Príloha k správe
z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na kontrolu epidemiologicky rizikových
činností pri výrobe, manipulácii a umiestňovaní potravín na trh v Slovenskej republike
Zoznam prevádzok so zistenými nedostatkami

Bratislavský kraj
Názov a adresa
prevádzky
BILLA,
Cintorínska 32,
Bratislava

Zistené nedostatky
- nedodržanie teplotného reťazca (nedostatočná teplota hotových
pokrmov v teplom pulte),
- nedodržiavanie používania pracovných plôch podľa ich určenia
označením (pracovné úseky sú označené ale v čase kontroly sa
nevyužívali na daný účel),
- nevhodná manipulácia s krájanými syrmi (nakladanie priamo
rukami bez použitia ochranných pracovných pomôcok),

BILLA,
Karadžičova 14,
Bratislava
BILLA, Mostová - nezdokladovaná odborná spôsobilosť 3 zamestnancov,
- nezdokladovaná zdravotná spôsobilosť 2 zamestnancov,
2, Bratislava

BILLA,
Kazanská ul.,
Bratislava
BILLA,
OC Centrál,
Metodova 6,
Bratislava
BILLA,
Muchovo nám.,
Bratislava
BILLA,
Jantárová cesta,
Bratislava
HYPERNOVA,
Ivánska cesta,
Bratislava
Kaufland,
Jantárová cesta,
Bratislava

- nezdokladovaná odborná spôsobilosť 1 zamestnanca,
- nezdokladovaná odborná spôsobilosť 3 zamestnancov v úseku
lahôdok,
- nezdokladovaná odborná spôsobilosť 2 zamestnancov,
- nezdokladovaná odborná spôsobilosť 1 zamestnanca,
- nezdokladovaná odborná spôsobilosť 1 zamestnanca,
- nezdokladovaná odborná spôsobilosť 3 zamestnancov.
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Banskobystrický kraj
Názov a adresa
prevádzky
Supermarket 06
– 529, Kyjevské
námestie 6,
Banská Bystrica
úsek predaja mäsa
a mäs. výr. v
Tesco,
Pribinova,
Zvolen, ktorý
prevádzkuje
NOVÁK mäso –
údeniny s.r.o.,
Nitra
Tesco Extra,
Obchodná 9520,
Zvolen

úsek predaja mäsa
a mäs. výrobkov
v Tesco,
Krupina, ktorý
prevádzkuje
NOVÁK mäso –
údeniny s.r.o.,
Nitra
BILLA, Nám.
SNP 2497,
Zvolen,
úsek predaja mäsa
a mäs. výrobkov
v Tesco,
Hnúšťa, ktorý
prevádzkuje
NOVÁK mäso –
údeniny s.r.o.,
Nitra
COOP Jednota
Žarnovica s.d.
Prevádzka:
Supermarket č.
202, Sv. Alžbety
102, Nová Baňa
CBA Slovakia,
s.r.o.

Zistené nedostatky
- neoznačenie dátumu otvorenia originálneho balenia syrov,

- lahôdkarské výrobky (šaláty) veľkospotrebiteľské balenia cca
3000 g etikety nie sú v slovenskom jazyku, chýba zloženie
výrobku,

- 1 pracovník mal značne znečistený odev,
- zistených viacero výrobkov po dátume spotreby uložených
v chladiacich vitrínach - ako nakrájané syry, šalát surimi,
u ktorých sa pri rozkrajovaní a rozbaľovaní primerane skracuje
doba spotreby,
- v čase kontroly vo všetkých umývadlách na ruky netiekla teplá
voda,

- v čase kontroly v prípravni úseku lahôdok nefunkčný prítok
teplej vody v umývadle na ruky, ako aj v umývacom dreze
v prípravni mrazených pekárskych polotovarov,
- neplatný doklad o zdravotnej spôsobilosti u 1 zamestnanca,

- pri vystavovaní nebalených cukrárskych výrobkov nebol na
viditeľnom mieste označený dátum spotreby týchto výrobkov pre
kupujúcich,

