
Príloha 1 Zoznam zariadení so zistenými nedostatkami vyplývajúcimi z výkonu zvýšeného ŠZD v zariadeniach školského stravovania 

Kraj Názov a adresa zariadenia Zistené nedostatky Opatrenia na odstránenie nedostatkov  Iné sankcie 

BA ŠJ pri MŠ Tabaková10, 

Bratislava I 

- kríženie prevádzky -v jednom dreze sa umýva mäso, 
ovocie, zelenina, biely a čierny riad, 

-  nedostatky následkom dispozičných zmien : 

-1 WC na 11 pracovníkov MŠ, 

- dovoz surovín do skladu ŠJ cez šatňu a jedáleň detí, 

- z dôvodu vlhnutia suterénnych priestorov skladovanie 
a čistenie zemiakov a koreňovej zeleniny riešené 

v komunikačnej chodbe 

- odstrániť kríženie čistej a nečistej 
prevádzky následkom nedostatku drezov 

a nepovolených dispozičných zmien 

- riešiť poddimenzovanosť zariadení pre 
osobnú hygienu personálu MŠ a ŠJ 

 

 výzva 

BA ŠJ pri ZŠ Bieloruská 1, 

Bratislava II 

- nesplnené 2 zo 6 opatrení z predchádzajúcej hygienickej 
kontroly 

- zabezpečiť vyhovujúce umelé 
osvetlenie varne 

- zabezpečiť dostatok pracovných plôch 
s nepoškodeným povrchom 

 rokovanie 

BA ŠJ pri ZŠ Ružová dolina 29, 
Bratislava II 

- nedostatočné strojno-technologické vybavenie varne 
(nefunkčné 2 veľkokapacitné roboty, 2 kotly,1 panvica, 

chýba chladnička,opotrebovaný povrch 5 pracovných stolov 
a drezu) 

- kríženie prevádzky -zmena dispozície -donáška suchých 
potravín cez varňu 

 

 

- vzhľadom na počet pripravovaných 
pokrmov zabezpečiť funkčnosť strojno -
technikého zariadenia a vybavenia varne 

- odstrániť kríženie čistej a nečistej 
prevádzky 

 výzva 

BA ŠJ pri ZŠ Žitavská1, -nedostatočné strojno-technologické vybavenie varne -vzhľadom na počet pripravovaných 
pokrmov zabezpečiť funkčnosť strojno -

 výzva 



Bratislava II (nefunkčné 2 kotly a šporák), 

- nedostatok drezov a pracovných plôch na diferencovanú 
prípravu pokrmov 

- opotrebovaný povrch výdajných okienok 

 

technologického zariadenia a vybavenia 
varne 

- odstrániť kríženie čistej a nečistej 
prevádzky 

BA ŠJ pri ZŠ Riazanská 75, 

Bratislava III 

- nesplnené opatrenia z externého auditu (nedostatočné 
strojno-technologické vybavenie varne -nefunkčný kotol, 

zvýšená poruchovosť panvíc a rúr, nefunkčné 
vzduchotechnické zariadenie) 

- vykonať také opatrenia, aby sa 
zabezpečila plynulosť prevádzky 
a výroba pokrmov v zmysle zásad 

správnej výrobnej praxe 

 rokovanie 

BA ŠJ pri ZŠ s MŠ Cádrova 23, 
Bratislava III 

- morálne opotrebované termoporty 

- hyg. nevyhovujúce skladovanie kuchynského odpadu 

- zabezpečiť hygienicky vyhovujúce 
podmienky na prevoz pokrmov do MŠ 

a skladovanie biolog. odpadu 

 výzva 

BA ŠJ pri ZŠ Tbiliská 4, 

Bratislava III 

- nesprávne vedený monitoring a dokumentácia správnej 
výrobnej praxe 

- zabezpečiť vedenie monitoringu 
a dokumentácie správnej výrobnej praxe 

v zmysle PK SR 

  

BA ŠJ pri ZŠ Sibírska, 

Bratislava III 

- nedostatočné vybavenie pre diferencovanú prípravu 
pokrmov (chýba drez a pracovná plocha na spracovanie 

zeleniny) 

- nevyhovujúci tech. stav suterénnych priestorov (šatne 
a zariadenia pre osobnú hygienu kuch. personálu), 

nevyhovujúci tech. stav okien v celom SZ, pleseň na strope 
varni) 

- opotrebované termoporty a nesprávne ich skladovanie 

 

- vykonať také opatrenia, aby sa 
zabezpečila plynulosť prevádzky 
a výroba pokrmov v zmysle zásad 

správnej výrobnej praxe, 

- zabezpečiť hygienicky vyhovujúce 
podmienky na prevoz pokrmov do MŠ 

 výzva 



BA ŠJ pri ZŠ s MŠ Hubeného 

25, Bratislava 

nesplnené opatrenia z externého auditu: 

- masívny výskyt plesni vo varni (neúčinná vzduchotechnika 
a nevyhovujúci stav okien) 

- kríženie prevádzky nevhodným rozmiestnením 
a nedostatkom pracovných plôch a drezov 

- nedostatočná intenzita umelého osvetlenia vo varni 

- morálne opotrebované povrchy podláh, obkladov vo varni  
a poškodená povrchová úprave tech. vybavenia (robota, 

váhy, chladničky a výťahu) 

- zabezpečiť hygienický vyhovujúci stav 
stien, podláh,  obkladov a poškodených 

povrchov tech. vybavenia varne 

- odstrániť kríženie čistej a nečistej 
prevádzky vhodným umiestnením 

a dostatočným počtom pracovných plôch 
a drezov 

- zabezpečiť vyhovujúce umele 
osvetlenie vo varni 

 rokovanie 

BA ŠJ pri ZŠ Beňovského  1, 
Bratislava IV 

- nediferencované skladovanie zeleniny a mäsa (chladnička 
mimo prevádzky) 

- zabezpečiť diferencované skladovanie 
mäsa a zeleniny 

 výzva 

BA ŠJ pri MŠ Peknikova 4, 

Bratislava IV 

- neoznačené pracovné plochy 

- nefunkčné odsávacie zariadenie- zrážanie pár 

- zabezpečiť označenie pracovných plôch 
v zmysle zásad správnej výrobnej praxe 

- odstrániť príčinu zrážania sa vodných 
pár na odsávacom zariadení 

 výzva 

BA ŠJ pri MŠ Röntgenova  16, 
Bratislava V 

- nedostatočné strojno-technologické vybavenie varne 
(nefunkčná pec a smažiaca panvica) 

- opotrebovaný povrch 5 pracovných stolov a drezu 

 

- zabezpečiť funkčnosť strojno -
technologického zariadenia varne 

- zabezpečiť dostatok pracovných plôch a 
drezov s nepoškodeným povrchom 

 

 

 

 

 výzva 



BA ŠJ pri MŠ Bohrova 1, 

Bratislava V 

- nediferencované skladovanie mäsa a zeleniny následkom 
nedostatočného strojno-technologického vybavenia varne 

(nefunkčné 2 chladiace zariadenia) 

- opotrebovaný povrch 5 pracovných stolov 

- zabezpečiť funkčnosť strojno - 
technologického zariadenia varne 

- zabezpečiť dostatok pracovných plôch 
s nepoškodeným povrchom 

 výzva 

BA ŠJ pri ZŠ Nobelovo  nám.6, 
Bratislava V 

- opotrebovaný povrch 6 pracovných stolov a 2 drezov - zabezpečiť dostatok pracovných plôch 
a drezov s nepoškodeným povrchom 

 výzva 

BA ŠJ pri MŠ Vajanského 16, 

Pezinok 

- hygienicky nevyhovujúci spôsob umývania stolového riadu 

- kríženie prevádzky (nedostatok drezov) 

- zabezpečiť hygienicky vyhovujúce 
umývanie stolového riadu 

- odstrániť kríženie čistej a nečistej 
prevádzky 

 výzva 

BA ŠJ pri SOŠ Komenského 29, 

Pezinok 

- opätovné zmrazovanie rozmrazeného mäsa 

- nepreukázanie odbornej spôsobilosti  pracovníkov 

- rešpektovať zákaz zmrazovania 
rozmrazeného mäsa domáckym 

spôsobom 

- pracovníci pracujúci v SZ musia spĺňať 
požiadavky odbornej a zdravotnej 

spôsobilosti 

  

BA ŠJ pri ZŠ s MŠ Hlavná 293, 

Častá 

- nedostatočná výmena vzduchu- následkom tvorba 
kondenzu, olupovanie a opadávanie omietky 

-odstrániť príčinu tvorby kondenzu, 
olupovania a  opadávania omietky 

 výzva 

BA ŠJ pri MŠ Gen. Peknika 2, 

Pezinok 

-kríženie prevádzky (nedostatok drezov) 

- nepreukázanie odbornej spôsobilosti 2 pracovníkov 

- odstrániť kríženie čistej a nečistej 
prevádzky následkom nedostatku drezov 

- preukázať odbornú spôsobilosť 2 
pracovníkov 

 

 

 výzva 



BA ŠJ pri MŠ Bystrická 1, 

Pezinok 

- opotrebovaný povrch pracovných stolov a miešacieho 
stroja- sťažená údržba 

- textílie vo varni- zdroj nečistôt 

- zabezpečiť vyhovujúci povrch 
pracovných stolov a tech. vybavenia 

- odstrániť potenciálny zdroj nečistôt 

 výzva 

BA ŠJ pri ZŠ Kollarova 2, 

Svätý Jur 

- opotrebovaný povrch pracovných stolov a podlahovej 
krytiny v šatni personálu - sťažená údržba 

 

- zabezpečiť vyhovujúci povrch 
pracovných stolov a podlahovej krytiny 

v šatni personálu 

 výzva 

BA ŠJ pri ZŠ Kupeckého74, 

Pezinok 

- neodložené vzorky pokrmov, nevedená dokumentácia 

- opotrebovaný povrch pracovných stolov 

- zabezpečiť odber vzoriek a viesť 
dokumentáciu v zmysle zásad správnej 

výrobnej praxe 

-  zabezpečiť vyhovujúci povrch 
pracovných stolov 

 výzva 

BA ŠJ pri ZŠ Na bielenisku 2, 

Pezinok 

- nedostatky v osobnej hygiene personálu (prstene na rukách 
a nekrytá vlasová časť hlavy) 

- neodložené vzorky a nevedená dokumentácia 

- nevykonávanie monitoringu teplôt 

- pleseň na strope varne 

 

- zabezpečiť dodržiavanie zásad správnej 
výrobnej praxe dodržiavaním osobnej 
hygieny, vykonávaním monitoringu 
teplôt, odberom vzoriek a vedením 

príslušnej dokumentácie 

- zabezpečiť obnovu maľovky 
s protiplesňovými preparátmi 

 

 

 

 

