
Správa o výsledkoch komplexnej hygienickej previerky v zariadeniach spoločného 
stravovania (ZSS) s celodennou prevádzkou 

Kontrola na úseku stravovania v zariadeniach spoločného stravovania pre deti a mládež 
v SR bola zameraná na dodržiavanie podmienok skladovania potravín podľa sortimentu, na 
zisťovanie pôvodu tovaru (vysledovateľnosť), dodržiavanie hygienických požiadaviek na 
výrobu, manipuláciu a výdaj hotových pokrmov, dodržiavanie prevádzkovej hygieny 
a sanitácie, požiadaviek zdravotnej a odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzok 
a technického stavu varných zariadení a zariaďovacích predmetov v prevádzkach. Súčasťou 
kontrol bol aj náhodný odber vzoriek celodennej stravy (raňajky, desiata, obed, olovrant 
a teplá večera), a to za účelom laboratórneho vyšetrenia (energetická hodnota, bielkoviny, 
tuky, cukry, kuchynská soľ). Získané laboratórne výsledky sa následne porovnávali 
s odporúčanými výživovými dávkami (OVD) pre obyvateľov SR vyjadrením v % plnenia 
OVD pre dané vekové kategórie (viď. Tabuľky č. 1 až 48). 

Tabuľka č.1 
Názov zariadenia: Diagnostické centrum - Špeciálne výchovné zariadenie s celodennou 

prevádzkou na ul. Jančeka 32 v Ružomberku 
Dátum konania kontroly: 19.05.2014  

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

± 5 do 10%) 

OVD pre 11-14 
ročné deti školského 

veku 
(dievčatá) 

Energetická hodnota 10 028,3 KJ +0,28 % 10 000 KJ 
Bielkoviny 55,1 g +5,96 % 52 g 
Tuky  74 g -1,33 % 75 g 
Cukry 360,8 g -4,30% 377 g 
NaCl  6820 g - - 

 
 
Tabuľka č.2 
Názov zariadenia: Diagnostické centrum - Špeciálne výchovné zariadenie s celodennou 

prevádzkou na ul. Jančeka 32 v Ružomberku 
Dátum konania kontroly: 20.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

± 5 do 10%) 

OVD pre 11-14 
ročné deti školského 

veku 
(chlapci) 

Energetická hodnota 10 246,5 KJ -2,41 % 10 500 KJ 
Bielkoviny 58,1 g +16,2 % 50 g 
Tuky  74 g -7,5 % 80 g 
Cukry 370,5 g -6,68 % 397 g 
NaCl  6120 g - - 

 
Vyhodnotením výsledkov laboratórneho vyšetrenia vzoriek celodennej stravy a porovnaním  
s OVD pre danú vekovú kategóriu detí, berúc do úvahy skutočnosť, že hodnoty základných 
živín  (obsah energie, bielkoviny, tuky a cukry) sa môžu odlišovať od OVD o 5 – 10 %  podľa 
vyhlášky č. 533/2007 Z. z. bolo zistené, že okrem jedného ukazovateľa (vyšší obsah bielkovín 
vo vzorke stravy u chlapcov), sú všetky ostatné sledované výživové ukazovatele v  súlade 
s OVD pre danú vekovú kategóriu detí. Pestrosť hodnotenej stravy bola vyhovujúca. 
Hygienická kontrola v stravovacej časti bola vykonaná dňa 21.05.2014. Kontrolou neboli 



zistené nedostatky, prevádzková hygiena ako aj osobná hygiena pracovníkov bola v čase 
dozoru na vyhovujúcej úrovni. V prevádzke je zavedená správna výrobná  prax a vedené sú 
záznamy o monitoringu jednotlivých kritických kontrolných bodov tak, ako vyplývajú zo 
zásad správnej výrobnej praxe. Vzorky stravy sa odkladajú. Všetci zamestnanci  v stravovacej 
časti sú zdravotne a odborne spôsobilí. V prevádzke je zabezpečená likvidácia kuchynského 
odpadu v súlade s platnou legislatívou. V skladoch nebol zistený tovar po uplynutí dátumu 
minimálnej trvanlivosti resp. doby spotreby, všetky sklady sú vybavené meracími 
zariadeniami na kontrolu podmienok skladovania.  Na základe vyššie uvedených skutočností, 
opatrenia neboli uložené (viď Tabuľka č. 1 a 2). 

 
Tabuľka č. 3 
Názov zariadení:  Krízové stredisko SOS, Komárňanská ul. č. 135, 947 01 Hurbanovo, 
 Detský domov, Rábska ul. č. 12, 946 03  Kolárovo, samostatná skupina č.5 
Dátum konania kontrol: 18.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

± 5 do 10%) 

OVD pre 7-10 ročné 
deti školského veku 

(dievčatá) 
Energetická hodnota 6937 kJ  -22,92% 9000 kJ 
Bielkoviny 58,1 g +76,06% 33g 
Tuky  41,9 g -40,14% 70g 
Cukry 256,3 g -26,14% 347g 
NaCl  4550 g - - 

 
Tabuľka č. 4 
Názov zariadení: Detský domov, Rábska ul. č. 12, 946 03  Kolárovo  
Dátum konania kontrol: 19.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

± 5 do 10%) 

OVD pre 11-14 
ročné deti školského 

veku 
(chlapci) 

Energetická hodnota 8669 KJ  -17,44% 10 500 kJ 
Bielkoviny 73,9 g +47,8% 50 g 
Tuky  66,2 g  -17,25% 80 g 
Cukry 288,0 g -27,46% 397 g 
NaCl  4570 g - - 

Pri kontrolách v 2 zariadeniach  (Krízové stredisko SOS, Komárňanská ul. č. 135, 947 01 
Hurbanovo a Detský domov, Rábska ul. č. 12, 946 03  Kolárovo, samostatná skupina č. 5) 
neboli zistené nedostatky. V obidvoch prevádzkach boli vopred vypracované jedálne lístky. 
Ich zostava vyhovovala požiadavkám racionálnej výživy. Ovocie a zelenina sú zastúpené 
denne, jedlá z rýb týždenne. V Detskom domove v Kolárove bol štátny zdravotný dozor 
zameraný len na odbornú, zdravotnú spôsobilosť zamestnancov, ktorí sa podieľajú na príprave 
stravy, ďalej na  kontrolu dodržiavania dátumu spotreby a skladovania potravín, zostavu 
jedálneho lístka, doklady o pôvode surovín. A to z toho dôvodu, že ide o detský domov 
rodinného typu. Celodenná strava v Krízovom stredisku SOS v Hurbanove bola odobratá od 
vekovej skupiny 7-10 ročné dievča a celodenná strava v Detskom domove v Kolárove bola 
odobratá od vekovej skupiny 14-ročný chlapec (viď Tabuľka č. 3 a 4). 
 
 
 
 



Tabuľka č. 5 
Názov zariadenia: Stredisko Domov  sociálnych služieb Symbia Zvolen, Moyzesova č.50, 

Zvolen 
Dátum konania kontroly: 20.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

± 5 do 10%) 

OVD pre 11-14 
ročné deti školského 

veku 
(dievčatá) 

Energetická hodnota 6790 KJ -32,1% 10 000 g 
Bielkoviny 60,3 g +15,96% 52 g 
Tuky  45,1 g -39,87% 75g 
Cukry 243,5 g -35,41% 377 g 
NaCl  15 184 g - - 