- nevedie sa evidencia o teplotách v chladiacich a mraziacich
zariadeniach v skladoch potravín,
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Prevádzka:
Potraviny 1900,
Zechenterova
330/9, Kremnica
COOP Jednota
Žarnovica, s.d.
Prevádzka:
Predajňa 028,
Mládežnícka 23,
B. Štiavnica
CBA Slovakia,
s.r.o.,
prevádzka:
CBA CENT
Supermarket
2680, L.
Svobodu,
B. Štiavnica

- potraviny po uplynutom dátume spotreby neboli oddelene
uložené a zreteľne označené, že sú na iný než pôvodný účel, boli
spoločne skladované v chladenom sklade potravín s ostatnými
potravinami,
- mäkké mäsové výrobky neboli označené dátumom otvorenia
obalu, nebolo možné určiť dátum ich spotreby (údaj na obale
výrobku: „Spotrebujte do 72 hod. od otvorenia obalu.“),
- k niektorým neboli k dispozícii originálne etikety s vyznačením
údajov podľa požiadaviek platnej legislatívy,
- 1 zamestnanec nebol odborne spôsobilý na vykonávanie
epidemiologicky závažných činností.

Košický kraj
Názov a adresa
prevádzky
úsek predaja mäsa
a mäs. výrobkov
v supermarket
Tesco Sečovce,
ktorý prevádzkuje
NOVÁK mäso –
údeniny s.r.o.,
Nitra
PMU, spol. s r.o.
Limbach
prevádzka OD
Lidl Trebišov

Tesco Trebišov

Zistené nedostatky
- znečistený nárezový stroj,
- na obalovom materiály znečistenom výpekom boli uložené
znečistené utierky na úchyt plechov,
- predaj lahôdkarských výrobkov s neznámym dátumom a časom
otvorenia orig. balenia,
- nebola predložená evidencia monitoringu teplôt pri príjme
lahôdkarských výrobkov,
- nebola predložená evidencia o dátume a čase otvorenia orig.
balenia lahôdkarských výrobkov (šaláty, nátierky, syry) – je
evidovaný iba čas uloženia do chladiaceho pultu,
- v chladiacom zariadení zabalené naporciované kúsky syra s
označením dátumu spotreby (19.2.2013) zhodnom s dátumom
spotreby na originálnom balení - nie je primerane skrátený dátum
spotreby,
- na nátierke chýbal názov výrobku, zloženie, skladovanie, dátum
spotreby,
- v chladiacom zariadení vyčlenenom na výrobky po dobe
spotreby sa nachádzali výrobky bez označenia druhu a množstva,
chýbala evidencia o uvedených výrobkoch,
- neoznačené pracovné plochy a náradie na krájanie mliečnych a
mäsových výrobkov,
- znečistený nárezový stroj,
- predaj lahôdkarských výrobkov po dátume spotreby,
- nepredložený doklad o odbornej spôsobilosti,
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BILLA
Trebišov

- nesúlad v označovaní dátumu spotreby u porciovaného výrobku
(0,905 kg rybacieho šalátu v majonéze),
- informácia pre zákazníkov doporučuje spotrebovať výrobok v
deň zakúpenia, na štítku po navážení uvedený dátum, ktorý
predlžuje dobu spotreby do ďalšieho dňa.

Nitriansky kraj
Názov a adresa
prevádzky
OD Tesco Stores,
Štefánikova 48,
Nitra
HM
Tesco
Hviezdoslavova
3, Zlaté Moravce
HM Tesco,
Lúčna 2, ŠaľaVeča
BILLA,
Hviezdoslavova
35, Nitra

Kaufland,
Hviezdoslavova
trieda 779/37,
Nitra

Kaufland,
Hadovská cesta
3913, Komárno
BILLA,
Mederčská ul.,
Komárno
COOP Jednota
Nové Zámky,
Supermarket
124, Hlavná
451/86,
Marcelová
COOP Jednota