 

 výzva 



BA ŠJ pri MŠ Košická 40, 

Senec 

- nediferencované skladovanie surovín 

- neodložené vzorky a nevedená dokumentácia 

- opotrebovaný povrch drezu 

- zmrazovanie surovín 

- nepreukázanie odbornej a zdravotnej spôsobilosti 
pracovníkov 

- zabezpečiť dodržiavanie zásad správnej 
výrobnej praxe diferencovaným 

skladovanie surovín a odberom vzoriek 
pokrmov, vrátane vedenia dokumentácie 

- zabezpečiť vyhovujúci povrch  drezu 

- rešpektovať zákaz zmrazovania  
surovín dovezených v nezmrazenom 

stave 

- pracovníci pracujúci v SZ musia spĺňať 
požiadavky odbornej a zdravotnej 

spôsobilosti 

 rokovanie 

BA ŠJ pri TŠ Tajovského 1, 

Senec 

-hyg. nevyhovujúce skladovanie surovín v sklade (na 
podlahe) 

- nedostatky v osobnej hygiene personálu (prstene na rukách 
a nekrytá vlasová časť hlavy) 

- tovar po uplynutí doby spotreby 

-  zabezpečiť hyg. vyhovujúce 
podmienky na skladovanie surovín 

-  zabezpečiť dodržiavanie zásad 
správnej výrobnej praxe dodržiavaním 

osobnej hygieny a kontrolou 
nezávadnosti surovín 

  

BA Stravovacie zariadenie pri 
Detskom domove Harmónia 

3017, Modra 

- nepreukázanie odbornej a zdravotnej spôsobilosti 
pracovníkov 

- nevyhovujúce skladovanie kuchynského odpadu 

- pracovníci pracujúci v SZ musia spĺňať 
požiadavky odbornej 

- zabezpečiť hyg. vyhovujúce podmienky 
na skladovanie kuchynského odpadu 

 

 

 

 

  



BA ŠJ pri ZŠ Záhoracka 95 

Malcky 

- nediferencované skladovanie surovín 

- neodložené vzorky a nevedená dokumentácia 

- nedostatky v osobnej hygiene personálu ( nekrytá vlasová 
časť hlavy) 

- nevykonávaný monitoring teplôt 

- zmrazovanie surovín 

- nepreukázanie odbornej a zdravotnej spôsobilosti 
pracovníkov 

- zabezpečiť dodržiavanie zásad správnej 
výrobnej praxe diferencovaným 

skladovanie surovín ,odberom vzoriek 
pokrmov, vrátane vedenia dokumentácie, 

rešpektovaním zásad osobnej hygieny 
a vykonávaním monitoringu telôt 

- rešpektovať zákaz zmrazovania  
surovín dovezených v nezmrazenom 

stave 

- pracovníci pracujúci v SZ musia spĺňať 
požiadavky odbornej a zdravotnej 

spôsobilosti 

 rokovanie 

NR ZŠS pri MŠ, ZŠ s MŠ Vráble, 
Lúky 33 

 

- zistené nepovolené zmrazovanie mäsa, 

- nedostatky v dokumentácii HACCP pri sledovaní teplôt 
v potravinovom sklade 

 

- zabezpečiť dodržiavanie zákazu 
zmrazovanie mäsa dovážených 

v nezmrazenom stave, vyradenie potravín 
z používania 

- zabezpečiť pravidelné monitorovanie 
teplôt v potravinovom sklade. 

Prejednanie nedostatkov 
s prevádzkovateľom. 

 

 

 

 

 

 - 



NR ZŠS pri ZŠ Mojmírovce, Školská 
ul. 897/8 

- neoznačenie vybraných pracovných pomôcok a potrieb 
podľa účelu používania, 

- nediferencované skladovanie mäsa a mliečnych výrobkov, 

 

- zabezpečiť označenie všetkých 
pracovných pomôcok a potrieb podľa 

účelu ich používania na vylúčenie 
krížovej kontaminácie, 

- zabezpečiť oddelené skladovanie 
všetkých druhov potravín. 

Prejednanie nedostatkov 
s prevádzkovateľom. 

- - 

NR ZŠS pri ZŠ s MŠ Nitra, 
Štefánikova 128 

- nepovolené zmrazovanie mäsa 

 

- zákaz a vyradenie z používania. 

Prejednanie nedostatkov 
s prevádzkovateľom. 

 - 

NR ZŠS pri ZŠ Viliama Záborského, 
Vráble, Levická 737 

- neoznačenie pracovných plôch, kríženie čistej a nečistej 
prevádzky 

- nevybavenie chladného skladu zemiakov a zeleniny 
teplomerom a vlhkomerom 

- označiť pracovné plochy podľa účelu 
ich využívania 

- zabezpečiť vybavenie skladu meracími 
zariadeniami. 

Prejednanie nedostatkov 
s prevádzkovateľom. 

 - 

NR ZŠS pri ZŠ Nitra, Tulipánová ul. 
Nitra 

- potraviny po  skončení doby spotreby - vylúčiť  potraviny z používania 

Prejednanie nedostatkov 
s prevádzkovateľom. 

 

 

 

 - 



NR ŠJ ZŠ Nitra, Topoľová ul. - zistené nepovolené zmrazovanie mäsa a uskladnenie 
potraviny po skončení dobe spotreby 

 

- zabezpečiť dodržiavanie zákazu 
zmrazovania mäsa dovážených 

v nezmrazenom stave, vyradenie potravín 
z používania. 

Prejednanie nedostatkov 
s prevádzkovateľom 

 - 

NR ZŠS pri ZŠ, Šaľa, Hollého ul. 

 

- zistené uskladnenie potraviny po dobe spotreby, 

- zistené kríženie medzi čistou a špinavou prevádzkou – 
zámena pracovných plôch. 

- zabezpečenie dodržiavania zásad 
správnej výrobnej praxe pri skladovaní 

potravín, 

- zabezpečiť používanie všetkých 
pracovných plôch a úsekov podľa 

vyčleneného účelu používania. 

Prejednanie nedostatkov 
s prevádzkovateľom. 

 - 

NR ŠJ  pri ZŠ, Nitra, Cabajská ul. - nedostatky v monitorovaní teplôt pri skladovaní 
chladených a mrazených potravín 

- zabezpečiť dodržiavanie správnej 
výrobnej praxe vykonávaním 

pravidelného monitorovania teplôt 
v chladených a mrazených skladoch 

Prejednanie nedostatkov 
s prevádzkovateľom. 

 

 

 

 

 

 - 



NR ZŠS pri SPŠ polytechnická, Zlaté 
Moravce 

- neoznačené pracovné plochy, krížová kontaminácia, - označiť pracovné plochy podľa účelu 
používania, 

zabrániť krížovej kontaminácii 

Prejednanie nedostatkov 
s prevádzkovateľom. 

2  - 

NR ŠJ SOŠ Zlaté Moravce - znečistené pracovné plochy, kríženie prevádzok - vykonanie účinnej sanitácie, 

- opatrenia na zamedzenie krížovej 
kontaminácie 

Prejednanie nedostatkov 
s prevádzkovateľom. 

 - 

NR ŠJ ZŠ Vráble, Levická 903 

 

- nesprávna manipulácia s hotovými pokrmami, 

 

-pri každej manipulácii s hotovými 
pokrami zabezpečiť používanie 

jednorazových rukavíc, 

Prejednanie nedostatkov 
s prevádzkovateľom. 

 - 

NR ZŠS pri MŠ Šaľa, Šafárika 

 

 

- zistené nedostatky v skladovaní navzájom nezlučiteľných 
potravín 

- zabezpečiť osobitné skladovanie 
navzájom nezlučiteľných potravín 

Prejednanie nedostatkov 
s prevádzkovateľom. 

 - 

NR ZŠS pri Gymnáziu P.Márie 
v Kolárove, 

Brnenské nám.15 

Pochutiny – koreniny po minimálnej dobe spotreby 

 

Vyradiť z používania  - 

NR ZŠS pri SOŠ , 2 kuchárky nemali platný zdravotný preukaz Do 15.12.2012 predložiť platný 
zdravotný preukaz 

 - 



Gazdovská č.13, Komárno 

NR ZŠS pri MŠ, 

Vitr č. 48 

Pochutiny –koreniny po minimálnej dobe spotreby, 
neoznačené lečo 

Vyradiť z používania  - 

NR ZŠS pri ZŠ s MŠ v Iži Nepostačujúce  vybavenie kuchyne Doplniť kuchynské vybavenie 
o nerezový stôl a elektrickú rúru 

 - 

NR ŠJ ako súčasť MŠ ,Nový diel 
50,Hurbanovo 

Kuchynský riad s porušeným smaltovaným povrchom Vyradiť 2 hrnce s porušeným povrchom  - 

NR ZŠS pri ZŠ, 

Ul. práce č.24, 

Komárno 

Nedostatočný počet teplomerov Zabezpečiť teplomer do 2 chladničiek a 
mrazničky 

 - 

NR ZŠS pri ZŠ, Ul.Komenského 
Komárno 

Nepostačujúce technologické vybavenie kuchyne, hrnce 
s porušeným smaltovaným povrchom 

Zabezpečiť dostatočné vybavenie 
kuchyne a vyradiť hrnce s porušeným 

povrchom 

 - 

NR ZŠS pri ZŠ, Školská č.6 Kolárovo nevyhovujúce skladové pivničné priestory pre zeleninu 
a zemiaky, nevhodné drevené palety 

maľovanie, výmena paliet  - 

NR ŠJ pri SOŠ Tlmače -spoločné skladovanie nezlučiteľných druhov potravín uplatnené /term. ihneď/ 

 

 

 

 

 - 

NR ŠJ pri ZŠ Hr. Kľačany -zmrazovanie mäsa uplatnené  /term. ihneď/  - 



-nevykonávanie monitoringu a evid.  teplôt pri skladovaní 
potravín, príprave pokrmov a výdaji hot. pokrmov 

 

NR ŠJ pri MŠ Tlmače -nezriadený výtlk vajec 

-nepoužívanie jednorazových rukavíc pri výdaji pokrmov 

-nevykonávanie monitoringu a evid.  teplôt pri príprave 
pokrmov a výdaji hot. pokrmov 

-neoznačené pracovné náčinie 

uplatnené /term. ihneď/  - 

NR ŠJ pri MŠ Vyškovce -nepoužívanie jednorazových rukavíc pri výdaji pokrmov 

- nevykonávanie monitoringu a evid.  teplôt pri výdaji hot. 
Pokrmov 

uplatnené /term. ihneď/  - 

NR ŠJ pri ZŠ Žemberovce - nevykonávanie monitoringu a evid.  teplôt pri skladovaní 
potravín, príprave pokrmov a výdaji hot. pokrmov 

 

uplatnené /term. ihneď/  - 

NR ŠJ pri ZŠ Veľký Ďúr - nevykonávanie monitoringu a evid.  teplôt pri skladovaní 
potravín 

-neoznačené pracovné náčinie 

uplatnené /term. ihneď/  - 

NR ŠJ pri MŠ Hlboká Levice -nedostatočne označené pracovné plochy nedostatok odstránený počas kontroly 

 

 

 - 

NR ŠJ pri MŠ Veľký Ďúr -chýba doklad o odb. spôsobilosti kuchárky uplatnené /term. do 31.3.2013  - 



-nevykonávanie monitoringu a evid.  teplôt pri skladovaní 
potravín, príprave pokrmov a výdaji hot. pokrmov 

 

TT Školská jedáleň pri MŠ 

Mierová 960/18 

Jelka 

- nepravidelný monitoring a evidencia teplôt skladovania 

 

 

 

 

 

- chýbala evidencia o uchovávaných  vzorkách   hotových 
pokrmov 

 

 

- chýbal doklad (zmluva) o odvoze kuchynského odpadu 

 

 

 

 

- vykonávať pravidelný monitoring 
a evidenciu teplôt v chlad., mraz. 

zariadeniach 

a sklad. priestor. 