Pri kontrole v Stredisku Domov sociálnych služieb Symbia Zvolen bolo zistené, že v 
dokumentácii HACCP nie je zapracovaná manipulácia s kuchynským biologickým odpadom, 
nevedie sa evidencia  o dennom množstve odpadu. Vzorky celodennej stravy - raňajky, 
desiata, obed, olovrant, večera  boli  odobraté dňa 20.5.2014 metódou náhodného odberu 
porcie od stravníka na laboratórne vyšetrenie na určenie energetickej a nutričnej hodnoty 
stravy detí školského veku – dievčatá 11-14 ročné. Laboratórne výsledky boli vyhodnotené 
a porovnané s odporúčanými výživovými dávkami pre obyvateľstvo v SR uverejnenými vo 
vestníku MZ SR/1997, čiastka 7-8, platnými pre sledovanú vekovú skupinu. JL zo dňa 
20.5.2014 :  syrová nátierka z nivy, chlieb, čaj , banán, mrkvová polievka, chlieb, bravčový 
rezeň belehradský, zemiaky,  čaj,  jablko, krupicová kaša, čaj. Laboratórnym rozborom 
celodennej stravy bola celková energetická hodnota stanovená  na 6790 KJ (– 32,1%  OVD),  
tuky 45,1g ( -39,9 % OVD ), bielkoviny  60,3g ( +16% OVD ) ,  sacharidy 243,5g ( -
35,4% OVD ),  NaCL 15 184 ± 285mg. Vzhľadom na to, že sa jedná o deti zdravotne 
postihnuté, ktorých energetický výdaj  je nižší ako u zdravých detí vyšetrená celodenná strava 
SSS Symbia Zvolen zo dňa 20.5.2014 má nižšiu  energetickú hodnotu. Strava obsahuje 
zvýšený podiel kuchynskej  soli (viď. Tabuľka č. 5).  

 
Tabuľka č. 6 
Názov zariadenia: Školská jedáleň pri SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen , Jabloňova 
          1352, Zvolen 
Dátum konania kontroly: 20.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 15-18 
ročné študujúce 

dospievajúce 
dievčatá  

Energetická hodnota 9669 KJ +0,72 %  9600 g 
Bielkoviny 82,3 g +64,6% 50 g 
Tuky  85,3 g +31,23% 65 g 
Cukry 303,1 g -19,81% 378 g 
NaCl  18 124 mg - - 

Pri kontrole v Školskej jedálni pri SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen bola 
zistená znečistená maľovka stien, poškodená opadávajúca omietka v kuchyni,  poškodené 
opotrebované okenné rámy okien zastaralé opotrebované strojnotechnologické zariadenie 
kuchyne. Vzorky celodennej stravy -  raňajky, desiata, obed, olovrant, večera  boli  odobraté 
dňa 20.5.2014 metódou náhodného odberu porcie od stravníka na laboratórne vyšetrenie na 
určenie energetickej a nutričnej hodnoty stravy študentov strednej školy – dospievajúce 
dievčatá 15-18 rokov. Laboratórne výsledky boli vyhodnotené a porovnané s odporúčanými 



výživovými dávkami pre obyvateľstvo v SR uverejnenými vo vestníku MZ SR/1997, čiastka 
7-8, platnými pre sledovanú vekovú skupinu. JL zo dňa 20.5.2014 :  šunková pena s pažítkou, 
celozrnné pečivo, mlieko, jablko, zeleninová polievka, čiernohorský bravčový rezeň,  
zemiaky, cibuľový šalát, voda so sirupom, morčacie stehno na slaninke, dusená ryža, voda so 
sirupom. Laboratórnym rozborom celodennej stravy bola celková energetická hodnota 
stanovená  na 9669 KJ (– 0,72%  OVD ),  tuky 85,3g ( +31,23 %  OVD ), bielkoviny  82,3g 
(+64,6%  OVD ), sacharidy 303,1g ( -19,8%  OVD ),  NaCL 18 124 ± 331mg (viď. Tabuľka 
č. 6). 

 
Tabuľka č. 7 
Názov zariadenia: Odborné učilište internátne, Kapitulská 15, 936 01 Šahy 
Dátum konania kontroly: 19.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 15-18 
ročných študujúcich 

dospievajúcich 
chlapcov 

Energetická hodnota 9803 KJ -21,58% 12 500 KJ 
Bielkoviny 101,5 g +69,17% 60 g 
Tuky  49,2 g -42,12% 85 g 
Cukry 365,2 g -26,37% 496 g 
NaCl 4700 g - - 

 
 
Tabuľka č. 8 
Názov zariadenia: Odborné učilište internátne, Kapitulská 15, 936 01 Šahy 
Dátum konania kontroly: 20.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 15-18 
ročných študujúcich 

dospievajúcich 
chlapcov 

Energetická hodnota 7847 KJ -37,22% 12 500 KJ 
Bielkoviny 75,7 g +26,17% 60 g 
Tuky  40,3 g -52,59% 85 g 
Cukry 295,9 g -40,34% 496 g 
NaCl 3500 g - - 

Strava sa do odborného učilišťa donáša, výdaj sa uskutočňuje vo výdajnej školskej kuchyni na 
ktorú bezprostredne nadväzuje jedáleň. Strava je podávaná 5-krát denne, pozostáva z raňajok, 
desiaty, obedu, olovrantu a večere. V dňoch 19. a 20.mája 2014 boli vykonané odbery vzoriek 
celodennej stravy na stanovenie energetickej a nutričnej hodnoty od žiaka vekovej skupiny 
15.-18. rokov. Výsledky analýz energetickej a nutričnej hodnoty odobratých vzoriek boli 
porovnané s Odporúčanými výživovými dávkami pre obyvateľstvo v Slovenskej republike 
(uverejnené vo Vestníku  MZ SR čiastka 78 – 8 zo dňa 28.apríla 1997) sú uvedené v Tabuľke 
č. 7 a 8. Laboratórny výsledok energetickej hodnoty stravy nezodpovedá požiadavkám 
citovaných odporúčaných výživových dávok. Pestrosť podávanej stravy bola vyhodnotená za 
obdobie od 28.4.2014 do 23.5.2014. Zistené bolo, že pri zostavovaní jedálnych lístkov sú 
dodržiavané „ Zásady na zostavovanie jedálnych lístkov v zariadení pre školské stravovania“ 
a to z hľadiska časovej štruktúry jedálnych lístkov, z hľadiska epidemiologického,  ako aj 
z hľadiska obsahovej štruktúry pokrmov. Nápoje podávané k hlavnému jedlu často 
pozostávajú z vody so sirupom resp. citronády, preto bolo doporučené podávanie pitnej vody 
resp. nesladených ovocných a tmavých čajov. Chýba zaraďovanie čerstvej zeleniny (podľa 



sezónnosti k doplnkovým jedlám, ako aj k hlavným jedlám vo forme zeleninových šalátov), 
bol zistený aj nedostatok ovocia (zaraďované je maximálne 1-krát týždenne). Pri príprave 
pokrmov je HACCP zavedený a uplatňovaný. Osobná hygiena zamestnancov prichádzajúcich 
do styku s potravinami bola dobrá, prevádzková hygiena a sanitácia celej prevádzky bola na 
vyhovujúcej úrovni. Výdaj a odvoz hotových pokrmov sa vykonávaná bezprostredne po 
ukončení prípravy, resp. po ukončení tepelnej úpravy pokrmov. Vodozásobovenie je 
z verejnej vodovodnej siete, odkanalizovanie do verejnej kanalizácie. Kuchynský odpad je 
zhromažďovaný na vyčlenenom mieste do účelových nádob poskytnutých zmluvným 
odberateľom s odvozom 1-krát týždenne. Podmienky skladovania  surovín v suchom sklade 
nie sú vyhovujúce, vetranie nie je postačujúce, nameraná teplota vykazovala 20 oC, čo je 
v rozpore s platnou legislatívou. Uložené boli opatrenia na zníženie prevádzkovej teploty ( 
max. 18 oC), termín odstránenia : ihneď.  

