Veľký
laboratórne analýzy Meder
Mikrobiológia
Potraviny 004-111 ,
Neporadza, 913 26
Hygiena predaja
Motešice
Štefan Nagy Mäso Nivo ,
ul. J. Bottu, 934 01
Hygiena skladovania
Levice
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Hypermarket TESCO
Poprad , Teplická cesta
4359/3, 058 01 Poprad

Hygiena predaja

Supermarket FRESH ,
PČĽ 3, 040 01 Košice

Vzbudzujúce odpor

Ambulantný predaj z
vozidla TS 173 AU , Pred
kultúrnym domom, 010
14 Brodno
Mäso - údeniny ,
Námestie sv. Egídia 3/5,
058 01 Poprad

znečistená mraziaca vaňa, v ktorej bola uložená hlbokozmrazená hydina, zvyškami potravín a
zaschnutými krvavými škvrnami a pri chladiacom zariadení slúžiacom na uchovávaní enealko
nápojov bolo zistené znečistenie vrstvou prachu, rôznymi zvyškami potravín a obalového
materiálu z potravín
uvádzanie do obehu chladeného hydinového mäsa so zmenenými senzorickými vlastnosťami v
množstve 1,81 kg a v cene 3,8€-, výrazný zápach po skazenom mäse, povrch vysušený, farba
zmenená - nazelenalá, konzistencia mäkšia

Označenie - nečitateľné,
Kuracie mäso, bravčové mäso, hovädzie mäso voľne ložené nebolo označené identifikačnou
nedostatočné alebo
značkou. Mäsové a mliečne výrobky neboli označené v slovenskom jazyku
nesprávne
po DS/DMT

Kontrolou bol zistený predaj po dátume spotreby. Jedná sa o výrobok Kuracie krídla Janas
ktoré boli dodané dňa 21.09.2011 - na dodacom liste tzv. prevodke je uvedená doba spotreby
4 dni odo dňa dodávky.

Návrh na správne konanie pokuta; Odstránený počas
kontroly
Bloková pokuta

Bloková pokuta; Opatrenia na
mieste
Návrh na správne konanie pokuta; Odstránený počas
kontroly

Laboratórne analýzy hydiny a hydinových dielov, mäsových výrobkov z hydinového mäsa
Pri úradných kontrolách v sledovanom období bolo odobratých 54 vzoriek z toho 10 nevyhovelo.
Vyhodnotenie laboratórnych nálezov:
Názov výrobku

Výrobca, dodávateľ,
distribútor

Krajina
pôvodu

Miesto odberu

Požadované
vyšetrenie

Zistený nedostatok

kuracie dolné stehno trieda
a čerstvé

hydina košice s.r.o.nová
ľubovňa, pre. napajadlá 1

Slovensko

Expres TESCO Banská Bystrica
Úsvit , kpt. Nálepku 2/A, 974 01
Banská Bystrica

Senzorické
znaky

vôňa cudzia, výrazné známky kazenia

Doux Sliepka s drobkami á
2000g

Doux s.a., 29 150Chateaulin, France, FR
5617001CE

Francúzsko

HM TESCO , Cesta na Senec 2,
Zlaté piesky, 802 01 Bratislava 2

Senzorické
znaky

Kurča s drobkami,
vypitvané, hlbokozmrazené
á 1200g

Doux s.a., 29 150Chateaulin, France,

Francúzsko

SM KAUFLAND , Trnavská cesta
41, 803 01 Bratislava 3

Senzorické
znaky

vzorka mala príznaky akostného narušenia pre
zmenu vzhľadu a vône. známky po vysušení
mrazom, zbytky kloaky, vajcovodu, hrvoľa, trachey
a znečistenie povrchu v okolí, v droboch
neodstránený žlčník
vzorka mala príznaky akostného narušenia pre
zmenu vzhľadu: otvorené zlomeniny krídel a
stehien, chýbajúca koža na stehne a chýbajúca časť
krídel, krvná podliatina na prsiach a stehne,
neodstránený žlčník z drobkov
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Kuracie horné stehno,
trieda A, čerstvé