 

 

- denne viesť 

evidenciu  o odložených vzorkách stravy 

 

 

- zmluvne zabezp. odvoz kuch. odpadu 

 

 

 

 

 

 0 

TT Školská jedáleň pri MŠ Nová 
Doba 

- poškodený  a opotrebovaný regál na čierny  riad Opatrenia viazané na prísun finan. 
prostriedkov MÚ Galanta 

 0 



923/12 Galanta  

- nefunkčné odsávanie 

 

- demontovaný jednodielny drez na umývanie mäsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Školská jedáleň pri ZŠ 

Fándlyho 7, Sereď 

- nepravidelný monitoring a evidencia teplôt skladovania 

 

- vykonávať pravidelný monitoring 
a evidenciu teplôt v chlad., mraz. 

zariadeniach 

 0 



 

 

 

- skladovanie tovaru po dobe spotreby 

 

- oddelené skladovanie nezlučiteľných druhov tovaru 

 

 

- chýbala evidencia o uchovávaných  vzorkách   hotových 
pokrmov 

a sklad. priestor. 

 

- tovar  vyradený, zlikvidovaný  na 

tvare miesta 

 

- zabezpečiť oddelené sklad. 

nezlučiteľných druhov tovaru 

 

- denne viesť 

evidenciu  o odložených vzorkách stravy 

 

TT Školská jedáleň pri MŠ 

D.Štúra 2116/36, Sereď 

- nepravidelný monitoring a evidencia teplôt skladovania 

 

 

 

 

- chýbala evidencia o uchovávaných  vzorkách   hotových 
pokrmov 

- vykonávať pravidelný monitoring 
a evidenciu teplôt v chlad., mraz. 

zariadeniach 

a sklad. priestor. 

 

- denne viesť 

evidenciu  o odložených vzorkách stravy 

 

 0 

TT Školská jedáleň pri ZŠ - skladovanie tovaru po dobe spotreby - tovar  vyradený, zlikvidovaný  na  0 



P.O.Hviezdoslava 

ul. Komenského 3064/71, Sereď 

 

- oddelené skladovanie nezlučiteľných druhov tovaru 

tvare miesta 

 

- zabezpečiť oddelené sklad. 

nezlučiteľných druhov tovaru 

TT Školské stravovacie zariadenie 
(centrálna vývarovňa), Richterova 

1187, Sládkovičovo 

 

 

- nedostatočná prevádzková hygiena (zásuvky, police, 
pracovné plochy) 

- dodržiavať a  kontrolovať sanitačný 
poriadok 

 

 

 

 

 0 

TT Školská jedáleň pri MŠ 

Pažitná 1016/35,  Sereď 

- chýbala evidencia o uchovávaných  vzorkách   hotových 
pokrmov 

 

 

- chýbali odložené vzorky pokrmu 

 

 

 

- nepravidelný monitoring a evidencia teplôt skladovania 

- denne viesť 

evidenciu  o odložených vzorkách stravy 

 

 

- denne odkladať vzorky stravy na 48 
hodín 

 

 

- vykonávať pravidelný monitoring 
a evidenciu teplôt v chlad., mraz. 

zariadeniach 

 0 



a sklad. priestor. 

TT Školská jedáleň 

pri ZŠ s MŠ 

Školský objekt 888, Veľká Mača 

 

 

 

- znečistené steny priestorov ZŠS 

- nedostatočné odsávanie priestoru vývarovne 

Opatrenia viazané na prísun finan. 
prostriedkov OcÚ Veľká Mača 

 

 

 

 

 

 

 

 0 

TT ŠJ pri Základnej škole 
s materskou školou Štefanov, 906 

45 Štefanov č. 329 

- -nepredložený prevádzkový poriadok 
- nepredložená dokumentácia o preberaní tovaru, úrovne 

osobnej hygieny, sanitácii, dezinfekcii, deratizácii 
a evidencii teplôt v skladoch a chladničkách 

- opotrebované regále v sklade potravín, poškodený povrch 

- v priestoroch kuchyne nie je k dispozícii teplá tečúca voda 
na osobnú hygienu zamestnancov 

- pracovníčky používajú na utieranie rúk textilné uteráky 

- riad utierajú textilnými utierkami a umytý riad majú 
prikrytý textilnými utierkami 

- v mrazničke nie je teplomer 

- pracovné dosky neboli oddelene uložené 

Zistené nedostatky budú odstránené 
v dohodnutých termínoch – vydanie 

pokynov 

 Neboli 
uložené 



- pracovné náradie nie je označené a oddelene uložené 

- používanie kuchynského náradia z hliníka bez povrchovej 
úpravy (lis na cesnak a dve strúhadlá) 

- nádoba na kuchynský odpad nie je krytá 

 

 

 

 

 

 

TT ŠJ pri Základnej škole 
s materskou školou Cerová,  906 

33 Cerová č. 277 

-prasknutá opadávajúca omietka v skladových a výrobných 
priestoroch + pleseň na stene v sklade potravín 

- chýbajúca skrinka prepracovníčku kuchyne pre oddelené 
uloženie civilného a pracovného oblečenia 

- chýbajúce vlhkomery  v sklade zeleniny 

- opadávajúci náter dverí v kuchyni 

- záchod pracovníčok kuchyne je spoločný s ostatným 
personálom materskej školy 

Zistené nedostatky budú odstránené 
v dohodnutých termínoch - vydanie 

pokynov 

 Neboli 
uložené 

TT ŠJ pri Základnej škole Lakšárska 
Nová Ves, 908 76 Lakšárska 

Nová Ves 

- neboli k dispozícii doklady o zdravotnej 
a odbornejspôsobilosti pracovníčok 

- nebola k nahliadnutiu evidencia vstupných surovín, 
osobnej hygieny a teploty v sklade potravín 
- v mrazničke nebol k dispozícii teplomer 

- používanie kuchynského náradia z hliníka bez povrchovej 

Zistené nedostatky budú odstránené 
v dohodnutých termínoch - vydanie 

pokynov 

 Neboli 
uložené 



úpravy (dva lisy na cesnak, jedno strúhadlo a jedna 
naberačka  z hliníka) 

- náradie na odber vzoriek stravy je uložené 
v mikroténovom sáčiku a nevyvára sa pred odberom vzoriek 

- nádoba na kuchynský odpad nie je krytá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TT ŠJ pri Materskej škole Lakšárska 
Nová Ves, 908 76 Lakšárska 

Nová Ves č. 298 

- nepredložená dokumentácia o preberaní tovaru, úrovne 
osobnej hygieny, sanitácii, dezinfekcii, deratizácii 

a evidencii teplôt v skladoch a chladničkách 

- nebola vedená evidencia teplôt počas tepelnej prípravy 
pokrmov a evidencia HACCP nebola vedená pravidelne 

- v chladničkách neboli teplomery 

- na odber vzoriek nebolo vyčlenené náradie a nebola 
predložená evidencia o vzorkách 

- v hrubej prípravovni zeleniny sa nachádzala práčka MŠ 
v ktorej sa perie posteľná bielizeň a prádlo MŠ 

Zistené nedostatky budú odstránené 
v dohodnutých termínoch - vydanie 

pokynov 

 Neboli 
uložené 

TT ŠJ pri Základnej škole, Záhorácka 
919, 908 77 Borský Mikuláš 

- v sklade zeleniny je na stenách pleseň 

-používanie kuchynského náradia z hliníka bez povrchovej 
úpravy (lis na cesnak a dve strúhadlá a cedník z hliníka) 

Zistené nedostatky budú odstránené 
v dohodnutých termínoch - vydanie 

pokynov 

 Neboli 
uložené 



- zásuvka na uskladnenie naberačiek je z vnútornej strany 
hrdzavá 

- chýba skrinka na oddelené uloženie civilného a pracovného 
odevu pre pracovníčky kuchyne 

TT ŠJ pri Základnej škole, Sadová 
620, 

905 01 Senica 

 

 

- neboli zistené nedostatky 

 

 

 

 

   

TT ŠJ pri Základnej škole, Školská č. 
1, 906 32 Jablonica 

- v sklade zeleniny nie je teplomer a vlhkomer 

- regále v sklade potravín sú potiahnuté umakartom, ktorý je 
poškodený, konštrukcia je hrdzavá 

- dvere do kuchyne majú poškodený povrch, náter opadáva 

-v čase kontroly neboli k dispozícii vzorky nátierok 
z predošlého dňa 

Zistené nedostatky budú odstránené 
v dohodnutých termínoch - vydanie 

pokynov 

 Neboli 
uložené 

TT ŠJ pri ZŠ, 

93037 Lehnice 

č. 116 

–Meracie prístroje nie sú kalibrované, 

–nie je zabezpečené oddelené skladovanie surovín v mraz. 
zariadení, 

–nepovolené zmraz. mäsa, 

–jeden umývací drez je ťažko čistiteľný 

– zabezpečiť správne 

skladovanie mäsa 

–nahlásiť – nahlásiť termín kalibrácie 
meracích prístrojov a ľahkú čistiteľnosť  

umývacieho drezu 

  

 

- 

TT ŠJ pri MŠ, –mer. prístroj nie je kalibr., – mäso nezmraziť 
– nahlásiť termín kalibrácie meracích 

zariadení 

  



93037 Lehnice 

č. 116 

–nepovol. zmraz. mäsa - 

TT ŠJ pri ZŠ s VJM 93038 Nový 
Život č. 1 

–v kuchyni povrch radiátorov a zárubní dverí je poškodený – nahlásiť termín odstránenia zist. 
nedostatkov 

  

- 

TT ŠJ pri ZŠ s VJM, 

93013 Trhová Hradská, Školská 
ul. 

–nie je k dispozícii ohrievací pult a jednorázové rukavice – zabezpečiť jednoráz. Rukavice 
– nahlásiť termín zabezpečenia ohriev. 

Pultu 
 
 
 
 
 

  

- 

TT ŠJ pri spojenej škole, 

93028 Okoč 

Gorkého 4/90 

–meracie prístroje nie sú kalibrované, 

–nie je zabezpečené oddelené skladovanie surovín 
v mrazničke, 

–nepovol. zmraz. Mäsa 

– nahlásiť termín kalibrácie meracích 
prístrojov 

– zabezpečiť správne skladovanie surovín 
– mäso nezmraziť 

  

. 