 
Tabuľka č. 9 
Názov zariadenia: IZ KOR GYM Hertník 
Dátum konania kontroly: 21.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD 15-18 ročných 
študujúcich 

dospievajúcich 
chlapcov 

Energetická hodnota 18 837 KJ +50,70% 12 500 KJ 
Bielkoviny 114 g +90% 60 g 
Tuky  155 g +82,35% 85 g 
Cukry 657 g +32,46% 496 g 
NaCl 15,9  g - - 

Ide o zariadenie sociálnej starostlivosti pre deti a dospelých (pôvodné zariadenie pre deti 
a mládež, avšak prirodzeným starnutím je väčšina klientov vo veku nad 18 rokov). Zariadenie 
je po komplexnej rekonštrukcii, vrátane kuchyne. Pri kontrole bolo zistené, že hygienické 
požiadavky v zmysle platných právnych predpisov sa dodržiavajú. Čiastočné technické 
nedostatky v pomocných priestoroch stravovacej prevádzky sú riešené v rámci bežnej údržby. 
Koeficient pestrosti stravy v hodnotenom jedálnom lístku sa pohyboval nad hodnotou 0,5, čo 
vyhovuje stanoveným kritériám. Výsledky laboratórneho rozboru podávanej celodennej stravy 
a porovnanie s OVD sú uvedené v  Tabuľke č. 9. 
 
Tabuľka č. 10 
Názov zariadenia: ZSS pri SPŠ – ŠI, Komenského 5, Bardejov 
Dátum konania kontroly: 21.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 15-18 
ročné študujúce 

dospievajúce 
dievčatá 

Energetická hodnota 7988 KJ -16,79% 9600 KJ 
Bielkoviny 91 g 82% 50 g 
Tuky  59 g -9,23% 65 g 
Cukry 250 g -33,86% 378 g 
NaCl 10,52 g - ‐ 

Ide o zariadenie v školskom internáte, v ktorom sa poskytuje celodenné stravovanie počas 
pobytu študentov (v rámci pracovného týždňa). V stravovacej prevádzke boli priebežne 
vykonávané rekonštrukčné práce v závislosti na pridelených finančných prostriedkoch. Pri 
kontrole bolo zistené, že hygienické požiadavky v zmysle platných právnych predpisov sa 



dodržiavajú. V zariadení je vypracovaný plán údržby, ktorá sa každoročne vykonáva počas 
školských prázdnin, resp. podľa potreby. Koeficient pestrosti stravy v hodnotenom jedálnom 
lístku sa pohyboval nad hodnotou 0,5, čo vyhovuje stanoveným kritériám. Výsledky 
laboratórneho rozboru podávanej celodennej stravy a porovnanie s OVD sú uvedené 
v Tabuľke č. 10. 
 
 
Tabuľka č. 11 
Názov zariadenia: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov, 906 04 Rohov 
Dátum konania kontroly: 19.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 4-6 ročné 
deti školského veku 

Energetická hodnota 6226 kJ -17,32% 7530 kJ 
Bielkoviny 50,6 g +94,62% 26 g 
Tuky  32,6 g -45,67% 60 g 
Cukry 247,8 g -14,26% 289 g 
NaCl 5750 mg/kg - - 

Pri výkone kontroly bolo zistené, že neboli oddelene uložené pracovné náradie a pracovné 
dosky. Nedostatky boli odstránené ihneď na mieste. Podľa vyjadrenia štatutárneho zástupcu, 
majú dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie kvalitného stravovania klientov. 
Záleží na výbere dodávateľov (Tabuľka č. 11). 

 
Tabuľka č. 12 
Názov zariadenia: Spojená škola, Brezová 1, 905 01 Senica (špeciálna internátna škola) 
Dátum konania kontroly: 19.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 15-18 
ročných študujúcich 

dospievajúcich 
chlapcov 

Energetická hodnota 10911 kJ -12,71% 12500 kJ 
Bielkoviny 89,8 g +49,67% 60 g 
Tuky  63,4 g -25,41% 85 g 
Cukry 419 g -15,52% 496 g 
NaCl 6250 mg/kg - -  

Pri výkone kontroly bolo zistené, že regále v sklade potravín nemali ľahko čistiteľný 
a dezinfikovateľný povrch, mierne znečistené steny v kuchyni, čistiace a dezinfekčné 
prostriedky boli skladované v hrubej prípravovni zeleniny, vnútorný povrch stolových 
zásuviek bol poškodený (Tabuľka č. 12).  

 

 

 

 

 

 



Tabuľka č. 13 
Názov zariadenia: Diagnostické centrum, Skalka 36, Lietavská Lúčka 
Dátum konania kontroly: 26.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 15-18 
ročné študujúce 

dospievajúce 
dievčatá 

Energetická hodnota 10 157,9  kJ +5,81% 9600 KJ 
Bielkoviny 61,9 g +23,8% 50 g 
Tuky  63,0 g -3,08% 65 g 
Cukry 386,5 g +2,25% 378 g 
NaCl 5290 mg - ‐ 

 

Tabuľka č. 14 
Názov zariadenia: Diagnostické centrum, Skalka 36, Lietavská Lúčka 
Dátum konania kontroly: 27.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 15-18 
ročné študujúce 

dospievajúce 
dievčatá 

Energetická hodnota 9282,7 kJ +0,97% 9600 KJ 
Bielkoviny 70,1 g +40,2% 50 g 
Tuky  66,9 g +2,92% 65 g 
Cukry 318,5 g -15,74% 378 g 
NaCl 5160 mg - ‐ 

Pri výkone kontroly bolo zistené, že vzorky hotových pokrmov neboli odložené v zmysle 
platnej legislatívy. Chýbala vzorka z pitného režimu a vzorka z desiatej. V skladových 
priestoroch bol zistený výskyt predmetov nesúvisiacich s prevádzkou. Systém správnej 
výrobnej praxe nie je dostatočne zavedený do praxe, monitoring CCP sa vykonáva 
nepravidelne. Počas sledovaného stravovacieho obdobia bolo v jedálnom lístku zaradené 
hlavné jedlo – ryby len jedenkrát. Vyprážané pokrmy boli do jedálneho lístka zaradené päťkrát. 
Koeficient pestrosti jedálneho lístka bol vyhovujúci v hodnotení obed. Nízku pestrosť, ktorá je 
nevyhovujúca vykazujú raňajky, desiata a polievka. Koeficient pestrosti jedálneho lístka 
v hodnotení večera je 0,57, čo je na hranici nevyhovujúcej pestrosti. Výsledky laboratórneho 
rozboru podávanej celodennej stravy a porovnanie s OVD sú uvedené v Tabuľke č. 13 a 14.  
 
Tabuľka č. 15 
Názov zariadenia: Spojená škola, Pod kalváriou 941, 955 01 Topoľčany 
Dátum konania kontroly: 19.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 11-14 
ročné deti školského 

veku 
(chlapec) 

Energetická hodnota 7650 KJ -27,14%  10 500 KJ 
Bielkoviny 62,3 g 24,6%  50 g 
Tuky  67 g -16,25%  80 g 
Cukry 238 g -40,05%  397 g 
NaCl 5900 mg - - 

 
 



Tabuľka č. 16 
Názov zariadenia: Spojená škola, Pod kalváriou 941, 955 01 Topoľčany 
Dátum konania kontroly: 20.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 11-14 
ročné deti školského 

veku 
(dievča) 

Energetická hodnota 8482 KJ -15,18%  10 000 KJ 
Bielkoviny 73,4 g 41,11%  52 g 
Tuky  49 g -34,67%  75 g 
Cukry 316 g -16,18%  377 g 
NaCl 5430 mg - - 

Pracovníčkami oddelenia HDM pri RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch bola vykonaná 
komplexná previerka uvedeného stravovacieho zariadenia, pri ktorej bolo zistené, že celkový 
počet stravníkov je cca 60, z toho celodenné stravovanie je podávané pre 25 detí. Pri výkone 
štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontrole potravín nebolo zistené porušenie zásad 
platnej legislatívy. Jedálny lístok zostavuje vedúca školskej jedálne podľa materiálno – 
spotrebných noriem pre školské stravovanie SR, vydané v roku 2011. Na základe výsledkov 
laboratórneho vyšetrenia odobraných vzoriek celodennej stravy bolo zistené, že pripravovaná 
strava nezodpovedá OVD v ukazovateľoch: energetická hodnota v kJ, tuky v g, sacharidy v g. 
Pri kontrole zostavovania jedálnych lístkov v zmysle Vyhl. MŠ SR č. 330/2009 Z. z. bolo 
v určitých týždňoch zistené porušenie zásad na zostavovanie jedálnych lístkov.  Nebol 
dodržaný počet hlavných mäsových jedál, dostatočná frekvencia čerstvej zeleniny. Vzhľadom 
k uvedenému boli tieto nedostatky prejednané  s riaditeľkou  a vedúcou školskej jedálne 
Spojenej školy, Pod kalváriou 941, 955 01 Topoľčany. Zo strany RÚVZ – oddelenia HDM 
budú  následne vykonané opakované kontroly (viď. Tabuľka č. 15 a 16). 

