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Informácia z výkonu mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného 
na kontrolu vybraných ubytovacích zariadení v SR 
 
 
 
 

V mesiaci február vykonali vybrané Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej 
len „RÚVZ“) so sídlom v Bratislave, Senici, Trnave, Nitre, Považskej Bystrici, Banskej 
Bystrici, Košiciach, Prešove, Spišskej Novej Vsi a Poprade (viď príloha) mimoriadny cielený 
štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) zameraný na kontrolu vybraných ubytovacích 
zariadení v SR.  

Vykonanie cieleného ŠZD vyplynulo z plnenia záverov z pracovnej porady vedenia 
ÚVZ SR zo dňa 13.1.2015, a to na základe podnetu Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorá pri 
kontrole 550 ubytovacích, hotelových a pohostinských zariadení v 22 prípadoch zistila 
prevádzkovanie zariadenia bez súhlasného rozhodnutia príslušného regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva (porušenie § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z.). 
 

ŠZD bol zameraný na dodržiavanie zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o doplnení a zmene niektorých zákonov v platnom znení najmä § 
13 (existencia súhlasného rozhodnutia príslušného RÚVZ k uvedeniu priestorov ubytovacieho 
zariadenia do prevádzky, prevádzkových poriadkov), dodržiavanie vyhlášky MZ SR č. 
259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov 
a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.     

 
       

Výsledky z mimoriadnej kontroly  
  Výsledky z výkonu mimoriadneho ŠZD v ubytovacích zariadeniach v 7 krajoch 
(Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Banskobystrický, Košický a Prešovský) 
orgánmi verejného zdravotníctva. 
 

Zhrnutie výsledkov z mimoriadneho výkonu ŠZD je uvedené v tab. č. 1. 
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Tab. č. 1 
Zhrnutie výsledkov z mimoriadneho výkonu ŠZD 

Kraj 

 Súhlasné 
rozhodnutie 

orgánu 
verejného 

zdravotníctva 

Schválený 
prevádzkový 
poriadok 
zariadenia 

Zistené 
nedostatky  Začaté konanie 

  áno  nie  áno  nie  áno  nie  áno  nie 
Bratislavský  8  1  8  1  2  7  2  7 
Trnavský  4     4     2  2  2  2 
Nitriansky  1     1     1     1    
Trenčiansky  1     1        1     1 

Banskobystrický     2     2  2     2    
Košický     2     2  2     2    

Prešovský  2  1  2  1  1  2  1  2 

spolu  16  6  16  6  10  12  10  12 
 
 
Závery: 
 
 Z 22 ubytovacích zariadení, kde boli Slovenskou obchodnou inšpekciou zistené 
nedostatky najmä prevádzkovanie bez súhlasného rozhodnutia orgánu verejného 
zdravotníctva, bolo orgánmi verejného zdravotníctva pri mimoriadnom výkone ŠZD zistené, 
že 16 zariadení malo vydané súhlasné rozhodnutie orgánu verejného zdravotníctva k uvedeniu 
priestorov do prevádzky a len v 6 zariadeniach zistené prevádzkovanie bez súhlasného 
rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva. Na základe týchto nedostatkov, ako aj 
nedostatkov v hygienicko-prevádzkovom režime zariadení bolo v 10 zariadeniach začaté 
správne konanie (v 8 prípadoch začal správne konanie orgán verejného zdravotníctva a v 2 
prípadoch SOI).  
 