TT ŠJ pri MŠ 93201 Veľký Meder, 

Nám.B.Bartóka č.18 

–meracie prístroje nie sú kalibrované, 

–nie je zabezpečené oddelené skladovanie surovín 
v mrazničke, 

--v jedálni sú stopy po zatekaní 

 

–nahlásiť termín zist.  nedostatkov 

 

  

- 

TT ŠJ pri MŠ Komenského 93005 
Gabčíkovo 

–povrch pracovného stola je poškodený – nahlásiť termín zist.  nedostatkov   

- 

TT ŠJ pri Strednej zdravotníckej 
škole, Daxnerova 6, 917 01 

- nerobí sa denne monitoring a nevedie sa evidencia teplôt 
v skladovacích priestoroch 

- denne vykonávať monitoring a viesť 
evidenciu teplôt v skladovacích 

  



Trnava  priestoroch,  

- 

TT ŠJ pri SOŠ, Nerudova 13, 920 01 
Hlohovec 

–výskyt plesní na stenách v kuchyni 

 

-zabezpečiť odstránenie plesní zo stien 
v kuchyni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

- 

TT ŠJ pri ZŠ s MŠ Kľačany č. 263, 
920 64 Kľačany 

–nie je zabezpečený správny odber a skladovanie vzoriek 
stravy 

- v kuchyni a šatni pre kuchárky sa nachádzajú na strope 
a stenách plesne 

- náter na dverách v kuchyni je poškodený, olupuje sa, 
opadáva 

- nie je zabezpečené dostatočné množstvo oddelených 
pracovných dosiek na spracovávanie surovín 

- pre pracovníčky kuchyne nie je k dispozícii skriňa na 
oddelené uskladnenie civilného a pracovného odevu 

–- zabezpečiť odber a skladovanie 
vzoriek stravy v zmysle § 11 vyhlášky 

MZ SR č. 533/2007 Z. z. 

- zabezpečiť odstránenie plesní zo stien 
a stropu v kuchyni  a v šatni pre 

kuchárky 
- zabezpečiť náter dverí v kuchyni 
- zabezpečiť dostatočné množstvo 
oddelených pracovných dosiek na 

spracovávanie surovín 
- zabezpečiť pre pracovníčky kuchyne 

skriňu na oddelené uskladnenie civilného 
a pracovného odevu 

 

  

- 

TT ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlčkovce č. 1, 
919 23 Vlčkovce 

– v sklade zeleniny sa nachádzajú na stenách plesne 

- nie je k dispozícii doska na spracovávanie hydiny 

- nerobí sa denne monitoring a evidencia teplôt 
v skladovacích priestoroch a teplôt vydávaného pokrmu 

–zabezpečiť odstránenie plesní zo stien v 
sklade zeleniny 

- zabezpečiť pracovnú  dosku na 
spracovávanie hydiny 

- zabezpečiť denne monitoring a 

  

- 



evidenciu  teplôt v skladovacích 
priestoroch a teplôt vydávaných pokrmov 

 

TN ŠJ pri ZŠ, 

Na dolinách 27, Trenčín 

Zmrazovanie potravín, ktoré boli dodané v nezmrazenom 
stave 

Nepravidelne vedený monitoring kritických kontrolných 
bodov 

Nezmrazovať potraviny, ktoré boli 
dodané v nezmrazenom stave 

Viesť pravidelný monitoring kritických 
kontrolných bodov 

  

TN ŠJ pri ZŠ Oslany Neodložené vzorky z predchádzajúcich dní Zabezpečiť odkladanie vzoriek pokrmov   

TN ŠJ pri MŠ Dolné Kočkovce, 
Púchov 

Nekompletný pracovný odev, chýbal odev na výmenu pri 
znečistení 

Zabezpečiť kompletný pracovný odev,   

TN ŠJ pri ZŠ s MŠ Pov.Podhradie potraviny po dátume min. spotreby zneškodnenie výrobkov na mieste   

TN ŠJ pri ZŠ Dolná Maríková Nekompletný pracovný odev Pracovať v  kompletnom pracovnom 
odeve, 

  

TN ŠJ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 

Dubnica nad Váhom 

Označenie pracovných plôch znehodnotené, slabo viditeľné, 
čistiace prostriedky neboli osobitne uložené 

Obnoviť označenie pracovných plôch, 
uskladniť čistiace prostriedky na 

vyhradených miestach 

  

TN ŠJ Orlové, elok. pracovisko MŠ 
Mierová Pov. Bystrica 

V čase výkonu ŠZD nepredložená odb. spôsobilosť Predložená ihneď na druhý deň   

TN Školská jedáleň pri MŠ Hatné V čase výkonu ŠZD nepredložená odb. spôsobilosť Doložená ešte v ten istý deň, 
v popoludňajších hodinách 

  

TN Súkromná ŠJ, Ul. športovcov 
342/2, Považská Bystrica 

Nezavedený monitoring teplôt, nedostatočná hygienická 
úroveň zariadenia, čistiace prostriedky neboli osobitne 

uložené 

Viesť evidenciu teplôt, vykonať 
sanitačný deň v zariadení a následne 
vykonaná  opakovaná kontrola, ktorá 
vykazovala zlepšenie hyg. podmienok 

  



TN ŠJ pri MŠ Nimnica Čistiace prostriedky neboli osobitne uložené Uskladniť čistiace prostriedky na 
vyhradených miestach 

 

 

 

 

 

  

BB ŠJ pri ZŠ, Školská ul., Heľpa Chýbal monitoring a evidencia teplôt v chladnom sklade a v 
3 chladničkách. Poškodené drevené rámy 2 umývacích 

drezov s výskytom plesní. 

Nápravné opatrenia: 

Zabezpečiť vykonávanie monitoringu 
a evidencie teplôt vo všetkých 

skladových priestoroch a chladničkách. 

Zabezpečiť výmenu rámov, resp. 
umývacích drezov . 

  

BB VŠJ pri MŠ, ul. Hronská, Heľpa Chýbal monitoring a evidencia teplôt v chladničke. Chýbal 
teplomer. 

Nápravné opatrenia: Zabezpečiť 
teplomer a vykonávanie monitoringu 

s evidenciou teplôt v chladničke. 

  

BB ŠJ pri MŠ, ul. Tulská, Banská 
Bystrica 

Formálne vykonávaný monitoring a vedená evidencia 
skladovacích teplôt v chladničkách a mrazničkách 

Nápravné opatrenia: Zabezpečiť správny 
výkon a evidenciu monitoringu teplôt 

v chladničkách a mrazničke. 

  

BB VŠJ pri MŠ, Sládkovičova ul., 
Badín 

Chýba označenie pracovných dosiek. Nevykonáva sa 
monitoring a evidencia teplôt v chladničke. 

Nápravné opatrenia: 

Zabezpečiť označenie pracovných 
dosiek. Zabezpečiť vykonávanie 
monitoringu a evidencie teplôt 

v chladničke. 

  



 

 

 

 

 

 

BB VŠJ pri ZŠ,  ul. Tajovského, 
Badín, prevádzkované 

spoločnosťou LAVRIN s.r.o., 
Badín 

Nerešpektuje sa zákaz zmrazovania surovín. 

Chýba dezinfekčné mydlo a prostriedky na osušenie rúk. 
Poskytovanie celej prevádzky iným cudzím osobám bez 
zdravotnej a odbornej spôsobilosti pre vykonávanie prác 

v epidemiologicky závažných činnostiach (vianočné akcie 
klubov). Nedostatočne zabezpečená sanitácia vrátane 

výkonu dezinfekcie. Nevykonáva sa monitoring a evidencia 
teplôt v chladničke. Chýba   teplomer. 

Nápravné opatrenia: 

Rešpektovať zákaz zmrazovania surovín. 

Zabezpečiť vyhovujúce prostriedky na 
umytie a osušenie rúk. Vykonať 

bezodkladne kompletnú sanitáciu celej 
prevádzky vrátane dezinfekcie. 

Zabezpečiť vstup do priestorov výdaja 
jedál len zdravotne a odborne spôsobilým 

osobám pre vykonávanie prác pri 
manipulácii a uvádzaní do obehu 
potravín a pokrmov. Zabezpečiť 

vykonávanie monitoringu a vedenie 
teplôt v chladničke. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

BB ŠJ pri OUI V. Gaňu, Moskovská, 
Banská Bystrica 

Zistená zmena v prevádzkovaní zariadenia (zo ŠJ na VŠJ), 
neoznačené pracovné plochy, zmrazovanie surovín, neúplný 

monitoring skladov a mrazničiek, neoznačené otvorené 
balenia potravín, nedostatočný monitoring teplôt hotových 
pokrmov, nedodržanie 3 hod. limitu od ukončenia tepelnej 

úpravy jedál do času výdaja 

Nápravné opatrenia: 

Požiadať orgán verejného zdravotníctva 
o vydanie rozhodnutia k zmene 

prevádzkovania. 

Označiť všetky pracovné plochy podľa 
účelu používania. Dodržiavať 3 hod. 

limit od dovarenia po výdaj jedál. 

Zabezpečiť vykonávanie monitoringu 
všetkých skladovacích priestorov 

a vedenie evidencií v zmysle SVP. 
Označiť otvorené, nespotrebované 

spotrebiteľské balenia dátumom a časom 
otvorenia. 

  

BB ŠJ pri ZŠ Goliánova, Banská 
Bystrica 

Nerešpektuje sa zákaz zmrazovania potravín. 

Monitoring a evidencia teplôt sa vykonáva nedostatočne, 
evidencie neúplné. Monitoring a evidencia teplôt v skladoch 

a pri výdaji jedál sa nevykonáva systematicky. 

Nápravné opatrenia: 

Rešpektovať zákaz zmrazovania surovín. 

Monitoring a evidenciu teplôt v skladoch 
a pri výdaji jedál vykonávať 

systematicky. 

  



BB ZŠS – Školská jedáleň pri ZŠ, 
Biskupice 

nedostatok overených meradiel na monitoring a evidenciu 
teplôt skladovania, 

zabezpečiť overené meradlo v zariadení   

BB ZŠS – ŠJ pri SOŠ technickej, 
Dukelských hrdinov 2, Lučenec  

nedodržanie prevádzkovej hygieny v skladových priestoroch 
a chladiacich zariadeniach, nepravidelná evidencia  

monitoringu teplôt skladovania 

vykonať dôkladnú   

 sanitáciu a dezinfekciu zariadenia 
a vykonávať pravidelnú evidenciu 

monitoringu    

skladových teplôt 

  

BB ŠJ pri ZŠ, ul. Mieru, Jesenské Chýbanie dezinfekčného mydla. 

Chýba označenie niektorých pracovných plôch a dosiek. 

Používanie umelohmotného kuchynského náčinia 
a hliníkových lyžičiek. 

Spoločné skladovanie mrazeného mäsa a zeleniny. 

Nápravné opatrenia: 

Zabezpečiť dezinfekčné mydlo. 

Zabezpečiť označenie pracovných plôch 
a dosiek. 

Vyradiť umelohmotné kuchynské náčinie 
a hliníkové lyžičky. 

Zabezpečiť oddelené skladovanie 
mrazeného mäsa a zeleniny. 

  

BB ŠJ pri ZŠ, ul.Hviezdoslavova 
Revúca 

Chýba označenie pracovných plôch. Nápravné opatrenia: Zabezpečiť 
označenie pracovných plôch. 

  

BB ŠJ pri MŠ, ul. Sládkovičova 
Revúca 

Skladovanie  krupice po dobe spotreby 

Spoločné skladovanie mrazeného mäsa a zeleniny. 

Chýba označenie pracovných dosiek. 

Uložené opatrenie podľa §55 zák. č. 
355/2007 Z.z: Zabezpečiť likvidáciu   

krupice po dobe spotreby. 

Nápravné opatrenia: Zabezpečiť 
oddelené skladovanie mrazeného mäsa 

a zeleniny. 