Tabuľka č. 17 
Názov zariadenia: Liečebno-výchovné sanatórium, Pri kaštieli 1, 949 01 Nitra – Kynek 
Dátum konania kontroly: 25.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 7-10 ročné 
deti školského veku 

Energetická hodnota 8908 kJ -1,02% 9000 kJ 
Bielkoviny 58,0 g +75,76% 33 g 
Tuky  46,8 g -33,14% 70 g 
Cukry 361,4 g +4,15% 347 g 
NaCl 7,37 g - - 

 
 
Tabuľka č. 18 
Názov zariadenia: Liečebno-výchovné sanatórium, Pri kaštieli 1, 949 01 Nitra – Kynek 
Dátum konania kontroly: 23.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 7-10 ročné 
deti školského veku 

Energetická hodnota 7216 kJ -19,82% 9000 kJ 
Bielkoviny 50,8 g +53,94% 33 g 
Tuky  34,9 g -50,14% 70 g 
Cukry 295,6 g -14,81% 347 g 
NaCl 7,56 g - - 



Najčastejšie zistené nedostatky v RC vo Vrábľoch a v RC v Zlatých Moravciach: neoznačené 
niektoré pracovné úseky podľa vyčleneného účelu používania, nepovolené zmrazenie malých 
množstiev nespotrebovaného bravčového mäsa. Boli zistené nedostatky v nedodržaní 
chladiaceho reťazca pri skladovaní potravín v chladničkách – vyššia teplota ako 6 o C, 
stavebno-technické nedostatky v skladoch zemiakov a zeleniny – nedostatočné prirodzené 
vetranie, vyššia teplota ako 10 o C a nižšia relatívna vlhkosť ako 80 %, spoločné skladovanie 
potravín navzájom nezlučiteľných. Požiadavky na časovú štruktúru JL sa zväčša 
dodržiavajú. Častejšie je zaraďovanie najmä múčnych jedál na úkor zeleninových. V JL sa 
často objavujú nevhodné kombinácie jedál počas dňa: obed aj večera ako mäsitý pokrm 
s plnou dávkou mäsa, ďalší deň polomäsité jedlo v kombinácii s ďalším odľahčovacím – 
zeleninovým alebo múčnym. Pokrmy z mäsa sú pripravované najčastejšie z mäsa bravčového, 
hlavne z bravčového pleca a bravčového stehna. Mleté mäsá sú najčastejšie pripravované ako 
zmesi bravčového pleca a hovädzieho zadného. Kuracie mäso raz týždenne, hlavne kuracie 
stehná. Bravčové karé, kuracie a morčacie prsia sú do JL zaraďované skôr výnimočne. Údené 
mäsá a údeniny boli v obidvoch zariadeniach zaradené v priemere raz až dvakrát týždenne: 
údená krkovička, špekačky, párky,  údené mäkké salámy. Pokrmy zeleninové najčastejšie sú 
zaraďované špagety, granadiersky pochod, rizoto, lečo s vajcom, sójové soté, halušky 
s kapustou, špenátové halušky, zapekané zemiaky alebo karfiol. Problémom je častejšie 
zaraďovanie múčnych jedál (týždenne aj 5-6x), často ešte v kombinácii s ďalším jedlom 
s múčnou prílohou. bola zaraďovaná Zeleninová obloha bola zaraďovaná pravidelne.  Ryba sa 
zaraďuje len raz za 2 týždne ako hlavné jedlo. Namiesto hlavného jedla sa zaraďuje raz, max. 
dva razy týždenne ako nátierka (n. sardinková, n. z rybieho filé), príp. polievka s obsahom 
ryby. Ovocie bolo zaraďované denne. V tomto zariadení (RC Kynek) bolo zistených najviac 
nedostatkov pri zostavení JL v rámci Nitrianskeho kraja. Výsledky laboratórneho rozboru 
podávanej celodennej stravy a porovnanie s OVD sú uvedené v Tabuľke č. 17 a 18).  
 
Tabuľka č. 19 
Názov zariadenia:  Školská jedáleň pri spojenej škole internátnej, M. Urbana 160/45, 

Námestovo 
Dátum konania kontroly: 15.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 15-18 
ročných študujúcich 

dospievajúcich 
chlapcov 

Energetická hodnota 12 803,9 kJ +2,43% 12 500 kJ 
Bielkoviny 106,1 g +76,83% 60 g 
Tuky  87,3 g +2,71% 85 g 
Cukry 441,2 g -11,05% 496 g 
NaCl 7800 mg.kg - - 

Mesačný jedálny lístok bol pestrý výberom surovín, technologické postupy sa striedali, taktiež 
sa striedali sýtivé a ľahko stráviteľné pokrmy. Ku každému hlavnému jedlu sa podával nápoj. 
Čerstvé ovocie bolo na jedálnom lístku každý deň, okrem 3 dní. Zelenina bola zaraďovaná do 
JL denne, čerstvá zelenina často, nie však denne k raňajkám, zeleninové šaláty aj obloha boli 
zaraďované. Časová štruktúra jedálnych lístkov bola dodržaná. Problém sa vyskytol pri 
podávaní rýb a prívarkov, ktoré boli do jedálneho lístka zaradené len 1x za mesiac. 
Prevádzkovateľ bol upozornený na ich častejšie zaraďovanie. Zariadenie vyhovovalo 
(prekontrolovaná bola dokumentácia v prevádzke, skladovanie potravín, označovanie 
potravín, dodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov, čistota zariadenia), termínovo boli 
uložené opatrenia na výmenu keramického obkladu a izolácie podlahy v kuchyni. Výsledky 



laboratórneho rozboru podávanej celodennej stravy a porovnanie s OVD sú uvedené 
v Tabuľke č. 19.  
 
 
Tabuľka č. 20 
Názov zariadenia:  Zariadenie spoločného stravovania pri domove sociálnych služieb 

a zariadení núdzového bývania, Matúškova 1631, Dolný Kubín 
Dátum konania kontroly: 20.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 15-18 
ročné študujúce 

dospievajúce 
dievčatá 

Energetická hodnota 9978,3 kJ +3,94% 9600 kJ 
Bielkoviny 82,2 g +64,4% 50 g 
Tuky  37,8 g -41,85% 65 g 
Cukry 412,9 g +9,23% 378 g 
NaCl 4380 mg.kg - - 

Vzhľadom na typ zariadenia bol JL špecifický, bol však pestrý výberom surovín, 
technologické postupy sa striedali, taktiež sa striedali sýtivé a ľahko stráviteľné pokrmy. Ku 
každému hlavnému jedlu sa podával nápoj. Čerstvé ovocie bolo na jedálnom lístku každý deň. 
Zelenina bola zaraďovaná do JL denne, čerstvá zelenina často, nie však denne k raňajkám, 
zeleninové šaláty boli zaraďované v požadovanej frekvencii. Časová štruktúra jedálnych 
lístkov bola dodržaná. Problém sa vyskytol pri podávaní rýb, ktoré boli do jedálneho lístka 
zaradené 2x iba ako rybacia pomazánka. Prevádzkovateľ bol upozornený na ich častejšie 
zaraďovanie. Zariadenie vyhovovalo (prekontrolovaná bola dokumentácia v prevádzke, 
skladovanie potravín, označovanie potravín, dodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov, 
čistota zariadenia, členenie priestorov, vybavenie), termínovo boli uložené opatrenia na 
výmenu podlahy v kuchyni. Výsledky laboratórneho rozboru podávanej celodennej stravy a 
porovnanie s OVD sú uvedené v Tabuľke č. 20.  
 
