
BRAZÍLSKE  MÄSO,  MÄSOVÉ  PRÍPRAVKY  A  VNÚTORNOSTI   

SO  SALMONELOU 

V zariadeniach spoločného stravovania počas výkonu úradnej kontroly potravín odbornými 

zamestnancami RÚVZ SR a v prevádzkach skladov i obchodnej sieti odbornými 

zamestnancami RVPS boli odobraté vzorky mäsa, mäsových prípravkov a vnútorností 

pôvodom z Brazílie.  

K 11.4.2017 bola potvrdená prítomnosť patogénneho mikroorganizmu Salmonella sp. 

u nasledovných výrobkov uvedených v tabuľke : 

Por. 

číslo 

Názov Identifikačné 

číslo 

D.M.T. Výrobca  

1. Mrazená solené 

kuracie prsia 

Seara 

BR 1215 02.04.2018 AGRICOLA 

JANDELLE S/A, 

Rolandia 

Salmonella 

Heidelberg 

2. Mrazené kuracie 

prsia, solené, 

bez kosti a kože 

Coopavel 

BR 3887 09.03.2018 Coopavel 

Cooperativa 

Agroindustrial 

Matadouro 

Frigorífico 

Salmonella 

Heidelberg 

3. Mrazené kuracie 

prsia, solené, 

bez kosti a kože 

Coopavel 

BR 3887 03.03.2018 Coopavel 

Cooperativa 

Agroindustrial 

Matadouro 

Frigorífico 

Salmonella 

Heidelberg 

4. Mrazené kuracie 

prsia, solené, 

bez kosti a kože 

Coopavel 

BR 3887 03.08.2018 Coopavel 

Cooperativa 

Agroindustrial 

Matadouro 

Frigorífico 

Salmonella 

Heidelberg 

5. Mrazené kuracie 

pečene 

 

BR 3742 30.11.2018  Salmonella 

Mbandaka (bez 

posúdenia) 

6. Mrazené kuracie 

pečene 

 

BR3887 17.10.2018  Salmonella 

Heidelberg (bez 

posúdenia) 

7. Mrazené kuracie 

pečene  

 

BR 2694 21.06.2017  Salmonella 

Heidelberg (bez 

posúdenia) 

8. Mrazené kuracie 

pečienky  

BR 3887 28.07.2018  Salmonella 

Heidelberg (bez 

posúdenia) 

9. Mrazené kuracie 

pečienky  

BR 3887 09.11.2018  Salmonella 

Heidelberg (bez 

posúdenia) 

10. Mrazené kuracie 

pečienky  

BR 2694 08.05.2018  Salmonella 

Heidelberg (bez 

posúdenia) 

 



UPOZORNENIE !!! 

Nakoľko výkonu kontrol neboli podrobené všetky zariadenia spoločného stravovania  

žiadame prevádzkovateľov o kontrolu zásob mrazeného mäsa, mäsových prípravkov 

a vnútorností pôvodom z Brazílie.  

V prípade, že uvedené druhy výrobkov má prevádzkovateľ na sklade je nutné 

uvedené mäsové prípravky a vnútorností pôvodom z Brazílie (pozri identifikačné číslo 

a dátum minimálnej trvanlivosti) nepoužívať k príprave pokrmov a kontaktovať RÚVZ 

za účelom ďalšieho postupu. 

Rovnaký postup je potrebné zaujať i v prípade, že prevádzkovatelia zariadení spoločného 

stravovania zistia skladovanie mäsa, mäsových prípravkov a vnútorností z rizikových 

prevádzkarní v Brazílii. 

Zoznam rizikových prevádzkarní v Brazílii je uvedený nižšie v tabuľke: 

Por. 

číslo 

Identifikačné číslo  

Výrobca 

1. BR 55 Frigorífico Oregon S/A, Apucarana, Paraná 

2. BR 530 Seara Alimentos Ltda, Lapa, Paraná 

3. BR 1010 BRF S.A. , Mineiros, Goias 

4. BR 2156 JJZ Alementos S.A., Goianira, Goias 

 

Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že pri príprave pokrmov (nielen v zariadeniach 

spoločného stravovania ale i v domácnostiach) je nutné venovať zvýšenú pozornosť 

dodržiavaniu platných hygienických zásad s dôrazom na dodržiavanie zásad osobnej hygieny, 

zabráneniu kríženia čistých a nečistých činností, dôkladnej tepelnej úpravy a hygiene 

prevádzky.  

Tieto zásady Svetová zdravotnícka organizácia WHO uvádza vo forme 10 pravidiel.  

 

 

 

 



 

 

 

 „Desatoro  zlatých pravidiel ochrany pre črevnými nákazami podľa WHO“ 

1. Výber zdravotne bezchybných potravín. Pri nákupe uprednostňovať tepelne spracované 

potraviny, napr. pasterizované mlieko pred surovým. Potraviny konzumované v surovom 

stave dokonale umyť. 

2. Dokonalé preváranie potravín. Dôkladné varenie usmrcuje mikroorganizmy, podmienkou 

však je dosiahnutie teploty minimálne 70°C počas 20 minút vo všetkých častiach 

spracovávanej potraviny (napr. hydina pri kosti). 

3. Konzumácia bezprostredne po uvarení. Pokiaľ sú uvarené pokrmy ponechané pri teplote 

miestnosti, mikroorganizmy, ktoré proces varenia prežili, sa začnú množiť, prípadne 

produkovať toxín. Čím dlhší je interval medzi tepelným spracovaním a konzumáciou, tým je 

riziko väčšie. 

4. Správne skladovanie potravín. Ak má byť strava pripravená v časovom predstihu, je 

nutné ju uchovávať buď v teplom stave (okolo 60°C) alebo v chlade (pod 10°C). Chybou je 

uloženie väčšieho množstva potravín, ktoré sú ešte teplé do chladničky. Stred potravín môže 

zostať dlho nad 10°C a mikroorganizmy sa pomnožia. 

5. Dôkladné zohrievanie potravín. Uvarené potraviny je potrebné zohrievať opäť pri teplote 

minimálne 70°C. 

6. Zabrániť skríženej kontaminácii surových a už uvarených potravín. Bezpečne uvarené 

potraviny sa môžu sekundárne kontaminovať surovými, a to priamo dotykom alebo nepriamo, 

použitím toho istého noža, dosky na krájanie a pod. 

7. Umývanie rúk je nutné pred zahájením prípravy potravín, pri prerušení práce, po 

opracovaní surových potravín a samozrejme po použití toalety alebo prebaľovaní dieťaťa. 

Hnisavé ložiská na rukách musia byť vždy zakryté. Ruky môžu byť kontaminované i po 

dotyku domácich zvierat. 

8. Čistota kuchynského zariadenia. Potraviny môžu byť kontaminované mikroorganizmami 

z pracovných plôch a kuchynských pomôcok. Prevenciou je udržiavať celé zariadenie 

v dokonalej čistote. 

9. Ochrana potravín pred hmyzom, hlodavcami a inými zvieratami, ktoré môžu tiež 

prenášať patogénne mikroorganizmy. 

10. Používanie na prípravu potravy výhradne pitnej vody. Pokiaľ sú o kvalite vody 

určenej na prípravu stravy pochybnosti, je nutné ju prevariť. 

       