Zabezpečiť označenie pracovných 

  



dosiek. 

BB ŠJ pri MŠ, ul. Pri Majeri, Tornaľa Nepoužívanie jednorazových rukavíc pri výdaji hotových 
pokrmov. 

Nerešpektuje sa zákaz zmrazovania surovín. 

Chýba dezinfekčné mydlo.  

Nápravné opatrenia: 

Pri výdaji hotových pokrmov používať 
jednorazové rukavice. 

Rešpektovať zákaz zmrazovania surovín. 

Zabezpečiť dezinfekčné mydlo. 

  

BB ŠJ pri MŠ, Sídlisko Rimava, 

Rimavská Sobota 

Nevykonáva sa monitoring a evidencia teplôt v zeleninovom 
sklade, v mrazničke a chladničke určenej na vzorky. 

Nápravné opatrenia: 

Zabezpečiť vykonávanie monitoringu 
a evidencie teplôt v zeleninovom sklade, 

v mrazničke a chladničke určenej na 
vzorky. 

  

BB ŠJ pri ZŠ Dobšinského 

Ul. Dobšinského  Rimavská 
Sobota 

Pri výdaji hotových pokrmov kuchárky nepoužívajú 
jednorazové rukavice. 

Monitoring a evidencia teplôt sa nevykonáva vo všetkých 
skladoch. 

Nápravné opatrenia: 

Pri výdaji hotových pokrmov používať 
jednorazové rukavice. 

Zabezpečiť vykonávanie monitoringu 
a evidencie teplôt vo všetkých skladoch. 

  

BB ŠJ pri MŠ Ul. Daxnerova 

Tisovec 

Dvaja zamestnanci mali neplatný zdravotný preukaz. 

Monitoring a evidencia teplôt sa nevykonáva v mrazničke, 
jednej chladničke a v sklade na zemiaky. 

Nápravné opatrenia: 

Zabezpečiť, aby zamestnanci mali platný 
zdravotný preukaz. Zabezpečiť 

vykonávanie monitoringu a evidencie 
teplôt v mrazničke, chladničke a v sklade 

na zemiaky. 

  

BB ŠJ pri MŠ Ul. Daxnerova 
Rimavská Sobota 

V suchom sklade bol skladovaný džem (5 fliaš) a cestoviny 
(1 balenie) s uplynutou dobou minimálnej trvanlivosti. 

Uložené opatrenie podľa §55 zák. č. 
355/2007 Z. z: Likvidácia potravín 

  



s uplynutou dobou minimálnej 
trvanlivosti 

 

 

 

 

BB ŠJ pri ZŠ Bátka Pri výdaji hotových pokrmov kuchárky nepoužívajú 
jednorazové rukavice. 

Teplota v chladničkách a mrazničkách bola pri kontrole 
vyššia ako je nastavený limit v dokumentácii HACCP. 

Nápravné opatrenia: 

Pri výdaji hotových pokrmov používať 
jednorazové rukavice. Zabezpečiť, aby 
teplota v chladničkách a mrazničkách 

bola v súlade s  limitmi v dokumentácii 
HACCP. 

 

  

BB ŠJ pri ZŠ F. Kazinczyho Ul. 
Mierová  Tornaľa *** 

V prevádzke sa používa hliníkový čierny riad . 

Zistený výskyt hlodavcov v pivničných skladoch. 

Teplota hutných pokrmov klesá pri výdaji pod 60°C (teplý 
pult je pokazený). 

Nápravné opatrenia: 

Vyradiť hliníkový čierny riad.  

Zabezpečiť dôkladný výkon deratizácie 
a preventívnych opatrení proti vnikaniu 

hlodavcov. Zabezpečiť, aby teplota 
hutných pokrmov počas celej doby 

výdaja neklesala pod 60°C. 

 

  

BB ŠJ pri Spojenej škole internátnej 
Ul. Mierová  Tornaľa 

V prevádzke dochádza ku kríženiu čistej a nečistej 
prevádzky. 

Monitoring a evidencia teplôt v skladoch a pri výdaji jedál 

Nápravné opatrenia: 

Zabezpečiť, aby v prevádzke 
nedochádzalo ku kríženiu čistej a nečistej 

  



sa nevykonáva systematicky. prevádzky. Monitoring a evidenciu teplôt 
v skladoch a pri výdaji jedál vykonávať 

systematicky. 

 

 

 

BB ŠJ pri ZŠ  

P.J. Šafárika Ul. Škultétyho 

Tornaľa 

Nedodržuje sa zákaz zmrazovania potravín. 

V skladoch sa skladujú potraviny na zemi, sú tu uložené aj 
osobné veci zamestnancov. 

Uložené opatrenie podľa §55 zák. č. 
355/2007 Z.z: Likvidácia zamrazeného 

mäsa neznámeho pôvodu a zamrazeného 
chleba.  Nápravné opatrenia: 

V skladoch neskladovať potraviny na 
zemi a neukladať osobné veci 

zamestnancov. 

  

BB ŠJ pri MŠ  

Ul. Hatvaniho 2, Rimavská 
Sobota 

Neevidujú sa teploty pri príjme chladených a mrazených 
výrobkov. 

 

Nápravné opatrenia: 

Zabezpečovať evidenciu teplôt pri príjme 
chladených a mrazených výrobkov. 

 

  

BB Reštaurácia Čierny orol 

Hlavné námestie, Rimavská 
Sobota 

Pri výdaji hotových pokrmov sa nepoužívajú jednorazové 
rukavice. 

Nápravné opatrenia: 

Zabezpečenie jednorazových rukavíc. 

  

BB ŠJ pri MŠ Ul.Školská, Jesenské Pri skladovaní surovín  sa nedodržiavajú teplotné limity. 
Bolo zistené nepovolené zmrazovanie zostatkov mäsa.  

Nápravné opatrenia: 

Odvetrať sklad potravín Zostatky mäsa 
nezmrazovať.  

  



BB ŠJ pri MŠ Ul.Školská, Tornaľa Nevedie sa monitoring teplôt pri príjme tovaru. Nápravné opatrenia: 

Zabezpečiť monitoring chladiaceho 
reťazca pri príjme tovaru. 

  

BB ŠJ pri MŠ Nábrežie Rimavy, 
Hnúšťa 

Nemonitoruje sa teplota hotových pokrmov. Nápravné opatrenia: 

Monitorovať teplotu hotových pokrmov 
pri výdaji a viesť evidenciu. 

  

BB Cirkevná ŠJ, Daxnerova, 
Rimavská Sobota 

V prevádzke sa používajú misky z umelej hmoty. Nápravné opatrenia: 

Vyradiť pomôcky z umelej hmoty. 

  

BB MŠ Tehelná 5, Zvolen Poškodené opotrebované pracovné stoly, v jedálnom lístku 
neoznačené AZO farbivá 

Nápravné opatrenia: 

Zabezpečiť výmenu poškodených 
opotrebovaných stolov za antikorové. 

V JL uvádzať použitie AZO farbív 

  

BB MŠ, 8. marca 7, Dobrá Niva Opotrebovaný poškodený kuchynský riad, teplomer nie je 
okalibrovaný 

Nápravné opatrenia: 

Vyradiť poškodený kuchynský riad. 
Zabezpečiť kalibráciu teplomeru.   

  

BB ZŠ J.S.Neresníckeho, Školská 3, 
Dobrá Niva 

Opotrebovaný poškodený kuchynský riad, teplomer nie je 
okalibrovaný, drevený regál na skladovanie kuchynského 

riadu je poškodený 

Nápravné opatrenia: 

Vyradiť poškodený kuchynský riad. 
Zabezpečiť kalibráciu teplomeru.  

Zabezpečiť vyhovujúci úložný priestor 
na kuchynský riad 

  

BB SOŠ drevárska, Lučenecká cesta 
17, Zvolen 

Nie sú monitorované mikroklimatické podmienky 
v príručnom sklade potravín 

Nápravné opatrenia: 

Monitorovať mikroklimatické 
podmienky v príručnom sklade potravín. 

  



BB Gymnázium M. Bela, Okružná 
2469 Zvolen 

V umyvárni kuchynského riadu poškodená keramická dlažba Nápravné opatrenia: 

Zabezpečiť opravu poškodenej 
podlahovej krytiny. 

 

 

  

BB ŠJ pri ŠI J. Švermu 14, Zvolen Chýbajú teplomery v skladoch potravín Zabezpečiť vyhovujúce meradlá na 
monitorovanie mikroklimatických 

podmienok vo všetkých typoch skladov 

  

BB 

 

 

 

 

BB 

 

 

 

BB 

ZŠS pri MŠ Dolná 57 

Kremnica 

elok. pracovisko 

Langsfeldova 659 

 

ZŠS pri ZŠ  

 Stará Kremnička 33 

 

 

SOŠ obchodu a služieb 
Jilemnického 1282 

Žiar n. Hronom 

 

 v mraziacom zariadení zistené neoznačené zvyšky surovín 

 

 

 

 

nedostatočná kvalita a čistota kuchynského náradia a riadu 

 

 

 

nedostatky v osobnej hygiene, nevhodne skladovanie 
surovín a potravín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

BB ŠJ pri MŠ 

Kosihy nad Ipľom 

Nepravidelné vedenie dokumentácie HACCP plánu Zabezpečiť pravidelné vedenie 
dokumentácie 

 Bola zaslaná 
výzva 

zriaďovate-
ľovi na 

odstráne-nie 
nedostatkov 

 

BB ŠJ pri MŠ 

Sklabiná 

Zmrazovanie surového bravčového mäsa Zabezpečiť zásobovanie ŠJ-MŠ 
mrazeným mäsom resp. čerstvým mäsom 

bez následného zamrazovania. 