Zistené nedostatky
- nedostatočná čistota stien chladiacich zariadení, nárezových
strojov na syr, skriniek na odkladanie riadu, zvyšky vody
v naberačkách na lahôdkarské výrobky,
- nedostatočná čistota nárezového stroja na mäkké mäsové
výrobky,
- nedostatočná vysledovateľnosť lahôdkarských výrobkov,
- nedostatočná čistota chladiacich vitrín cukrárskych výrobkov,
- chýbajúce označenie zloženia cukrárskych výrobkov,
- spoločné uchovávanie zbytkov a po dobe spotreby mäkkých
mäsových výrobkov s lahôdkarskými výrobkami v chladiacom
zariadení,
- chlad. zariadenie na lahôdkarské výrobky bez kontrolného
teplomera,
- neumyté porcovacie náradie, vitrína, - 1 zamestnanec bez
zdokladovania odbornej spôsobilosti,
- nedostatočné vedenie evidencie vysledovateľnosti
lahôdkarských výrobkov,
- zmiešavanie novootvorených balení s vystavovanými
lahôdkarskými výrobkami,
- poškodené steny chladiacich vitrín,
- spoločné uchovávanie obalového materiálu, osobných vecí
zamestnancov, čistiacich prostriedkov,
- lahôdkarské výrobky po dátume spotreby – zistené v 2
prípadoch,
- bez označenia otvorenia obalu - zistené v 24 prípadoch,
- zmiešavanie lahôdkarských výrobkov – zistené v 6 prípadoch,
- mäsové výrobky po dátume spotreby - zistené v 1 prípade,
- mäsový výrobok bez označenia otvorenia obalu – zistené v 2
prípadoch,
- lahôdkarské výrobky bez označenia otvorenia orig. obalu a
ich zmiešavanie – zistené v 1 prípade,
- tovar určený na odpis v predajnej vitríne – zistené v 3
prípadoch,
- lahôdkarské výrobky bez označenia – zistené v 1 prípade,
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Nové Zámky,
Supermarket
318,
Hlavná 1,
Bátorove
Kosihy
CBA Slovakia,
Supermarket
Cent, Eötvösa
64,
Komárno
COOP Jednota
Nové Zámky –
Supermarket
137 Nová Dedina
úsek predaja mäsa
a mäs. výrobkov
v Tesco Tlmače,
ktorý prevádzkuje
NOVÁK mäso –
údeniny s.r.o.,
Nitra
COOP Jednota
Nové Zámky,
Spotrebné
družstvo,
Hlavné námestie
6, Nové Zámky
Supermarket
208
Novozámocká
cesta 81,
Tvrdošovce
HM Tesco Ul. M.
Benku 4590/1a,
Topoľčany

Kaufland
Streďanská
4598/25A,
Topoľčany
Billa fil. 206 Ul.
P.O.
Hviezdoslava,
Topoľčany

- zmiešavanie výrobkov – zistené v 2 prípadoch,

- cukrárske výrobky po dátume spotreby – zistené v 3 prípadoch,
- cukrárske výrobky neznámeho pôvodu – zistené v 2 prípadoch,
- opotrebovaná doska na krájanie,
- dva druhy majonézových šalátov po dobe spotreby,

- chýbala evidencia o dokladaní šalátov do predajných pultov,
- chýbala dokumentácia o školení zamestnancov,
- 2 pracovníčky bez dokladu o odbornej spôsobilosti,

- 1 pracovník bez dokladu odbornej spôsobilosti,

- zdravotná spôsobilosť po platnosti,
- zamestnanec bez dokladu o odbornej spôsobilosti,
- predaj lahôdkarského šalátu (Vlašský šalát) po dátume spotreby
v množstve 0,82 kg),
- pracovné plochy v manipulačnej časti lahôdkarských výrobkov
nevyužívané na účel, na ktorý boli určené (na všetkých plochách
skladovaný vyradený tovar),
- nedostatky v osobnej hygiene (ozdoby na rukách),
- nedostatky pri manipulácii s nebalenými potravinami bez
používania vhodného náradia a náčinia (iba rukavice, ktorými
boli realizované aj iné úkony),
- nesprávne označený dátum spotreby na krájanom mäkkom
údenárskom výrobku (pizza blok 48 hodín),
- zamestnanec bez odbornej spôsobilosti,
- nedostatky pri manipulácii s nebalenými potravinami - bez
používania vhodného náradia a náčinia (iba rukavice, ktorými
boli realizované aj iné úkony),
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Supermarket 09
-600, COOP
Jednota Ul.
Šafárikova
4642/2,
Topoľčany
Supermarket 09603, COOP
Jednota
Gogoľova 2018,
Topoľčany
Supermarket 09605, COOP
Jednota Jacovce,
Ul. Májova,
Topoľčany

