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Implementácia päťročného plánu úradnej kontroly potravín 
v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva v SR 

správa o vyhodnotení za rok 2010
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 

Úradné kontroly (ÚK)

Kontrola  dodržiavania   povinností  vyplývajúcich  z potravinovej  legislatívy   na  základe 
ročného  plánu  úradnej  kontroly  potravín,  podľa  údajov databáz  o výrobcoch,  baliarniach, 
distribútoroch, dopravcoch a obchode. Potravinárske podniky sú zaradené do kategórií podľa 
kritérií, a to podľa rizikovosti vyrábaných potravín, ohrozenia cieľovej skupiny spotrebiteľov, 
spotreby  potravín  vybranou  populačnou  skupinou  spotrebiteľov,  dodržiavania  platných 
predpisov vo výrobe, dodržiavania hygienických požiadaviek - osobná hygiena a prevádzková 
hygiena, kvality a zdravotnej bezpečnosti surovín, technológie výroby potravín, hygienickej 
úrovne technologického zariadenia.
Kontrole podliehajú potravinárske podniky podľa kompetencií vyplývajúcich z § 23 zákona 
č. 152/1995 z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Výkon  štátneho  zdravotného  dozoru  (ŠZD)  vyplýva  z  kompetencií  podľa  ust.  zákona 
č. 355/2007  Z.  z.  o ochrane,  podpore  a  rozvoji  verejného  zdravia  a o zmene  a doplnení 
niektorých zákonov. 
Frekvencia výkonu kontrol vyplýva zo zaradenia potravinárskeho podniku do kategórie rizika 
a je rozpracovaná na regionálnej úrovni.

Kontrola prevádzkovateľov

ÚK podľa Zák. č. 152/1995 Kontroly – počet Nezhoda – počet

Výrobcovia a baliarne 11 7

Distribútori a dopravcovia 0 0

Maloobchod 43 3

Výrobcovia predávajúci hlavne na maloobchodnej báze 17 7

ŠZD podľa Zák. Č. 355/2007 - ZSS uzatvoreného typu Kontroly – počet Nezhoda – počet

5.1 - nemocnice 4 5

5.2 – závodné stravovanie 21 3

5.3 – domovy sociálnej starostlivosti 19 1

5.4 – liečebne, kúpele, rehabilitačné zariadenia 0 0

5.5 – predškolské, školské zariadenia 64 2

ŠZD podľa Zák. č. 355/2007 - ZSS otvoreného typu Kontroly – počet Nezhoda – počet

5.6 – zariadenia s prípravou jedál 258 40

5.7 – zariadenia bez prípravy jedál 202 6

5.8 – predaj občerstvenia (rýchle obč., sezónne bufety) 97 2

5.9 – krátkodobý stánkový predaj (pri hromadných akciách) 49 1
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Kontrola výrobkov

Druh potravinovej komodity Kontroly – počet Nezhoda – počet

Epidemiologicky rizikové potraviny (cukrárske v., lahôdkárske v., 
zmrzlina porciovaná, pokrmy rýchleho občerstvenia)

114 5

Hotové pokrmy 35 3

Ostatné potraviny vrátane potravín uvedených v prílohe č. 2 
plánu ÚK ŠZD na rok 2010 „Špecifické kritériá zdravotnej 
bezpečnosti“

89 1

Celková zhoda u prevádzkovateľov a výrobkov 

Celková zhoda u prevádzkovateľov: 
Počet vyhovujúcich kontrol – 701   z celkového počtu - 738 kontrol.
Počet subjektov s nevyhovujúcimi výsledkami – 37, nevyhovujúce výsledky v jednotlivých 
oblastiach  (alebo  v  kombinácii  oblastí)  –  hygiena  (HACCP,  školenia)  -  17,  celková 
hygiena - 21,  zloženie  potravín  –  0,  kontaminanty  (iné  ako  mikrobiologické)  –  0, 
označovanie – 2, iné – 31.

Celková zhoda u výrobkov (mikrobiologické riziká, chemické riziká, označovanie)
Počet  vyhovujúcich  výsledkov  –  233  z  celkového  počtu  -  242  výsledkov  (testovaných 
vzoriek, kontrolovaných výrobkov), t. j. 9 nevyhovujúcich výsledkov.