Tabuľka č. 21 
Názov zariadenia: Centrum sociálnych služieb – DEMY, Biskupická 46, 911 01 Trenčín 
Dátum konania kontroly: 21.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 15-18 
ročných študujúcich 

dospievajúcich 
chlapcov 

Energetická hodnota 18 548 kJ +48,38% 12 500 kJ 
Bielkoviny 181,16 g +201,93% 60 g 
Tuky  155,11 g +82,48% 85 g 
Cukry 572,28 g +15,38% 496 g 
NaCl 18,29 g - - 

Príprava stravy je zabezpečená v zmysle zásad správnej výrobnej praxe. Monitoring 
kritických kontrolných bodov sa vykonáva pravidelne. Dokumentácia systému HACCP je 
vedená. Vzorky stravy boli odložené, dokumentácia sa vedie. Strava sa pripravuje podľa 
receptúr. Skladba jedál je pestrá, pokrmy sa v rámci mesiaca neopakujú, sú zastúpené rôzne 
druhy hlavných jedál a príloh, dostatok ovocia, zeleniny a strukovín. Pitný režim sa 
dodržiava. Výsledky laboratórneho rozboru podávanej celodennej stravy a porovnanie s OVD 
sú uvedené v Tabuľke č. 21.  
 
 



Tabuľka č. 22 
Názov zariadenia:   Domov sociálnych služieb Adamovské Kochanovce, Adamovské 

Kochanovce č. 122 
Dátum konania kontroly: 22.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 15-18 
ročných 

dospievajúcich 
chlapcov  

Energetická hodnota 11 697 kJ -6,42% 12 500 kJ 
Bielkoviny 84,32 g +40,53% 60 g 
Tuky  118,63 g +39,56% 85 g 
Cukry 345,54 g -30,33% 496 g 
NaCl 11,99 g - - 

Príprava stravy podlieha zásadám správnej výrobnej praxe. Monitoring kritických 
kontrolných bodov sa vykonáva pravidelne. Vzorky stravy boli odložené, dokumentácia sa 
vedie. Pitný režim sa dodržiava. Skladba jedál je pestrá, pokrmy sa v rámci mesiaca 
neopakujú, sú zastúpené rôzne druhy hlavných jedál a príloh, dostatok ovocia, zeleniny 
a strukovín. Počas štátneho zdravotného dozoru boli zistené nedostatky, ktoré však neohrozia 
zdravotnú bezpečnosť podávanej stravy. Prevádzkovateľovi zariadenia bola uložená 
povinnosť zistené nedostatky v stanovených termínoch odstrániť. Výsledky laboratórneho 
rozboru podávanej celodennej stravy a porovnanie s OVD sú uvedené v Tabuľke č. 22. 
 
 
Tabuľka č. 23 
Názov zariadenia:  Školská jedáleň pri Spojenej škole internátnej vo Svidníku /príprava 

žiakov so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami pre ich 
začlenenie sa do spoločnosti/ 

Dátum konania kontroly: 22.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 11-14 
ročné deti školského 

veku (dievčatá) 
Energetická hodnota 9091 KJ -9,09% 10 000 KJ 
Bielkoviny 92,5 g 77,88% 52 g 
Tuky  81,8 g 9,06% 75 g 
Cukry 264 g -29,9% 377 g 
NaCl 6656 mg/kg - - 

V školskej jedálni pri Spojenej škole internátnej vo Svidníku boli skontrolované jedálne lístky 
za mesiac máj, podávanie celodennej stravy bolo počas 19 dní, nakoľko víkendy trávia deti 
u rodičov. Pri podávaní obedov sa denne realizuje pitný režim. Pri cielenej previerke neboli 
zistené vážne hygienické nedostatky, týkajúce sa zostavovania jedálnych lístkov a pestrosti 
podávanej stravy. Pri zostavovaní jedálnych lístkov sa vedúca ŠJ pridržiava metodického 
usmernenia pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania. Ďalej 
pri previerke bolo zistené, že vzorky stravy sa odoberajú a odkladajú, technológia prípravy 
pokrmov sa dodržiava, prevádzková hygiena bola na požadovanej úrovní (viď. Tabuľka č. 
23). 

 
 
 
 
 



Tabuľka č. 24 
Názov zariadenia: Školská jedáleň pri Domove sociálnych služieb v Giraltovciach  
Dátum konania kontroly: 22.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 11-14 
ročné deti školského 

veku (chlapci) 
Energetická hodnota 8869 kJ -15,53% 10 500 KJ 
Bielkoviny 67,8 g 35,6% 50 g 
Tuky  70,6 g -11,75% 80 g 
Cukry 300 g -24,43% 397 g 
NaCl 5824 mg/kg - - 

V školskej jedálni pri Domove sociálnych služieb  boli skontrolované jedálne lístky za mesiac 
marec, podávanie celodennej stravy bolo počas 31 dní. Pri podávaní obedov sa denne 
realizuje pitný režim. Žiakom školy  a klientom DSS boli podané čaje, ovocné nápoje, voda 
so sirupom so zníženým obsahom cukru, citronády. Bolo zabezpečené striedavé podávanie 
zeleninových šalátov vyrobených zo surovej zeleniny a ovocných kompótov,  s podávaním 
čerstvého ovocia k obedom v priebehu týždňa.  Pri cielenej previerke neboli zistené vážne 
hygienické nedostatky, týkajúce sa zostavovania jedálnych lístkov a pestrosti podávanej 
stravy. Pri zostavovaní jedálnych lístkov sa vedúca ŠJ pridržiava metodického usmernenia pre 
zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania. Ďalej pri previerke bolo 
zistené, že vzorky stravy sa odoberajú a odkladajú, technológia prípravy pokrmov sa 
dodržiava, prevádzková hygiena bola na požadovanej úrovní (viď. Tabuľka č. 24). 

 
 
Tabuľka č. 25 
Názov zariadenia: Školská jedáleň pri SŠI M.R. Štefánika 140, Vranov n/T 
Dátum konania kontroly: 20.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 11-14 
ročné deti školského 

veku (chlapci) 
Energetická hodnota 10 290 kJ -2% 10 500 KJ 
Bielkoviny 95,8 g +91,6% 50 g 
Tuky  75,8 g -5,25% 80 g 
Cukry 345g -13,10% 397 g 
NaCl 4438 mg - - 

Koeficient pestrosti bol vyhovujúci. Pri zostavovaní jedálnych lístkov bolo zaradzované 
ovocie a zelenina skoro denne a bol zabezpečovaný pitný režim počas celého dňa. Výsledky 
laboratórneho rozboru podávanej celodennej stravy a porovnanie s OVD sú uvedené v  
Tabuľke č. 25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabuľka č. 26 
Názov zariadenia: Stravovacie zariadenie  pri DSS Vranov n/T, Školská 646 
Dátum konania kontroly: 20.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 15-18 
ročných študujúcich 

dospievajúcich 
chlapcov 

Energetická hodnota 8192 kJ -34,46% 12 500 kJ 
Bielkoviny 72,9 g +21,5% 60 g 
Tuky  64,7 g -23,88% 85 g 
Cukry 268 g -45,97% 496 g 
NaCl 4992 mg - - 

Koeficient pestrosti bol vyhovujúci. Pri zostavovaní jedálnych lístkov bolo zaradzované 
ovocie a zelenina skoro denne a bol zabezpečovaný pitný režim počas celého dňa. Výsledky 
laboratórneho rozboru podávanej celodennej stravy a porovnanie s OVD sú uvedené v  
Tabuľke č. 26. 