Hydina Košice,
s.r.o.,Napájadlá 1, Košice

Slovensko

TESCO Expres Košická , Košická
49,, 802 01 Bratislava 2

Označenie;
Senzorické
znaky

Výrobok nie je v súlade s čl. 14 ods. 1, ods. 2 písm.
b), ods. 5 Nariadenia (ES) č. 178/2002 a bol
posúdený ako nevhodný na ľudskú spotrebu s
ohľadom na to, že je neprijateľný na ľudskú
spotrebu podľa jeho určeného použitia, a to z
dôvodu výrazného nepríjemného zápachu po
pokazenom mäse v surovom stave aj po tepelnej
úprave
Vzorka mala príznaky akostného narušenia pre
zmenu vzhľadu, rozsiahle krvácaniny na krídlach ,
otvorená zlomenina na krídle

Kačica hlbokozmrazená s
drobkami á 2400g

Alfa-R s.r.o., T. Vansovej
225/3, 924 00 Galanta

Slovensko

Doligentia R.C., s.r.o. ,
Dopravná 5, 803 01 Bratislava 3

Označenie;
Senzorické
znaky

kuiracie stehno trieda A
čerstvé

Hydina Košice,s.r.o.

Slovensko

Tesco Stores SR a.s.
Hypermarket Levice , Turecký
rad 7, 934 01 Levice

Senzorické
znaky

nepríjemný zápach po pokazenom mäse

Kuracia štvrť chladená
nebalená

Polkap s.r.o., rozrábka
Námestovo

Slovensko

Predajňa mäsa a MV , A.Stodolu
5285, 036 01 Záturčie

Senzorické
znaky

skúška varom a pečením a vôňa - cudzia, výrazné
známky kazenia

Kurča bez drobkov vypitvané hlbokomrazené
1200g PRIM CHANT

DE MV.ESG.101 EG

Nemecko

OC Hypernova , Vihorlatská
1/A, 080 01 Prešov

Senzorické
znaky

Kurča bez drobkov,
vypitvané, hlbokozmrazené
900 g

Doux s.a., 29150,
Chateaulin, France

Nemecko

METRO Cash & Carry SR s.r.o. ,
Senecká cesta, 900 28 Ivanka
pri Dunaji

Senzorické
znaky

Kurča bez drobkov,
vypitvané, hlbokozmrazené
900 g

Doux s.a., 29150,
Chateaulin, France

Nemecko

METRO Cash & Carry SR s.r.o. ,
Senecká cesta, 900 28 Ivanka
pri Dunaji

Senzorické
znaky

zmyslové odchýlky vzhľadu - otvorená zlomenina
krídel, chýbajúca koža na prsiach, pomliaždeniny a
krvácaniny na krídlach, oddelené celé stehno od
trupu
nie je v súlade s Nariadením Komisie (ES) č.
543/2008, článok 7 odsek 1. písm. a), d), f) - pre
zmyslové odchýlky vzhľadu: 1 ks - chýbajúca koža
na celých prsiach, 1 ks - rozsiahla krvácanina a
pomliaždeniny obidvoch krídel, čiastočne
chýbajúca koža na prsiach
nie je v súlade s Nariadením Komisie (ES) č.
543/2008, článok 7 odsek 1. písm. a), d), e), f) - pre
zmyslové odchýlky vzhľadu: 1 ks - otvorená
zlomenina krídla, 1 ks - rozsiahla krvácanina a
pomliaždeniny obidvoch krídel

Poznámky:
Za mesiac september boli vyhodnotené všetky laboratórne vzorky.
Úradní veterinárni lekári zakázali uvádzať na trh potraviny živočíšneho pôvodu, ktoré nevyhoveli laboratórnym analýzam.
Pri zisteniach nesúladu s legislatívou potravinového práva pri uvádzaní potravín na trh, boli uložené prevádzkovateľom potravinárskych podnikov (maloobchodu) opatrenia na mieste a
budú s nimi zahájené správne konania.
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