Supermarket 09599, COOP
Jednota Ul. 1.
mája 155,
Prašice
Supermarket 01184, COOP
Jednota Ul.
Družstevná,
Radošina

- zamestnanec bez odbornej spôsobilosti,
- predaj tovaru po dátume spotreby (otvorený syr údený, po
otvorení mal byť spotrebovaný do 5 dní, v ponuke bol aj na ďalší
deň),
- predaj tovaru po dátume spotreby (načatý Syr salámový údený
po otvorení mal byť spotrebovaný do 5 dní, v ponuke bol aj
ďalšie dni),
- nedostatky pri skladovaní (skladovanie neštandardného tovaru poškodeného tovaru spolu so štandardným tovarom (mliečne
výrobky) v chladiacom zariadení,
- zamestnanec bez odbornej spôsobilosti,
- predaj tovaru po dátume spotreby (mäsové výrobky),
- nedostatky pri manipulácii s potravinami (údenárske výrobky
a šunky), ktoré boli v koši a v prepravke položené na podlahe v
zápultí,
- nedostatky pri manipulácii s nebalenými potravinami - bez
používania vhodného náradia a náčinia (iba rukavice, ktorými
boli realizované aj iné úkony),
- zamestnanec bez odbornej spôsobilosti,
- nedostatky v osobnej hygiene (ozdoby na rukách, bez pokrytia
vlasatej časti hlavy),
- nedostatky pri skladovaní surovín s hotovými výrobkami
(chladené kuracie diely s párkami),
- nesprávne vystavované nebalené pečivo (časť nebaleného
pečiva bola nezabezpečená pred vonkajšími vplyvmi),
- zamestnanec bez odbornej spôsobilosti,
- nedostatky v prevádzkovej hygiene (tácky uložené priamo na
podlahe, náhradný nárezový stroj v priestore pre upratovačku).

Prešovský kraj
Názov a adresa
prevádzky
Tesco Humenné
oddelenie
lahôdok,
Družstevná
5679/39,
Humenné
Tesco Humenné
– priestor na
výrobu a predaj
pokrmov

Zistené nedostatky
- zamestnanci nevhodne manipulovali s epidemiologicky
rizikovými potravinami: v čase kontroly bola pri prevažovaní
hmotnosť údeného salámového syra Eidam v predajnej miske
2,356 kg, čo bolo o 0,553 kg viac ako bolo vybalené
z predloženého pôvodného originálneho balenia o hmotnosti
1,803 kg, navážené väčšie množstvo údeného salámového syra
Eidam v predajnej miske zamestnanci nevedeli zdokladovať,
- nebola vedená evidencia HACCP v súlade s predloženým
plánom HACCP, a to evidencia o kontrole teploty hotových
pokrmov počas ich uloženia v teplom pulte,
- hotové pokrmy – grilované kurčatá nesprávne uvedená
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(schválené ako
ZSS) Družstevná
5679/39,
Humenné
BILLA,
Laborecká 68
Humenné

NC BILLA –
priestor na
výrobu a predaj
pokrmov,
Laborecká 68
Humenné
Kaufland
Štefánikova ul.,
Humenné