  

 

 

- 

ZA ZŠS pri MŠ Ochodnica 355 

 

-Nepoužívanie jednoraz. rukavíc pri výdaji pokrmu, 

-chýbajúce sito na okennej ploche v sklade 

- zabezpečiť používanie jednorazových 
rukavíc 

- doplniť sito na okno 

 

 

 

 - 



ZA ZŠS pri Spojenej škole, Nábrežná 
1325, KNM 

- Nepravidelné zaznamenávanie teplôt vzduchu v skladoch 

- chýbajúce označenie pracovných plôch 

- zabezpečiť pravidelnú evidenciu teplôt 

-  označiť pracovné plochy 

 

 

 - 

ZA ZŠS pri ZŠ, Mládežnícka, Krásno 
nad Kysucou 

-nevyhovujúca pokrývka hlavy 

- neoznačené vzorky stravy 

-zabezpečiť používanie vyhovujúcej 
pokrývky hlavy 

- označovanie vzoriek v zmysle 
predpisov 

 - 

ZA ZŠS pri MŠ, Lesnícka 1370 

Krásno nad Kysucou 

- nevyhovujúca pokrývka hlavy 

- chýbajúce sitá na oknách v skladových priestoroch 

- zabezpečiť používanie vhodnej 
pokrývky hlavy 

-  zabezpečiť sitá na oknách 

 - 

ZA ZŠS pri ZŠ Rázusova 2260, 
Čadca 

- chýbajúce  označenie niektorých častí prac. stolov 

-  neúčelová pokrývka hlavy 

-označiť pracovné plochy 

- používať vhodnú pokrývku hlavy 

 - 

ZA ZŠS pri MŠ, Šárky 463, Turzovka - nepredloženie dokladov odbornej spôsobilosti na prácu s 
potravinami 

- predložiť požadované doklady  - 

ZA ZŠS pri Gymnáziu v Turzovke, 
Ľ.Štúra 35 

-nevyhovujúce podmienky skladovania niektorých komodít 

- kríženie čistej a nečistej  prevádzky 

Termíny odstránenia nedostatkov budú 
prejednané so zriaďovateľom  
a nahlásené reg. hygienikovi 

 

 

 

  



ZA ZŠS pri MŠ  J.Kráľa Čadca -nevyhovujúca pokrývka hlavy 

- nepredloženie dokladov odbornej spôsobilosti 

- nevyhovujúce vetranie v skladovom zázemí 

- nepoužívanie jednorazových rukavíc pri výdaji pokrmov 

-zabezpečiť vhodnú pokrývku hlavy 

- používať jednorazové rukavice 

- zabezpečiť vyhovujúcu teplotu 
v skladovom zázemí bude prejednané so 

zriaďovateľom a termín  nahlásený 
regionálnemu hygienikovi 

 - 

ZA ZŠS pri ZŠ Zákopčie 957 -nepredloženie dokladov odbornej spôsobilosti 

-  poškodený smaltový povrch stolového riadu 

-nedodržanie teplotného reťazca pri výdaji hotových 
pokrmov 

-predložiť doklady odbornej spôsobilosti 

- odstrániť poškodený a opotrebovaný 
kuchynský riad 

- zabezpečiť dodržiavanie teplotného 
reťazca pri prevoze stravy do iného šk. 

zariadenia. 

 - 

ZA ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka - 1 druh potraviny do dobe spotreby -zabezpečiť kontrolu skladov. surovín  - 

ZA ŠJ pri MŠ Lipt. Sielnica - 1 pracovníčka bez odb. spôsobilosti (OS) - získať osvedčenie o OS  - 

ZA ŠJ pri ZŠ, Sládkovičova 10, 
Ružomberok 

- 1 pracovníčka bez odb. spôsobilosti 

- pracovníčky bez pokrývok hlavy 

- nedodržanie chlad. reťazca pri skladovaní mliečnych 
výrobkov 

- nevyhovujúca evid.  o podmienkach sklad. 

- získať osvedčenie o OS 

- zabezp. vyhovujúce pokrývky hlavy 

- dodržiavať chlad. reťazec pri skladov. 

- vykon. evidenciu o podmienkach 
skladovania 

 

 

 

 - 



ZA ŠJ pri MŠ Východná - 1 druh potraviny do dobe spotreby 

- nedodržanie teplot. reťazca počas  výdaja jedál 

- nedodržanie chlad. reťazca pri skladovaní mliečnych 
výrobkov 

 

-zabezpečiť kontrolu skladov. surovín 

- dodržiavať chlad. reťazec pri skladov. 

- zabezpečiť výdaj  jedál v súlade s vyhl. 
č.533/2007 Z.z. 

 - 

ZA ŠJ pri MŠ, Riadok 4, 
Ružomberok 

- nedodržanie chlad. reťazca pri skladovaní čerstvého mäsa 

- chýbajúce teplomery v 2 mrazničkách 

- nepredložená evid. o teplotách počas výdaja jedál 

- dodržiavať chlad. reťazec pri skladov. 

- doplniť teplomery do mrazničiek 

- zabezpečiť výdaj  jedál v súlade s vyhl. 
č.533/2007 Z.z. 

 - 

ZA ŠJ pri SOŠ lesníckej, Lipt. 
Hrádok 

- nefunkčný teplomer v 1 mrazničke 

- nevyhovujúca evid.  o podmienkach sklad. 

- nedodržanie chlad. reťazca pri skladovaní čerstvého mäsa 

 

- doplniť teplomer do mrazničky 

- vykon. evidenciu o podmienkach 
skladovania 

- dodržiavať chlad. reťazec pri skladov. 

 

 - 

ZA ŠJ pri Gymnáziu 

Lipt. Hrádok 

- chýbajúci teplomer v 1 mrazničke 

-nepredložená evid. o teplotách počas výdaja  jedál 

- doplniť teplomer do mrazničky 

- zabezpečiť výdaj  jedál v súlade s vyhl. 
č.533/2007 Z.z. 

 

 

 

 

 - 



 

 

 

 

ZA Výdajná  ŠJ pri MŠ Dedinská 1/1, 

010 01 Žilina 

- chýbajúce doklady odbornej a zdravotnej spôsobilosti 

- nevhodný pracovný odev 

- nepoužívanie jednorazových rukavíc pri výdaji hotových 
pokrmov 

- chýbajúci teplomer v chladničke na kontrolu podmienok 
skladovania 

- nedostatky v monitorovaní kritických kontrolných bodov 

- neodložené vzorky hotových pokrmov, nevedená evidencia 
o odobratých vzorkách 

- nedostatok oddelených pracovných plôch 

- nedostatočné strojnotechnologické vybavenie (chýba 
ohrevné zariadenie na výdaj hotových pokrmov) 

- doklady odbornej a zdravotnej 
spôsobilosti boli dodatočne predložené 

- používať pri výdaji hotových pokrmov 
vhodný pracovný odev a jednorazové 

rukavice 

- pravidelne vykonávať monitoring 
kritických kontrolných bodov 

- doplniť teplomer do chladničky na 
kontrolu podmienok skladovania 

- odkladať vzorky hotových pokrmov 
a viesť písomnú evidenciu 

- zabezpečiť dostatočné množstvo 
oddelených pracovných plôch so 

zreteľom na druh suroviny 

- zabezpečiť ohrevné zariadenie na výdaj 
hotových pokrmov 

 

 

 

 predvolanie 
na prejednanie 

nedostatkov 



 

 

 

 

ZA ŠJ pri ZŠ Oslobodenia 165, 

013 05 Belá 

- nedostatky v odkladaní vzoriek hotových pokrmov 

- potraviny skladované  priamo na podlahe 

- výskyt plesní v sklade zeleniny a hospodárskom vstupe 

 

- zabezpečiť odber vzoriek hotových 
pokrmov v zmysle platnej legislatívy 

- zabezpečiť skladovanie na hygienicky 
vyhovujúcich podložkách alebo v 

regáloch 

- zabezpečiť obnovu maľoviek 
v stravovacom zariadení a viesť potrebnú 

evidenciu 

 

 - 

ZA Výdajná ŠJ pri MŠ Teplička nad 
Váhom, Školská 490, 

013 01 Teplička nad Váhom 

- nedostatky v odkladaní vzoriek hotových pokrmov 

 

- zabezpečiť odber vzoriek hotových 
pokrmov v zmysle platnej legislatívy 

 

 - 

ZA ŠJ pri ZŠ V.Javorku 32, 

010 01 Žilina 

- kríženie čistej a nečistej prevádzky (prevoz očistených 
zemiakov cez exteriér) 

- zabezpečiť plynulosť a jednosmernosť 
výrobného procesu, aby sa nekrížili čisté 

a nečisté prevádzky 

 - 

ZA ŠJ pri ZŠ s MŠ, Školská 49, 010 
04 Žilina 

- nedostatky v odkladaní vzoriek hotových pokrmov 

 

- zabezpečiť odber vzoriek hotových 
pokrmov v zmysle platnej legislatívy 

 

 

 - 



 

 

 

 

ZA ŠJ pri ZŠ s MŠ Rosina 624, 

013 22 Rosina 

- cez skladové priestory prechádza nechránené kanalizačné 
potrubie 

- kríženie výrobných procesov (zásobovanie cez hrubú 
prípravu zemiakov a zeleniny) 

- zabezpečiť, aby cez skladové priestory 
neprechádzalo nechránené kanalizačné 

potrubie 

- zabezpečiť plynulosť a jednosmernosť 
výrobného procesu, aby sa nekrížili čisté 

a nečisté prevádzky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 



 

 

 

 

ZA ŠJ pri MŠ Nám. SNP 31, Sučany -používanie nepasterizovanej bryndze do nátierok 

 

-maslo skladované mimo chladiaceho zariadenia v kuchyni 

 

-zamrazovanie surového mäsa a pekárenských výrobkov 

 

 

-u mliečneho výrobku (tvrdý syr) chýbalo označenie 
otvorenia balenia (hodina a dátum otvorenia) a pôvodná 

etiketa z otvoreného výrobku 

 

 

 

 

 

 

-zákaz používania nepasterizovanej 
bryndze 

 

-zabezpečiť správne skladovanie 
potravín, dodržiavať chladiaci reťazec, 

 

-zákaz zamrazovania výrobkov, ktoré 
boli dodané do zariadenia v inom ako 

zmrazenom stave, 

 

-zabezpečiť označovanie výrobkov po 
ich otvorení dátumom a hodinou 

otvorenia, viesť o tom písomnú evidenciu 
a dodržiavať dobu spotreby po otvorení 

výrobku 

 

Vyradené druhy potravín : 

Hovädzie mäso 1,18 kg 

  

 

 

- 



 

 

 

 

 

 

 

-nedodržiavanie teplotného reťazca – u hotových jedál sa po 
finalizácii pokrmu až do výdaja ( cca 1,5 hod.) strava 

udržiavala pri izbovej teplote, pokrmy prekryté textilnými 
utierkami 

 

 

-pri manipulácii s hotovými pokrmami pracovníčka 
nepoužívala jednorazové rukavice, resp. kliešte. 

 

 

-nesprávne odkladanie vzoriek hotových jedál – sklenené 
fľašky určené na odkladanie vzoriek boli skladované voľne 
v kuchyni na pracovnej ploche a pred ich použitím neboli 

vyvarené pri T 100 °C/15 min. 