 
Tabuľka č. 27 
Názov zariadenia: Zariadenie spoločného stravovania pri Domove sociálnych služieb 

LIDWINA, Ul. Mládeže 1, Strážske 
Dátum konania kontroly: 19.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 15-18 
ročných študujúcich 

dospievajúcich 
chlapcov 

Energetická hodnota 9976 kJ -20,19% 12 500 kJ 
Bielkoviny 84,2 g +40,33% 60 g 
Tuky  70,7 g -16,82% 85 g 
Cukry 334,6 g -32,54% 496 g 
NaCl 11,504 g - - 

Hodnotením mesačného jedálneho lístka bolo zistené, že u hlavných jedál prevláda 
zaradzovanie mäsových jedál a odľahčených jedál (múčne a zeleninové) pred jedlami so 
zníženou dávkou mäsa. Striedanie jedál sýtych a ľahko stráviteľných nebolo počas niektorých 
týždňov vyhovujúce. V jednom týždni boli viac zaraďované mäsové jedlá, v druhom múčne 
a zeleninové. Hlavné jedlo z rýb bolo v mesačnom jedálnom lístku zaradené len raz. Ryby 
boli zaradzované aj vo forme nátierok. Ako prílohy boli preferované zemiaky a ryža pred 
múčnymi prílohami. Strukoviny boli podávané prevažne v podobe polievok. Podávané pečivo 
bolo z bielej aj celozrnnej múky.  Čerstvá zelenina bola podávaná denne vo forme šalátov 
alebo zeleninovej oblohy k jedlu. Ovocie bolo zaradzované menej často. Nápoje sa podávajú 
ku každému jedlu – pitná voda, čaj. Hygienickou kontrolou neboli zistené prevádzkovo-
technické nedostatky. Prevádzkovateľ zariadenia bol listom upozornený na dodržiavanie 
nutričnej a energetickej hodnoty podávanej stravy s ohľadom na dodržiavanie odporúčaných 
výživových dávok a zásad na zostavovanie jedálnych lístkov. V zariadení sa zvýši frekvencia 
kontrol so zameraním na sledovanie nutričnej a energetickej hodnoty podávanej stravy 
a hodnotenie mesačných jedálnych lístkov. Výsledky laboratórneho rozboru podávanej 
celodennej stravy a porovnanie s OVD sú uvedené v Tabuľka č. 27. 

 
 
 



Tabuľka č. 28 
Názov zariadenia: Zariadenie spoločného stravovania pri Domove sociálnych služieb 

ANIMA, A. Kmeťa 2, Michalovce 
Dátum konania kontroly: 19.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 11-14 
ročné deti školského 

veku (dievčatá) 
Energetická hodnota 14 001 kJ +40,01% 10 000 KJ 
Bielkoviny 92,6g +78,08% 52 g 
Tuky  129,7g +72,93% 75 g 
Cukry 426,4g +13,10% 377 g 
NaCl 8,898g - - 

Hodnotením mesačného jedálneho lístka bolo zistené, že prevláda zaradzovanie mäsových 
jedál a odľahčených jedlá (múčne a zeleninové) pred jedlami so zníženou dávkou mäsa. 
V nedeľu bola zaradzovaná suchá večera – pečivo s nátierkou. Hlavné jedlo z rýb bolo 
v mesačnom jedálnom lístku zaradené len raz a nátierky s rybami dvakrát. Zemiaky a múčne 
prílohy prevládali nad zaraďovaním ryže. Strukoviny boli podávané prevažne v podobe 
polievok. Podávaný chlieb bol tmavý,  pečivo bolo z bielej aj z celozrnnej múky.  Zelenina 
bola podávaná denne vo forme čerstvých šalátov alebo zeleninovej oblohy k jedlu. Podávaná 
bola aj konzervovaná zelenina. Ovocie bolo zaradzované málo. Nápoje sa podávajú ku 
každému jedlu – pitná voda, neperlivá minerálna voda, sirupová voda a čaj. Hygienickou 
kontrolou neboli zistené prevádzkovo-technické nedostatky. Prevádzkovateľ zariadenia bol 
listom upozornený na dodržiavanie nutričnej a energetickej hodnoty podávanej stravy 
s ohľadom na dodržiavanie odporúčaných výživových dávok a zásad na zostavovanie 
jedálnych lístkov. V zariadení sa zvýši frekvencia kontrol so zameraním na sledovanie 
nutričnej a energetickej hodnoty podávanej stravy a hodnotenie mesačných jedálnych lístkov. 
Výsledky laboratórneho rozboru podávanej celodennej stravy a porovnanie s OVD sú 
uvedené v Tabuľke č. 28.  
 
 
Tabuľka č. 29 
Názov zariadenia: Detský domov, Štefánikova 832, Púchov 
Dátum konania kontroly: 22.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 7-10 ročné 
deti školského veku  

Energetická hodnota 11 150 kJ +23,89% 9000 kJ 
Bielkoviny 119,10 g +260,91% 33 g 
Tuky  74,17 g +5,96% 70 g 
Cukry 375,37 g +8,18% 347 g 
NaCl 12,47 g - - 

Prostredníctvom kontroly bolo zistené, že strava sa pripravuje v centrálnej kuchyni a podáva 
sa v jedálni. Nakoľko sa v zariadení nachádzajú  väčšinou deti s rôznym stupňom  telesného 
a duševného postihnutia strava sa niektorým mixuje. Pracovníčky, ktoré stravu pripravujú 
majú odbornú aj zdravotnú spôsobilosť na výkon epid. závažnej činnosti. DeD je rodinného 
typu. Pri hodnotení pestrosti bol koeficient dodržaný, okrem raňajok, desiatej a olovrantu, kde 
sa pohyboval na úrovni 0,4. Vedúca zariadenia uviedla, že pečivo- vianočka maslová, ktoré sa 
pravidelne opakovalo na desiatu, používa lebo je dobre rozpustné v mlieku a deťom sa ľahko 
prehĺta. Rovnako pri dennom používaní jablka a banánu, uviedla, že z ovocia robia denne 
čerstvú detskú výživu. Dohodli sme sa na obmene s iným maslovým  pečivom, upozornili 
sme aj na pestrosť ovocia podávaného na desiatu. Iné výrazné nedostatky v oblasti 



stravovania neboli v zariadení zistené. V zariadení sa pri príprave stravy pridržiavajú MSN. 
Zariadenie má schválený PP. Výsledky vyšetrenia celodennej stravy sú uvedené v Tabuľke č. 
29.  

 
Tabuľka č. 30 
Názov zariadenia: Domov sociálnych služieb, Nosice 57, Púchov 
Dátum konania kontroly: 22.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 15-18 
ročné študujúce 

dospievajúce 
dievčatá 

Energetická hodnota 8352 kJ -13% 9600 kJ 
Bielkoviny 96,59 g +93,18% 50 g 
Tuky  62,66 g -3,6% 65 g 
Cukry 258,32 g -31,66% 378 g 
NaCl 8,21 g - - 

Stravu pripravujú v centrálnej kuchyni 4 pracovníčky, ktoré mali odbornú a zdravotnú 
spôsobilosť v zmysle požiadaviek. Niektorým deťom sa strava upravuje mixovaním. 
Koeficient pestrosti stravy bol dodržaný, avšak vedúca uviedla, že zo stravnej jednotky je 
veľmi náročné zabezpečiť rozmanitosť stravy. Nakoľko v JL sa nachádzali bryndzové 
halušky, vedúca bola upozornená na používanie iba termizovanej prípadne pasterizovanej 
bryndze. V zariadení  stravu pripravujú podľa MSN. Prevádzkový poriadok DSS je 
schválený. V zariadení bola odobratá celodenná strava a výsledky sú spracované v Tabuľke 
č. 30.  
 