Supermarket
Jednota 02-203,
Palárikova1631
Snina
BILLA
Levoča
Kaufland
Kežmarok
Kaufland
Poprad
HM Hypernova
Poprad

informácia pre konzumentov o dátume spotreby (označený
dátum spotreby od 04.02.2013 do 05.02.2013, teda 24 hod. od
zabalenia hotového pokrmu),
- zamestnanci nevhodne manipulovali s epidemiologicky
rizikovými potravinami, čím došlo pri ich umiestňovaní na trh
z dôvodu klamlivého označenia potravín k uvedeniu spotrebiteľa
do omylu z hľadiska trvanlivosti potravín: zamestnanci
nesprávne označili skrátený dátum spotreby u porciovaného syra
baleného bez prítomnosti spotrebiteľa - Pastierskeho syra
údeného. Na predmetnom syre bola uvedená informácia: balené:
05.02. o 11 08 hod., spotrebujte do 11.02. do 11 08 hod. ( t. j. do 6
dní od otvorenia originálneho balenia ), pričom na predloženom
pôvodnom originálnom balení, z ktorého bol naporciovaný
nesprávne označený predmetný syr je uvedené: po otvorení
originálneho obalu spotrebujte do 5 dní.
- nebola vedená evidencia HACCP v súlade s predloženým
plánom HACCP, a to evidencia o kontrole teploty hotových
pokrmov počas ich uloženia v teplom pulte,

- zamestnanci nevhodne manipulovali s epidemiologicky
rizikovými potravinami, čím nezabezpečili pri umiestňovaní
potravín na trh ich vysledovateľnos: v čase kontroly bola pri
prevažovaní hmotnosť Family nátierky v predajnej miske 1,422
kg, čo bolo o 0,422 kg viac ako bolo vybalené z predloženého
pôvodného originálneho balenia o hmotnosti 1,0 kg. Navážené
väčšie množstvo Family nátierky v predajnej miske zamestnanci
nevedeli zdokladovať.
- neboli označené pracovné plochy účelom použitia,

- chýbal teplomer v chladničke na úseku predaja lahôdok,
- poškodené záchodové dosky vo WC zamestnancov pre ženy,
- cukrársky výrobok v rodinnom balení „Rezy s príchuťou
vajíčkového likéru, á 400 g“ boli bez označenia výrobcu
a dátumu spotreby,
- nevedie sa dôsledne evidencia o sanitácii na úseku lahôdok,
- 4 zamestnanci nemali doklady o odbornej spôsobilosti.
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Trenčiansky kraj
Názov a adresa
prevádzky
Billa 246,
Nám. Slobody
Nové Mesto
n.Váhom
Billa 216,
M. R. Štefánika
Nové Mesto
n.Váhom
Billa 202,
Pred Poľom,
Trenčín
Billa, 238
Stará Turá
Billa 226,
1. mája 53/8226
Myjava
Kaufland,
Svätoplukova
Bánovce n.
Bebravou
Tesco,
nám. Ľ. Štúra
2/2
Bánovce n.
Bebravou

Zistené nedostatky
- ster z plášťa Enterococcus faecalis,

- predlžovanie doby spotreby Bulharského šalátu,

- ster z nárezového stroja Staphylococcus aureus,
- ster z rúk pracovníka Enterococcus faecalis,
-ster z nárezového stroja Enterococcus faecalis,
- Cesnaková nátierka zvýš. počet koliformné baktérie,
- Enterococcus faecalis - ster z nárezového stroja, rúk
pracovníčky,
manipulačného pultu,
- ster z rúk pracovníka - nález Enterococcus faecalis.

Trnavský kraj
Názov a adresa
prevádzky
Kaufland,
Nitrianska 96,
Hlohovec
Kaufland,
A. Trajana 77,
Piešťany
HM TESCO, Za
Váhom 1,
Hlohovec
HM TESCO, N.
Teslu, Piešťany
BILLA,
F. Urbanka,