 

Bravčové mäso 2,42 kg 

Bravčové karé 2,15 kg 

Pekárske výrobky 22 ks (rožky) 

Nepasteriz. bryndza 3ks cca 0,5 kg 

Tvrdý syr 0,77 kg 

Maslo 4 ks 

-k uvedeným druhom vyradených 
výrobkov bol predložený doklad 

o spôsobe ich likvidácie 

 

-zabezpečiť aby sa hotové pokrmy 
podávali bezprostredne po ich tepelnom 
dohotovení, najneskôr do 3 hodín, počas 

tejto doby musí byť teplota 
uchovávaného pokrmu udržiavaná podľa 

požiadaviek platnej legislatívy 

 

 

-vylúčiť priamy styk rúk zamestnancov 
s pokrmami a nápojmi, najmä v konečnej 

fáze ich technologického spracovania 
a pri obsluhe 

 

-zabezpečiť správne odkladanie vzoriek 



stravy 

ZA ŠJ pri MŠ, Mládeže 359, 
Mošovce 

-nesprávne skladovanie vajec v chladiacom zariadení 
(nameraná a evidovaná  T v chladiacom zariadení nižšia ako 

5 °C) 

- zabezpečiť vhodnú teplotu skladovania 
vajec 

 

  

- 

ZA ŠJ pri ZŠ s MŠ Bernoláka, 
Ul.S.Tomášika 1, Martin 

-nesprávne odkladanie vzoriek hotových pokrmov 
(u niektorých druhov hotových pokrmov chýbali časti 

hotového pokrmu napr. zeleninový šalát, atď.) a evidencia 
o odkladaní vzoriek nebola vedená v súlade s platnou 

legislatívou 

 

-u mliečneho výrobku (tvrdý syr) chýbalo označenie 
otvorenia balenia (hodina a dátum otvorenia) 

-zabezpečiť odkladanie vzoriek všetkých 
častí hotového pokrmu podľa jedálneho 
lístka a viesť správnu evidenciu v súlade 

s požiadavkami správnej hygienickej 
praxe 

 

 

 

-zabezpečiť správne označovanie 
otvorených druhov tovarov a dodržiavať 

lehotu spotreby po ich otvorení, viesť 
písomnú evidenciu v súlade 

s požiadavkami správnej hygienickej 
praxe 

 

- mliečny výrobok (tvrdý syr) bol 
vyradený z použitia na ľudský konzum 

v množstve 200 g 

 

 

 - 



 

 

 

 

ZA ŠJ pri MŠ, Ul. družstevná 10, 
Martin 

-neúplné vedenie evidencie správnej hygienickej praxe 
(chýba evidencia pri preberaní potravín, evidencia výdaja 

stravy je neúplná) 

 

-označovanie alergénov v hotových -u niektorých druhov 
pokrmov neboli správne označené alergény resp. chýbalo 

označenie 

 

-kríženie jednotlivých druhov činností - nedodržanie 
jednotlivých pracovných úsekov (v úseku umývania 

čierneho riadu sa vykonávalo premývanie cestovín, v úseku 
prípravy zeleniny sa vykonávalo umývanie riadu) 

-zabezpečiť kompletné vedenie evidencie 
správnej hygienickej praxe 

 

 

 

-zabezpečiť správne označovanie 
alergénov v hotových pokrmoch 

 

 

 

 

-zabrániť krížovej kontaminácii a 
dodržiavať jednotlivé pracovné úseky 

podľa určenia 

  

 

 

 

 

 

 

 

- 

PO ŠJ pri MŠ 

Lenartov 38, 

086 06 Malcov 

v osobnej hygiene zamestnancov- - nekompletný pracovný 

odev 

- 

 

 

 - 



 

 

 

 

 

 

 

PO ŠJ pri MŠ 

Gerlachov 182 

086 04 Kružľov 

Technické nedostatky -poškodené povrchy  strojno-
technologického vybavenia - robota, radiátorov a poškodená 

podlahová krytina v suchom  sklade potravín. 

 

 

Vydané rozhodnutie v správnom konaní 
– pokyn na odstránenie uvedených 

nedostatkov 

 - 

PO ŠJ pri ZŠ Komenského 23 

085 01 Bardejov 

- v osobnej hygiene zamestnancov- nekompletný pracovný 

odev 

- na prevádzke opotrebované náčinie a obitý riad 

- čiastkové nedostatky pri manipulácii s hotovými 
pokrmami. 

Nedostatky odstránené v čase kontroly. 

 

-  - 

PO ŠJ pri Školskom internáte pri  
SPŠ, 

Komenského 5, 

085 42 Bardejov 

- v osobnej hygiene zamestnancov- nekompletný pracovný 

odev 

- na prevádzke opotrebované náčinie, obitý riad 
a nepotrebné predmety 

- čiastkové nedostatky pri manipulácii s hotovými 

-  - 



pokrmami. 

Nedostatky odstránené v čase kontroly. 

 

 

PO ŠJ pri MŠ Komenského 47, 

085 01 Bardejov 

- na prevádzke opotrebované náčinie a nepotrebné predmety 

- poškodený teplomer v jednej chladničke 

 

-  - 

PO Školská jedáleň 

pri MŠ Sedliská 

1. Zmrazovanie potravín, ktoré boli dodané na prevádzku 
v chladenom stave. 

2. Poškodený a plesňou napadnutý rám kuchynského drezu. 

3. Pleseň na stenách v sklade potravín. 

4. Nepravidelná evidencia teplôt chladiacich a mraziacich 
zariadení 

5. Nepoužívanie jednorázových rukavíc pri výdaji pokrmov. 

 

1. Zákaz zmrazovania potravín, ktoré 
boli dodané na prevádzku v chladenom 

stave 

2. Zabezpečiť obnovu rámu na dreze 
v kuchyni 

3. Odstrániť zamoknutie a pleseň 

4. Zabezpečiť evidenciu teplôt 
chladiacich a mraziacich zariadení 2x 

denne v zmysle spracovanej 
dokumentácie. 

5. Používať jednorázové rukavice pri 
výdaji pokrmov. 

  

PO Školská jedáleň pri MŠ 

Majerovce 

1. Zmrazovanie potravín, ktoré boli dodané na prevádzku 
v chladenom stave. 

1. Zákaz zmrazovania  potravín, ktoré 
boli dodané na prevádzku v chladenom 

stave. 

 

  



 

 

 

 

PO Školská jedáleň pri MŠ O. 
Matiašovce 

1. Zmrazovanie potravín, ktoré boli dodané na prevádzku 
v chladenom stave. 

2. Nevhodná manipulácia s vajíčkami v prepravných 
obaloch v priestore kuchyne. 

3. Čistiace prostriedky boli skladované spolu s potravinami 
a DKP. 

4. Steny v kuchyni, sklade zeleniny a zemiakov, šatni 
zamestnancov, WC zamestnancov a vo vstupnej chodbe sú 

mokré a miestami sa vytvára pleseň. 

5. V šatni zamestnancov chýba potrebné vybavenie na 
odkladanie osobných odevov zamestnancov. 

6. Do umývadla pre umytie rúk po použití WC 
zamestnancov kuchyne nie je zabezpečený prívod tečúcej 

teplej vody. 

7. Zistené skladovanie nezlučiteľných druhov 
potravín/surovín. 

 

1. Zákaz zmrazovania potravín, ktoré 
boli dodané na prevádzku v chladenom 

stave. 

2. Manipulovať s vajíčkami vo 
vyčlenenom priestore, prepravky 
s vajíčkami nenosiť do kuchyne. 

3. V príručnom sklade s mrazničkou 
zabezpečiť oddelené skladovanie 

čistiacich prostriedkov, DKP a potravín. 

4. Odstrániť zamoknutie a začínajúcu 
pleseň vo všetkých priestoroch podľa 

zápisnice. 

5. Zabezpečiť v šatni chýbajúce 
vybavenie na odkladanie osobných vecí 

zamestnancov. 

6. Zabezpečiť do umývadla  v šatni 
zamestnancov tečúcu teplú vodu. 

7. Zákaz skladovania nezlučiteľných 
druhov potravín. 

 

  



 

 

 

 

PO Školská jedáleň pri MŠ Jastrabie 1. Zmrazovanie potravín, ktoré boli dodané na prevádzku 
v chladenom stave. 

2. Nefunkčný teplomer pre monitorovanie teplôt v sklade 
potravín 

 

1. Zákaz zmrazovania  potravín, ktoré 
boli dodané na prevádzku v chladenom 

stave. 

2. Zabezpečte funkčný teplomer pre 
monitorovanie teplôt v sklade potravín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

PO Školská jedáleň pri MŠ Čičava 1. Predloženie neplatného dokladu o odbornej spôsobilosti 
u dvoch pracovníčok. 

2. Pracovné plochy a pracovné náradie (nože) neboli 
označené podľa účelu ich použitia. 

3. Zmrazovanie potravín, ktoré boli dodané na prevádzku 
v chladenom stave. 

4. Steny a stropy vstupných chodieb, WC zamestnancov, 
šatne a miestnosti upratovačky sú pokryté plesňou. 

5. Priestory kuchyne a strojnotechnologické vybavenie bolo 
zanesené špinou. 

6. Spracovaný PP nezodpovedá skutkovému stavu 
prevádzky. 

7. Pripravovaná strava nezodpovedá OVD. 

1. Na prevádzke môže pracovať len 
pracovník, ktorý je odborne spôsobilý 

pre výkon tejto práce. 

2. Zabezpečte označenie pracovných 
plôch a náradia podľa účelu ich použitia. 

3. Zákaz zmrazovania  potravín, ktoré 
boli dodané na prevádzku v chladenom 

stave. 

4. Odstrániť pleseň v plesňou 
napadnutých priestoroch a vykonať 
následnú hygienickú maľbu stien 

a stropov. 

5. Zabezpečte dôkladné upratovanie 
priestorov kuchyne a jej 

strojnotechnologického vybavenia. 

6. Zabezpečte predloženie ku schváleniu 
aktuálneho PP. 

7. Výdaj tzv „suchej stravy“ nie je 
v súlade s požiadavkami školského 

stravovania, preto je potrebné zabezpečiť 
vhodný spôsob stravovania detí. 

  



 

 

 

 

PO Školská jedáleň pri MŠ 
Komárany 

1. Nedostatočná osobná hygiena pracovníčky kuchyne. 

2. Nepredloženie dokladov o odbornej a zdravotnej 
spôsobilosti pracovníčky. 

3. Zmrazovanie potravín, ktoré boli dodané na prevádzku 
v chladenom stave. 

4. Steny v kuchyni, sklade potravín a šatne zamestnancov 
boli zamoknuté a miestami napadnuté plesňou. 

5. Pracovníčka nemá zabezpečené hygienicky vyhovujúce 
odkladanie pracovných a osobných odevov. 

6. Výdajné okienko neslúži svojmu účelu, jedálenský  bol 
svojvoľne premiestnený z jedálne na chodbu. 

 

1. Zabezpečiť aby osobná hygiena 
pracovníčky kuchyne bola na 

požadovanej úrovni. 

2. Predložiť doklady o zdravotnej 
a odbornej spôsobilosti pracovníčky. 

3. Zákaz zmrazovania  potravín, ktoré 
boli dodané na prevádzku v chladenom 

stave. 

4. Odstrániť pleseň v plesňou 
napadnutých priestoroch a vykonať 
následnú hygienickú maľbu stien 

a stropov. 

5. Zabezpečte hygienicky vyhovujúce 
odkladanie pracovných a osobných 

odevov. 

6. Výdaj pokrmov zabezpečte hygienicky 
vyhovujúcim spôsobom. 

 

 

 

  



 

 

 

 

PO Školská jedáleň pri MŠ Skrabské 1. Označenie pracovných plôch nezodpovedá skutkovému 
stavu ich využitia. 

2. Zmrazovanie potravín, ktoré boli dodané na prevádzku 
v chladenom stave. 

3. Nezabezpečenie aktuálnej kalibrácie meracích prístrojov. 

4. Chúlostivé potraviny (jogurty) neboli skladované do času 
ich výdaja v chladiacom zariadení. 

5. Pripravovaná strava nezodpovedá OVD. 

1. Zabezpečte dodržiavanie využitia 
označených pracovných plôch. 

2. Zákaz zmrazovania  potravín, ktoré 
boli dodané na prevádzku v chladenom 

stave. 

3. Zabezpečte kalibráciu teplomerov, 
ktoré sa na prevádzke využívajú na 

monitorovanie teplôt. 

4. Zabezpečte skladovanie chúlostivých 
požívatín do doby ich výdaja 

v chladiacom zariadení. 