Tabuľka č. 31 
Názov zariadenia: Výdajňa jedál pri DSS Prameň, Horná Strieborná, Banská Bystrica 
Dátum konania kontroly: 27.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 11-14 
ročné deti školského 

veku (chlapci) 
Energetická hodnota 8558 kJ -18,50% 10 500 KJ 
Bielkoviny 60,6 g +21,2% 50 g 
Tuky  57,3 g -28,38% 80 g 
Cukry 321,4 g -19,04% 397 g 
NaCl 13 812 mg - - 

 

Tabuľka č. 32 
Názov zariadenia: Výdajňa jedál pri DSS Prameň, Horná Strieborná, Banská Bystrica 
Dátum konania kontroly: 28.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 11-14 
ročné deti školského 

veku (chlapci) 
Energetická hodnota 9097 kJ -13,36% 10 500 KJ 
Bielkoviny 96,8 g +93,6% 50 g 
Tuky  82,6 g +3,25% 80 g 
Cukry 260,4 g -34,41% 397 g 
NaCl 19 312 mg - - 



Počas výkonu mimoriadnej kontroly bola posudzovaná aj pestrosť podávanej stravy za 
obdobie mesiaca máj 2014. Pestrosť podávaných jedál – polievok, hlavného obedového jedla 
a večere bola vyhovujúca. Pri posudzovaní príloh sa vychádzalo z týždenného harmonogramu 
mesiaca máj a v tomto prípade bolo konštatované opakované podívanie prílohy k večeri – 
dvakrát po sebe nasledujúce dni servírovaná zemiaková kaša (Tabuľka č. 31 a 32). 

Tabuľka č. 33 
Názov zariadenia: Detský domov Bytča, pracovisko Semeteš č. 1208 
Dátum konania kontroly: 19.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 7-10 ročné 
deti školského veku  

Energetická hodnota 13 667,1 kJ +51,86% 9000 kJ 
Bielkoviny 63,6 g +92,73% 33 g 
Tuky  96,8 g +38,29% 70 g 
Cukry 512,4 g +47,67% 347 g 
NaCl 4760 mg - - 

 

Tabuľka č. 34 
Názov zariadenia: Detský domov Bytča, pracovisko Semeteš č. 1208 
Dátum konania kontroly: 19.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 15-18 
ročných študujúcich 

dospievajúcich 
chlapcov 

Energetická hodnota 16 275,8 kJ +30,21% 12 500 kJ 
Bielkoviny 75,4 g +25,67% 60 g 
Tuky  142,1 g +67,18% 85 g 
Cukry 549,9 g +10,87% 496 g 
NaCl 4560 mg - - 

Kontrolou stravovacej časti uvedeného zariadenia  neboli zistené závažnejšie nedostatky. 
V zariadení bola odobratá celodenná strava a výsledky sú spracované v Tabuľke č. 33 a č. 
34. 

Tabuľka č. 35 
Názov zariadenia: Školská jedáleň pri Spojenej škole internátnej Zeleného stromu 8 

v Rožňave 
Dátum konania kontroly: 19.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 7-10 ročné 
deti školského veku 

Energetická hodnota 8522 kJ -5,32% 9000 kJ 
Bielkoviny 68,5 g +107,58%  33 g 
Tuky  73,3 g +4,71% 70 g 
Cukry 269,7 g -22,28% 347 g 
NaCl 9320 mg - - 

 

 
 
 



Tabuľka č. 36 
Názov zariadenia: Školská jedáleň pri Spojenej škole internátnej Zeleného stromu 8 

v Rožňave 
Dátum konania kontroly: 19.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 7-10 ročné 
deti školského veku 

Energetická hodnota 10 862 kJ +20,69% 9000 kJ 
Bielkoviny 103,9 g +214,85% 33 g 
Tuky  95 g +35,71% 70 g 
Cukry 311,5 g -10,23% 347 g 
NaCl 9351 mg - - 

Previerkou nebolo zistené porušenie povinností pri príprave a podávaní stravy. Nedostatky 
zistené previerkou boli technického charakteru /vlhnutie stien v komunikačnej chodbe 
skladovacích priestorov – olupovanie maľby, miestami omietky/. Na odstránenie nedostatkov 
boli uložené opatrenia, ktoré boli nanesené prevádzkovateľovi zariadenia. Termín na 
odstránenie nedostatkov  určil  do 01. septembra 2014. Taktiež bola prehodnotená aj pestrosť 
podávanej stravy kontrolou jedálneho lístka za predchádzajúce obdobie /apríl – máj/ - bola 
vyhovujúca rôznorodosť a zachovaná pestrosť podávanej stravy.  Strava je pripravovaná 
podľa materiálno spotrebných noriem  pre školské stravovanie, denne je prepočítavaná 
energetická a biologická hodnota podávanej stravy. Stravná jednotka /celodenná strava/ pre 
žiakov I. stupňa je 2,41 € a pre žiakov II. stupňa je 2,54 €. Výsledky vyšetrenia celodennej 
stravy sú uvedené v Tabuľke č. 35 a č. 36.  

Tabuľka č. 37 
Názov zariadenia: Detský domov Martin, Hviezdoslavova 62, 036 01 Martin 
Dátum konania kontroly: 15.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 11-14 
ročné deti školského 

veku (chlapci) 
Energetická hodnota 3088,9 kJ -70,58% 10 500 KJ 
Bielkoviny 106,4 g +112,8% 50 g 
Tuky  81,2 g +1,5% 80 g 
Cukry 462,8 g +16,57% 397 g 
NaCl 6170 mg - - 

Pri výkone štátneho zdravotného dozoru neboli zistené nedostatky a nebolo nutné uložiť 
opatrenia na ich odstránenie. Koeficient pestrosti stravy bol dodržaný, nebol nižší ako 0,5. 
Laboratórny rozbor celodennej stravy je uvedený v Tabuľke č. 37. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabuľka č. 38 
Názov zariadenia: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Družstevná 

1611/2, 038 52 Sučany 
Dátum konania kontroly: 16.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 15-18 
ročných študujúcich 

dospievajúcich 
chlapcov 

Energetická hodnota 2452,1 kJ -80,38% 12 500 kJ 
Bielkoviny 70,9 g +18,17% 60 g 
Tuky  52,0 g -38,82% 85 g 
Cukry 409,7 g -17,40% 496 g 
NaCl 10570 mg - - 

Pri výkone štátneho zdravotného dozoru neboli zistené nedostatky a nebolo nutné uložiť 
opatrenia na ich odstránenie. Koeficient pestrosti stravy bol dodržaný, nebol nižší ako 0,5. 
Laboratórny rozbor celodennej stravy je uvedený v Tabuľke č. 38. 

 
Tabuľka č. 39 
Názov zariadenia: Školská jedáleň pri Špeciálnej ZŠ internátnej  pri ZŠ pre žiakov so 

sluchovým postihnutím , internátnej, Karola Supa 48, Lučenec 
Dátum konania kontroly: 21.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 11-14 
ročné deti školského 

veku (chlapci) 
Energetická hodnota 12 213 kJ +16,31% 10 500 KJ 
Bielkoviny 86,5g +73% 50 g 
Tuky  87,6 g +9,5% 80 g 
Cukry 445,5 g +12,22% 397 g 
NaCl 19 346 mg - - 

V školskej jedálni sú v rámci celodenného stravovania pripravované raňajky, desiata, obed, 
olovrant, večera a večera II. Stravná jednotka je určená na jedného  žiaka II. stupňa v hodnote 
3,20 €. Kontrola jedálneho lístka, zameraná na pestrosť podávanej stravy  sa vykonala za 
obdobie od 05.05.2014 do 30.05. 2014. Za uvedené obdobie sa pokrmy neopakovali. V rámci 
celodenného stravovania boli  dodržané zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov podľa 
Vyhlášky MZ SR č. 330/2009 o zariadení školského stravovania. Kontrola stravovacieho 
zariadenia bola vykonaná podľa ustanovenia § 54 ods. 1/ a 2/, zák. č. 355/2007 o ochrane , 
podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ust. 
§18, §20 a §23 ods. 2 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov so 
záverom -  bez zistených nedostatkov (viď. Tabuľka č. 39). 