Analýzy nezhôd, výskyt nezhôd

Kontrola v ZSS
kontrola prevádzkovateľov (Popis najčastejšie zisťovaných nezhôd):
Prevádzkovateľ nevypracoval Prevádzkový poriadok kontrolovaného zariadenia a nepredložil 
ho orgánu verejného zdravotníctva na schválenie.
Prevádzkovateľ  prevádzkoval  kontrolované  zariadenie   bez  kladného rozhodnutia   orgánu 
verejného zdravotníctva.
Prevádzkovatelia neurčili, nezaviedli a nezachovávali trvalý postup alebo postupy založené na 
zásadách HACCP a správnej výrobnej praxe v kontrolovanej prevádzke.
Skladovanie vzájomne nezlučiteľných druhov surovín a potravín.
Činnosti  súvisiace  s  odstraňovaním   odpadu   vznikajúceho  v  prevádzke   neboli  náležite 
dokumentované,  dokumentácia  nebola  vedená   v  súlade  s  právnymi  predpismi,  neboli 
zabezpečené vhodné podmienky pre skladovanie odpadov (nevhodné odpadové nádoby).
Poskytovanie služieb spojených s výrobou a prípravou jedál a nápojov v priestoroch, ktoré 
nespĺňali  požiadavky  na  stavebno-technické  riešenie,  priestorové  usporiadanie,  vybavenie, 
vnútorné členenie a na prevádzku.    
Porušované  zásad  správnej  výrobnej  praxe,  nerešpektovanie  požiadaviek  na  členenie 
prevádzky podľa druhu vykonávaných činností, dochádzalo ku kríženiu čistých a nečistých 
činností
K umývadlám v zariadeniach na osobnú hygienu hostí (WC) a na osobnú hygienu personálu 
(WC) nebol zabezpečený prívod tečúcej teplej vody.
Epidemiologicky závažné činnosti v kontrolovanej prevádzke vykonávali osoby, ktoré v čase 
kontroly nepreukázali svoju zdravotnú a odbornú spôsobilosť.
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Prevádzkovateľ nevykonával náležitú kontrolu osobnej hygieny zamestnancov.
Prevádzkovateľ  nezabezpečoval  skladovanie  surovín,  potravín  a  pokrmov a manipuláciu  s 
nimi v zmysle platných právnych úprav. 
Nebola   vykonávaná  pravidelná  kontrola  podmienok  dodržania  zdravotnej  neškodnosti 
uskladňovaných potravín a surovín, zistené bolo skladovanie potravín a surovín po uplynutí 
doby ich najneskoršej spotreby.
Nebola vykonávaná kontrola  teplôt  hotových pokrmov a/alebo  neboli  dodržiavané teploty 
uchovávania hotových pokrmov.
Priestory kontrolovaného zariadenia neboli udržiavané v čistote a poriadku (znečistené  steny, 
znečistené technologické zariadenia, predmety tvoriace vybavenie, steny s výskytom plesne, 
priestory neboli vymaľované, znečistené chladiace zariadenia, a pod.)
Prevádzkovatelia  nezabezpečovali  stavebno  -  technické  úpravy  a  údržbu  priestorov  a 
zariadení (nevhodná povrchová úprava podlahy,  poškodená povrchová úprava stien a podláh, 
poškodené pracovné plochy a pomôcky a pod).

Úradná kontrola
kontrola prevádzkovateľov (Popis najčastejšie zisťovaných nezhôd):
Nezabezpečenie skladovania potravín za takých podmienok, aby sa zachovala ich zdravotná 
neškodnosť, kvalita a biologická hodnota.
Nezabezpečenie  označenia  potravín  obchodným  menom  prevádzkovateľa  potravinárskeho 
podniku, údajom o dátume spotreby, správnym údajom o osobitnom spôsobe skladovania.
Nezabezpečenie  účinného  čistenia  a  dezinfekcie  predmetov,  príslušenstva  a  zariadenia  v 
prevádzke výroby a predaja zmrzliny/cukrárskych výrobkov.
Nezabezpečenie  prepravy  potravín  v  spôsobilých  a  vhodne  vybavených  dopravných  a 
paletizačných prostriedkoch takým spôsobom, aby sa zachovala ich bezpečnosť a kvalita.
Uchovávanie  potravín  a  surovín  pri  teplotách,  ktoré  boli  v  rozpore  s  ustanoveniami 
potravinového  kódexu  alebo  v  rozpore  s  hodnotami  deklarovanými  prevádzkovateľom 
potravinárskeho podniku.
Nevykonávanie pravidelnej kontroly nad dodržiavaním požiadaviek na zdravotnú neškodnosť 
a kvalitu vlastných výrobkov (zmrzliny).
Skladovanie zmesi na výrobu zmrzliny  za nevyhovujúcich teplotných podmienok.
Neodobratie vzoriek zmrzliny z každého druhu vyrobenej zmrzliny a nevedenie evidencie o 
odobratých vzorkách.
Nezabezpečenie čistoty skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia.
Vykonávanie  skladovania  surovín  v suchom sklade,   kde   relatívna  vlhkosť prekračovala 
legislatívne stanovený limit.
Predaj potravín zabalených mimo prevádzky prevádzkovateľa potravinárskeho podniku a bez 
prítomnosti spotrebiteľa, v rozpore s ustanoveniami platných právnych predpisov.
Neuchovávanie  rýchlo  sa  kaziacich  potravín  trvale  schladených,  a  to  pri  skladovacích 
teplotách ustanovených potravinovým kódexom.

Charakter rizika pochádzajúceho z nezhôd   
Mikrobiologické riziko, riziko zhoršenia alebo poškodenia zdravotného stavu spotrebiteľov, 
resp. niektorých skupín spotrebiteľov, riziko porušenia bezpečnosti pokrmov. 
Riziko  možného  nepriaznivého  účinku  biokontaminantov  na  zdravotný  stav  niektorých 
spotrebiteľov a riziko nežiadúcich reakcií organizmu.
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Hlavná príčina nezhody – porušenie ustanovení právnych predpisov
Porušenie ustanovení.