5. Výdaj tzv „suchej stravy“ nie je 
v súlade s požiadavkami školského 

stravovania, preto je potrebné zabezpečiť 
vhodný spôsob stravovania detí. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

PO Školská jedáleň pri ZŠ Vyšný 
Žipov 

1 Zmrazovanie potravín, ktoré boli dodané na prevádzku 
v chladenom stave. 

2. Nevhodné skladovanie vajec v sklade potravín. 

3. Zistené skladovanie nezlúčiteľných druhov 
potravín/surovín. 

4. Pracovníčky kuchyne nemajú zabezpečenú dostatočne 
vybavenú šatňu (chýba skriňa pre 1 pracovníčku). WC 

zamestnancov je spoločné so žiakmi ZŠ. 

5. Nevedie sa pravidelné monitorovanie teplôt chladiacich 
a mraziacich zariadení a evidencia o tepelnej úprave 

pokrmov. 

6. Pripravovaná strava nezodpovedá OVD. 

 

 

1. Zákaz zmrazovania  potravín, ktoré 
boli dodané na prevádzku v chladenom 

stave. 

2.2. Zabezpečte skladovanie vajec 
v zmysle hygienických  predpisov. 

3. Zákaz skladovania nezlúčiteľných 
druhov potravín. 

4. Dovybaviť šatňu zamestnancov 
dostatočným množstvom skriniek na 
uloženie osobných a pracovných vecí 

a zabezpečiť vyčlenenie WC, ktoré bude 
slúžiť len pre personál kuchyne. 

5. Zabezpečte vedenie pravidelnej 
evidencie teplôt chladiacich a mraziacich 
zariadení a tiež teplôt pri tepelnej úprave 

pokrmov. 

6. Výdaj tzv „suchej stravy“ nie je 
v súlade s požiadavkami školského 

stravovania, preto je potrebné zabezpečiť 
vhodný spôsob stravovania detí. 

  

PO Školská jedáleň pri ZŠ 1. Meracia technika nebola overená skúškou kalibrácie. 1. Zabezpečte overenie účinnosti 
meracích prístrojov, ktoré slúžia pre 

  



Kukučínova 106, Vranov n/T monitorovanie teplôt tzv. skúškou 
kalibrovania. 

 

 

PO Školská jedáleň pri MŠ 
Kukučínova 103, Vranov n/T 

1. Meracia technika nebola overená skúškou kalibrácie. 2. 
Zmrazovanie potravín, ktoré boli dodané na prevádzku 

v chladenom stave. 

 

1. Zabezpečte overenie účinnosti 
meracích prístrojov, ktoré slúžia pre 
monitorovanie teplôt tzv. skúškou 

kalibrovania. 

2. Zákaz zmrazovania  potravín, ktoré 
boli dodané na prevádzku v chladenom 

stave. 

 

  

PO Školská jedáleň pri MŠ 
Vajanského 106, Vranov n/T 

1. Zmrazovanie potravín, ktoré boli dodané na prevádzku 
v chladenom stave. 

 

1. Zákaz zmrazovania  potravín, ktoré 
boli dodané na prevádzku v chladenom 

stave. 

 

  

PO Školská jedáleň pri MŠ Čierne 
n/T 

1. Zmrazovanie potravín, ktoré boli dodané na prevádzku 
v chladenom stave. 

2. Pre výdaj stravy v jej konečnej fáze prípravy sa 
nevyužívajú jednorázové rukavice. 

 

1. Zákaz zmrazovania  potravín, ktoré 
boli dodané na prevádzku v chladenom 

stave. 

2. Pri výdaji stravy a pri jej konečnej fáze 
prípravy používať jednorázové ochranné 

pomôcky (rukavice). 

  

PO Školská jedáleň pri MŠ Bystré č. 
311 

1. Zmrazovanie potravín, ktoré boli dodané na prevádzku 
v chladenom stave. 

2. Meracia technika nebola overená skúškou kalibrácie. 

1. Zákaz zmrazovania  potravín, ktoré 
boli dodané na prevádzku v chladenom 

stave. 

  



2. Zabezpečte overenie účinnosti 
meracích prístrojov, ktoré slúžia pre 
monitorovanie teplôt tzv. skúškou 

kalibrovania. 

 

PO Školská jedáleň pri MŠ Bystré č. 
172 

1. Zmrazovanie potravín, ktoré boli dodané na prevádzku 
v chladenom stave. 

2. Zlý stav bieleho riadu (obité okraje). 

 

1. Zákaz zmrazovania  potravín, ktoré 
boli dodané na prevádzku v chladenom 

stave. 

2. Zabezpečte doplnenie bieleho riadu 
pre detí MŠ. 

  

PO Školská jedáleň pri ZŠ Bystré č. 
347 

1. Zmrazovanie potravín, ktoré boli dodané na prevádzku 
v chladenom stave. 

 

1. Zákaz zmrazovania  potravín, ktoré 
boli dodané na prevádzku v chladenom 

stave. 

 

  

PO Školská jedáleň pri ZŠ Nižná 
Brána 8, KK 

- drevený klát  na surové mäso opotrebovaný 

 

 

začatie správneho konania   

PO Školská jedáleň pri Školskom 
internáte Garbiarska 1, Kežmarok 

-opotrebované kuchynské náradie 

- obitý keramický obklad stien pri umývadle a výlevke 
v kuchyni 

- opotrebovaný klát na surové mäso 

začatie správneho konania   

PO Školská jedáleň pri ZŠ 
Štefanikova 19 Sp. Belá 

- v škrabke zemiakov v dôsledku vlhkosti opadáva maľovka 
stien 

začatie správneho konania 

 

  



- riešiť pracovný priestor pre manipuláciu s hydinou 

 

 

 

PO Školská jedáleň pri ZŠ Sp. 
Hanušovce 

- opotrebovaný drevený klát na surové mäso 

- opotrebované veľké smaltované hrnce 

 

začatie správneho konania 

 

  

PO Školská jedáleň  Severná 5, 
Kežmarok 

- zatečený strop v jedálni detí 

- opotrebovaná maľovka v jedálni zamestnancov 

 

začatie správneho konania   

PO Školská jedáleň pri Spojenej 
škole D.Tatarku 7,PP - časť 

Gymnázium 

- opotrebovaná maľovka 

a olejový náter v suteréne prevádzky 

- nefunkčný výťah 

začatie  správneho konania   

KE ŠJ pri SOŠ Gemerská 1,Košice RV v sklade zemiakov Vlhčenie vodou, minimalizácia zásob  0 

KE ŠJ pri ZŠ Považská 12, Košice RV v sklade zemiakov Vlhčenie vodou, minimalizácia zásob  0 

KE ŠJ pri ŠZŠ  Inžinierska 24,Košice RV v sklade zemiakov Vlhčenie vodou, minimalizácia zásob  0 

 

 

KE 

ŠJ pri SPŠ stavebnej a 
geodetickej, Lermontova 1, 

Košice 

vo WC v umývadle na ruky netiekla teplá voda 

 

Zabezpečenie tečúcej teplej vody 
s termínom do 15.1.2013 

 

 0 



 

KE 

ŠJ pri MŠ Tatranská 23, Košice RV a teplota v sklade zemiakov Vlhčenie vodou, minimalizácia zásob, 
vetranie 

 0 

KE ŠJ pri MŠ Zádielska 4, Košice RV v suchom sklade Vetranie, minimalizácia zásob  0 

 

 

KE 

ŠJ pri Ev. gymnázium        J. A. 
Komenského, Škultétyho 

10,Košice 

RV v sklade zemiakov Vlhčenie vodou, minimalizácia zásob  0 

 

KE ŠJ pri ZŠ Park Angelinum 8   
Košice 

RV v sklade zemiakov Vlhčenie vodou, minimalizácia zásob  0 

KE ŠJ pri Gymnáziu, Šrobárova 1, 
Košice 

RV v sklade zemiakov Vlhčenie vodou, minimalizácia zásob  0 

KE ŠJ pri MŠ Havanská 26, Košice RV v sklade zemiakov Vlhčenie vodou, minimalizácia zásob  0 

 

KE 

ŠJ pri MŠ Juhoslovanská 4, 
Košice 

Teplota v sklade zemiakov Vetranie, minimalizácia zásob  0 

KE ŠJ pri ZŠ Juhoslovanská 2, 
Košice 

RV v sklade zemiakov Vlhčenie vodou, minimalizácia zásob  0 

 

KE 

ŠJ pri ZŠ Bruselská 18, Košice RV a teplota v sklade zemiakov Vlhčenie vodou, vetranie, minimalizácia 
zásob 

 0 

KE ŠJ pri SZŠ sv. Alžbety, Mäsiarska 
25,Košice 

RV v sklade zemiakov Vlhčenie vodou, minimalizácia zásob  0 

KE SOŠ J.Bocatia,Bocatiova1, 
Košice 

RV v sklade zemiakov Vlhčenie vodou, minimalizácia zásob  0 



KE ŠJ pri ZŠ Masarykova 19/A, 
Košice 

RV v sklade zemiakov Vlhčenie vodou, minimalizácia zásob 

 

 

 

 0 

 

KE 

ŠJ pri SOŠOaS 

Rožňavská Baňa 211 

Rožňava 

Poškodená pracovná plocha 

Poškodený strop, omietka, steny 

Odstrániť zistené nedostatky  0 

 

 

KE 

 

 

ŠJ pri ZŠ 

Rožňavské Bystré 

Poškodené steny, podlaha 

Chýbajú teplomery 

Poškodené pracovné plochy, neoznačené 

Nedostatok stolového riadu 

Nezabezpečená tepelná pohoda v priestoroch jedálne 

Odstrániť zistené nedostatky  0 

 

KE 

ŠJ pri MŠ 

Slavošovce 113 

Nedostatok pracovného náradia, opotrebované drevené 
pomôcky 

Odstrániť zistené nedostatky  0 

 

 

KE 

ŠJ pri ZŠ 

Slavošovce 125 

Opotrebované označenie pracovných  plôch 

Poškodené steny, stropy 

Poškodená mriežka na odtoku 

Opotrebovaný kuchynský riad 

 

Odstrániť zistené nedostatky  0 



 

 

KE 

 

ŠJ pri ZŠ 

Pokroková 198 

Krh. Podhradie 

Poškodená stena v sklade potravín Odstrániť zistené nedostatky  0 

KE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠJ pri MŠ, Tolstého 89/20, Veľké 
Kapušany 

- znečistenie maľby stropu v kuchyni v časti umývania 
čierneho riadu a vo výdajnej kuchynke pri triede 

- pretekanie drezu na umývanie surovín v miestnosti na 
hrubú prípravu zemiakov a zeleniny 

- poškodený povrch (opotrebovaný a  na niektorých 
miestach až poškodená ľahkozmývateľná úprava)  pracovnej 

dosky  na kuchynskej linke 

 

- skladovanie potravín po dátume spotreby – 7 ks smotany 
na varenie SABI 12 % 

 

-  zmrazovanie  mäsa dodaného do zariadenia v čerstvom 
stave 

odstránenie technických nedostatkov  
riešené zahájeným konaním na pokyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opatrenie uložené na mieste - § 20 ods. 9 

 0 



zák. č. 152/1995 Z.z. 

 

 

 

 