Zistené nedostatky
- zmiešanie lahôdkarských výrobkov (šalátov) a nepreukázanie
dodržiavania doby spotreby,
- neoznačenie dátumu a času otvorenia balenia lahôdkarských
výrobkov,
- zmiešanie lahôdkarských výrobkov (šalátov) a predaj
lahôdkarských výrobkov po dobe spotreby,
- predaj lahôdkarských výrobkov (šalátov) po dobe spotreby,
- predaj lahôdkarských výrobkov (šalátov) po dobe spotreby,
- predaj lahôdkarských výrobkov (šalátov) po dobe spotreby,
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Trnava
BILLA Aupark,
Nitrianska,
Piešťany
Coop Jednota
SD Trenčín,
Kukučínova 20,
Piešťany
CBA,
Beňovského 15,
Vrbové
CBA-Táborský,
E. F. Scherera,
Piešťany
Ko.Ma.Co CBA,
Čulenova 1,
Cífer
Kaufland,
Cukrovarská,
926 01 Sereď
COOP Jednota
SD, Revolučná
štvrť, Galanta
prevádzka PJ
387, Fučíková
456/250,
Sládkovičovo
COOP Jednota
SD, Revolučná
štvrť, Galanta
prevádzka PJ
073, Pata
Hypernova,
Galantská cesta
16
Dunajská Streda

- 1 zamestnanec bez odbornej spôsobilosti,
- predaj mäsových výrobkov po dobe spotreby a predaj
mäsových výrobkov so zmenenými senzorickými vlastnosťami
(zápach, osliznutý povrch), bez označenia času otvorenia
výrobku,
- prelepovanie dátumu otvorenia originálneho obalu mäsových
výrobkov a predaj mäsových výrobkov po dobe spotreby,
- neoznačenie dátumu spotreby, dátumu a času otvorenia
originálneho obalu,
- neoznačenie dátumu spotreby, dátumu a času otvorenia
originálneho obalu,
- 28.01.2013 zistené zmiešanie 1 druhu lahôdkarského výrobku
s rôznymi dátumami spotreby (oškvarková nátierka DS do
04.02.3013 a DS do 06.02.2013),
- predaj 4 ks cukrárskych výrobkov po uplynutí doby spotreby
o 12 hodín,

- nedodržanie chladiaceho reťazca pri vystavovaní lahôdkarských
výrobkov,

- pri umývadle na ruky neboli k dispozícii potreby osobnej
hygieny (zásobníky na tekuté mydlo a papierový uterák boli
prázdne),
- v skrinke na obalový materiál a pracovné pomôcky sa nachádzali
osobné veci zamestnancov (peňaženky, cigarety),
Supermarket 11 - obalové materiály na potraviny boli uložené spolu s čistiacimi
prostriedkami,
– 078, COOP
- preberanie majonézových šalátov vyrobených v lahôdkarskej
Jednota
výrobni COOP Jednota v Dunajskej Strede v použitých obaloch
Lehnice 589
od iných výrobkov (na obale sa nachádzali aj etikety iných
výrobkov),
- v označení šalátov nebolo uvedené ich množstvo,
Supermarket 11 - vystavovanie balených a nebalených cukrárskych výrobkov
v spoločnej chladiacej vitríne,
– 071, COOP
- obalové materiály na potraviny boli uchovávané spolu
Jednota
s čistiacimi prostriedkami,
Šamorín
BILLA – filiálka - pri umývadle na ruky neboli zabezpečené potreby osobnej
hygieny,
218
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Nám. B. Bartóka - pracovníčka si umyla ruky v umývacom zariadení na pracovné
pomôcky,
Veľký Meder
- používanie nie dôkladne umytých pracovných pomôcok,
BILLA – filiálka - 1 zamestnanec nemal doklad o odbornej spôsobilosti,
- pracovníčky pri krájaní mäsových výrobkov nepoužívali
219
pracovné pomôcky, resp. nenosili jednorazové rukavice,
Agátový rad
- umývadlo na ruky nebolo vybavené vhodnými prostriedkami
Šamorín
k dodržiavaniu osobnej hygieny,
- zámena pracovných plôch,
- v skrinke na obalové materiály potravín boli uložené aj
upratovacie pomôcky.