 

 

 

 

 

 



Tabuľka č. 40 
Názov zariadenia: Školský internát pri SOŠ lesníckej, Mládežnícka 4, Banská Štiavnica 
Dátum konania kontroly: 20.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 15-18 
ročné študujúce 

dospievajúce 
dievčatá 

Energetická hodnota 7374 kJ -23,19% 9600 kJ 
Bielkoviny 52,1g +4,8% 50 g 
Tuky  57,9 g -10,92% 65 g 
Cukry 258 g -31,75% 378 g 
NaCl 10354 g - - 

 

Tabuľka č. 41 
Názov zariadenia: Školský internát pri SOŠ lesníckej, Mládežnícka 4, Banská Štiavnica 
Dátum konania kontroly: 21.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 15-18 
ročných študujúcich 

dospievajúcich 
chlapcov 

Energetická hodnota 8088 kJ -35,30% 12 500 kJ 
Bielkoviny 59,2 g -1,33% 60 g 
Tuky  46,5  g -45,29% 85 g 
Cukry 319 g -35,69% 496 g 
NaCl 12233 g - - 

V jedálnych lístkoch za celý mesiac apríl nebol uvedený žiadny pokrm z rýb. Vykonaným 
ŠZD boli v kuchyni zistené opotrebované pracovné plochy, v chladiacom boxe na mäso 
opadávajúca omietka a poškodená podlaha v sklade čistiacich prostriedkov. Vedúca ŠJ bola 
upozornená na povinnosť dodržiavať zásady zostavovania jedálneho lístka (zaraďovať do 
jedálneho lístka jedlá z rybacieho mäsa). Laboratórny rozbor celodennej stravy je uvedený v 
Tabuľke č. 40 a 41. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabuľka č. 42 
Názov zariadenia: ŠJ – Súkromná stredná odborná škola umelecká, Kyslá 214, Hodruša - 

Hámre 
Dátum konania kontroly: 27.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 15-18 
ročné študujúce 

dospievajúce 
dievčatá 

Energetická hodnota 6971kJ -27,39% 9600 kJ 
Bielkoviny 84,9 g +69,8% 50 g 
Tuky  55,5 g -14,62% 65 g 
Cukry 206,5 g -45,37% 378 g 
NaCl 13887 g -  

 

Tabuľka č. 43 
Názov zariadenia: ŠJ – Súkromná stredná odborná škola umelecká, Kyslá 214, Hodruša - 

Hámre 
Dátum konania kontroly: 28.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 15-18 
ročných študujúcich 

dospievajúcich 
chlapcov 

Energetická hodnota 7648kJ -38,82% 12 500 kJ 
Bielkoviny 68,5 g +14,17% 60 g 
Tuky  54,3 g -36,12% 85 g 
Cukry 266,1 g -46,35% 496 g 
NaCl 21436 g - - 

Podľa jedálnych lístkov za mesiac apríl nebol v zariadení školského stravovania ani raz 
pripravený pokrm z rýb, čerstvá zelenina sa vyskytla len raz – mrkvový šalát. Vykonaným 
ŠZD boli v kuchyni zistené zaprášené a olupujúce sa omietky stien, poškodený biely riad 
a otlčené niektoré smaltované hrnce. Zistené nedostatky boli na mieste prejednané 
s kompetentnými pracovníkmi školy a bol dohodnutý spôsob a čas odstránenia zistených 
nedostatkov. Vedúca ŠJ bola upozornená na povinnosť dodržiavať zásady zostavovania 
jedálneho lístka (zaraďovať do jedálneho lístka jedlá z rybacieho mäsa a zvýšiť frekvenciu 
podávania čerstvej zeleniny, resp. šalátov). Laboratórny rozbor celodennej stravy je uvedený 
v Tabuľke č. 42 a 43. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabuľka č. 44 
Názov zariadenia: Detský domov, Mlynky – Biele Vody 263 
Dátum konania kontroly: 20.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 11-14 
ročné deti školského 

veku (dievčatá) 
Energetická hodnota 9 455 kJ -5,45% 10 000 KJ 
Bielkoviny 76,72 g +47,54% 52 g 
Tuky  60,27 g -19,64% 75 g 
Cukry 348,27 g -7,62% 377 g 
NaCl 6,8 g - - 

Pri príprave pokrmov sú používané Materiálno spotrebné normy a receptúry  pre školské 
stravovanie a Diétny systém pre nemocnice č. 2/1983/. Prevádzka má zavedený systém 
HACCP a správnej výrobnej praxe. Normovanie pokrmov podľa jedálneho lístka je 
vykonávané denne v zmysle receptúr, zabezpečené je sledovanie priemerných hodnôt 
energeticko - nutričných parametrov stravy v priebehu  mesiaca. Pestrosť podávanej stravy  
bola vyhovujúca (polievky 0,95, obedy a večere 0,95). Výsledky vyšetrenia vzorky 
celodennej stravy porovnané s odporúčanými výživovými dávkami pre danú vekovú 
kategóriu  sú uvedené v Tabuľke č. 44.  

Tabuľka č. 45 
Názov zariadenia: Liečebno-výchovné sanatórium v Čakanoch 
Dátum konania kontroly: 20.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 7-10 ročné 
deti školského veku 

Energetická hodnota 7647 kJ -15,03% 9000 kJ 
Bielkoviny 54,3 g +64,54% 33 g 
Tuky  52,5 g -25%  70 g 
Cukry 284,2 g -18,09% 347 g 
NaCl 4750  mg - - 

 

Tabuľka č. 46 
Názov zariadenia: Liečebno-výchovné sanatórium v Čakanoch 
Dátum konania kontroly: 21.05.2014 

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 7-10 ročné 
deti školského veku 

Energetická hodnota 8672 kJ -3,64% 9000 kJ 
Bielkoviny 59,5 g +80,30% 33 g 
Tuky  56,1 g -19,86% 70 g 
Cukry 325,4 g -6,22% 347 g 
NaCl 5750 mg - - 

Celodenná strava v mesiaci apríl bola zabezpečená 24 dní, počas ktorých ovocie bolo 
podávané 17x, zelenina (reďkovka, paprika, paradajky) 8x a šalát z čerstvej zeleniny 9x. 
Podávaná strava za daný mesiac bola dostatočne pestrá. Výsledky vyšetrenia vzorky 
celodennej stravy porovnané s odporúčanými výživovými dávkami pre danú vekovú 
kategóriu  sú uvedené v Tabuľke č. 45 a č. 46.  

 
 



Tabuľka č. 47 
Názov zariadenia: Školská jedáleň v Želovciach 
Dátum konania kontroly:  

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 15-18 
ročných študujúcich 

dospievajúcich 
chlapcov 

Energetická hodnota 8435 kJ -35,52 %  12 500 kJ 
Bielkoviny 74,7 g +24,5% 60 g 
Tuky  96,1 g +13,05% 85 g 
Cukry 212,8 g -57,09% 496 g 
NaCl 15,322 ± 0,287 g - - 

 

Tabuľka č. 48 
Názov zariadenia: Školská jedáleň Základnej školy, Veľká Čalomija 
Dátum konania kontroly:  

Ukazovatele 
Výsledky 

laboratórneho 
rozboru 

Odchýlka od 
normy(tolerancia od 

±5 do 10%) 

OVD pre 7-10 ročné 
deti školského veku 

Energetická hodnota 10 070 kJ +11,89% 9000 kJ 
Bielkoviny 78,8 g +138,79% 33 g 
Tuky  97,8g  +39,71% 70 g 
Cukry 302,3 g -12,88% 347 g 
NaCl 9,83 ± 0,197 g - - 

Školská jedáleň v Želovciach pripravuje stravu (obedy a večere) pre žiakov SOŠ v 
Želovciach. Raňajky sú pripravované vo Výdajnej školskej jedálni SOŠ. Školská jedáleň 
Základnej školy, Veľká Čalomija pripravuje celodennú stravu (raňajky, desiate, obed, 
olovrant a večere) pre žiakov Špeciálnej základnej školy vo Veľkej Čalomiji. Pri vykonaných 
kontrolách uvedených stravovacích zariadení neboli zistené hygienické nedostatky, pestrosť 
stravy bola vyhovujúca, na mesačnom jedálnom lístku sa neopakovali jedlá a pokrmy.     
Výsledky laboratórneho rozboru odobratých vzoriek celodennej stravy v porovnaní s OVD sú 
uvedené v Tabuľke č. 47 a č. 48.  
 
 