Zák. č. 355/2007 Z.z. 
§ 16 ods. 1
§ 26 ods. 3 
§ 26 ods. 4  písm. c), d), e), f), g), m), h),  k), l),  m)
§ 52 ods. 1, písm. b), e),  f), g)

Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z.z. 
§ 2 ods.1, ods.2,  ods. 4
§ 3 ods.1, ods. 3
§ 4 ods.2  
§ 6 ods. 2, ods. 3, ods. 4, ods. 5,  ods. 7
§ 8 ods.2,  ods. 4
§ 9 ods.1,  ods. 2,  písm. a,),  b),  ods. 3, písm. f)
§ 12 písm, b)
      
Zákon č. 152/1995 Z.z. 
§ 3 ods.2
§ 4 ods. 1, ods.2,  písm. a)
§ 8 ods.1, ods. 2
§ 9 ods.1 písm. b), d), f)
§ 10 ods.1 písm. a), b), c), d) e)
§ 11 písm. d)
§ 12 ods.1 písm. l),  ods. 2
    
Iné právne predpisy
Výnos  MP SR a MZ SR č. 28167/2007-OL.
Nariadenie  Európskeho parlamentu  a  Rady (ES)  č. 852/2004 z  29  apríla  2004 o  hygiene 
potravín.
Výnos MP SR a MZ SR z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100.

Postupy na zabezpečenie zhody prevádzkovateľmi potravinárskych a   krmovinárskych 
podnikov a ďalších príslušných výrobcov a prevádzkovateľov  

Reakcia prevádzkovateľov (výrobcov) na výsledky kontroly – 9,  zabezpečenie zhody - 9, 
nezhoda netrvá – 9.
Reakcia  prevádzkovateľov  (výrobcov)  na  začatie  správneho  konania  –  23,  zabezpečenie 
zhody –  23, nezhoda netrvá – 23.
Reakcia prevádzkovateľov (výrobcov) na uloženie pokuty – 26, zabezpečenie zhody -  26, 
nezhoda netrvá – 26.
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Bez reakcie  prevádzkovateľov (výrobcov) na výsledky kontroly a/alebo na začatie správneho 
konania – 9 prípadov,  nezhoda trvá – 9  prípadov.
Bez reakcie  prevádzkovateľov (výrobcov) na uloženie pokuty – 3  nezhoda trvá – 3.

Postupy prijaté na zabezpečenie efektívneho fungovania služieb úradnej kontroly

Boli uplatnené postupy na základe kompetencií vyplývajúcich z platnej legislatívy, a to: 
Správne konanie na zabezpečenie zhody u prevádzkovateľov a výrobcov, začaté konanie v 35 
prípadoch u 30 prevádzkovateľov (výrobcov).
Ďalší postup v správnom konaní začatom proti prevádzkovateľom (výrobcom):
Uloženie pokuty – 32  prípadov.
Z 32 prípadov uložených pokút  v 2 prípadoch odvolacie konanie bolo ukončené potvrdením 
uloženej  pokuty  orgánom,  ktorý  rozhodoval  o  odvolaní,  v  1  prípade   prebieha  odvolacie 
konanie, v 1 prípade účastník konania vzal späť svoje odvolanie a v 1 prípade  správny orgán 
zmenil svoje pôvodné rozhodnutie  a odvolaniu v plnom rozsahu vyhovel (autoremedúra). 
Ďalšie prípady uložených pokút sú v štádiu neprávoplatných rozhodnutí. 

Postupy prijaté na odstránenie vymáhania práva 

V zariadeniach spoločného stravovania 
Počet schválených prevádzkární – 107, počet neschválených prevádzkární – 2
Počet vydaných opatrení – 3 (§ 55 ods. 2 písm. g, zák. č. 355/2007 Z.z.). 
Počet rozhodnutí o zákaze činnosti / prevádzky – 0.
Počet pokút / suma –  21 / 5800 € 
Počet blokových pokút / suma – 2 / 66 € 

Pri výrobe a manipulácii s lahôdkárskymi výrobkami, cukrárskymi výrobkami, zmrzlinou, 
minerálnymi  a pramenitými  vodami,  výživovými  doplnkami,  aditívnymi  látkami,  obalmi 
a materiálmi prichádzajúcimi do styku s potravinami:
Počet schválených prevádzkární – 6  počet neschválených prevádzkární – 0.
Počet vydaných opatrení – 0.
Počet rozhodnutí o zákaze činnosti / prevádzky – 0.
Počet pokút / suma –    6 / 1210 €
Počet blokových pokút / suma – 0 / 0 €

Prehľad celkového plnenia

Počet kontrol 736

Počet nezhôd pri kontrole 71

Počet testovaných vzoriek 242

Počet nevyhovujúcich výsledkov vzoriek 9

Zhodnotenie vykonaných kontrol v nadväznosti na hlásenia v systéme RAPID ALERT

Potraviny  a materiály  a  predmety určené na styk s  potravinami:  prijaté  3  hlásenia  / 
vykonaných 5 kontrol.
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