Žilinský kraj
Názov a adresa
prevádzky
úsek predaja mäsa
a mäs. výrobkov
v Tesco
Turzovka, ktorý
prevádzkuje
NOVÁK mäso –
údeniny s.r.o.,
Nitra
Supermarket
TEMPO, COOP
Jednota
Turzovka
Supermarket
TEMPO, COOP
Jednota Čadca
Supermarket
COOP
Námestovo,
Veterná 158/10
COOP Jednota
Námestovo
COOP Jednota,
PJ 551, Podhora
51, Ružomberok

Zistené nedostatky
- nepredložená dokumentácia o zdravotnej spôsobilosti u 2
zamestnancov,
- nepredložená dokumentácia o školení zamestnancov,
- chýbajúci doklad o odbornej spôsobilosti u 2 zamestnancov,
- chýbajúci kryt na smetnú nádobu, chýbajúce toaletné potreby,
- nepredložená evidencia teplôt v chladiacich zariadeniach,
- nezabezpečená informácia
pre spotrebiteľa o dátume spotreby lahôdkarských výrobkov,
- nepredložená evidencia o množstve
organického odpadu, ako i zmluva o jeho likvidácii,
- chýbajúca informácia pre spotrebiteľov o dátume spotreby
lahôdkarských výrobkov,
- nevyhovujúca teplota v chladiacej vitríne pri predaji,
- u dvoch zamestnankýň nedokázala vedúca supermarketu
predložiť ich doklady o odbornej spôsobilosti,

- nepredložené doklady o vstupných lekárskych prehliadkach
zamestnancov,
- nájdené rôzne druhy mäsových výrobkov po dátume spotreby,
- skladovanie rôznych druhov mäsových výrobkov po dátume
spotreby, resp. dátume min. trvanlivosti spolu s ostatnými
výrobkami v chladničke v prípravni v polici označenej pre
zamestnancov – nezabezpečené ich oddelené skladovanie pred
likvidáciou,
- okno v prípravni na mäso a mäsové výrobky bez ochrannej
10

COOP Jednota,
PJ 188 Tempo,
OD STOPSHOP,
1. Mája 41
Liptovský
Mikuláš
Billa – filiálka
328,
Smrečianska
664,
Liptovský
Mikuláš
Predajňa Lidl č.
132,
ul. Nová 4230/1,
Liptovský
Mikuláš
Hypermarket
Hypernova,
Zarevúca 5051,
Ružomberok
Billa, fil. 308,
Plavisko,
Ružomberok
HM TESCO, OC
Turiec 1, Martin
úsek predaja mäsa
a mäs. výrobkov
v Tesco,
Priekopská 49/B,
Martin –
Priekopa, ktorý
prevádzkuje
NOVÁK mäso –
údeniny s.r.o.,
Nitra
úsek predaja mäsa
a mäs. výrobkov
v Supermarket
Tesco, Nade
Hejnej 1, Martin
– Ľadoveň, ktorý
prevádzkuje
NOVÁK mäso –
údeniny s.r.o.,
Nitra
Kaufland,
Dúbravca 3,

sieťky proti vnikaniu hmyzu – nesplnené opatrenie z 11.6.2012,
- nepredložený doklad o zdravotnej spôsobilosti u 1 pracovníčky,

- nepredložené doklady o vstupných lekárskych prehliadkach,

- nepredložené doklady o vstupných lekárskych prehliadkach,

- nepredložené doklady o vstupných lekárskych prehliadkach,

- nepredložené doklady o vstupných lekárskych prehliadkach,
- v čase kontroly nepredložené doklady o zdravotnej spôsobilosti,
odbornej spôsobilosti a školeniach pracovníkov,
- v čase kontroly nepredložené doklady o preventívnych
prehliadkach a vstupných lekárskych prehliadkach pracovníkov,

- v čase kontroly nepredložené doklady o preventívnych
prehliadkach a vstupných lekárskych prehliadkach pracovníkov
ani doklady o zdravotnej spôsobilosti, odbornej spôsobilosti,

- v čase kontroly nepredložené doklady o zdravotnej spôsobilosti,
odbornej spôsobilosti a školeniach pracovníkov,
11

Martin

- nepreukázanie dodržiavania doby otvorenia rozvažovaných
lahôdkarských výrobkov, doby ich spotreby, doby predaja
nebalených lahôdkarských výrobkov,
- nepredloženie dokumentácie, ktorou by bola preukázaná
účinnosť systému vysledovateľnosti,
- nesprávna manipulácia a porušovanie povinnosti pri
umiestňovaní lahôdkarských výrobkov na trh.
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