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1. Úradné kontroly a štátny zdravotný dozor 
 

Orgány verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (regionálne úrady verejného 
zdravotníctva v Slovenskej republike) vykonávali v roku 2010 úradné kontroly potravín 
a štátny zdravotný dozor zamerané na dodržiavanie potravinového práva prevádzkovateľmi 
potravinárskych prevádzok podľa nariadenia (ES) č. 882/2004 Európskeho parlamentu 
a Rady,  § 23 ods. 2 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 
a kontroly podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výkon úradnej kontroly a štátneho zdravotného 
dozoru prebiehal pod odborným vedením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky v súlade s Viacročným národným plánom pre úradnú kontrolu v Slovenskej 
republike vykonávanú orgánmi verejného zdravotníctva - aktualizovaného na rok 2010, 
prijatého v decembri 2009.  

Kontroly sa týkali zabezpečenia hygienických podmienok v súlade s požiadavkami 
ustanovenými v: 
-  zákone č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení, 
-  nariadení (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín,  
- Potravinovom kódexe SR,  
- zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení a  niektorých zákonov v platnom znení, 
- vyhláške MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia 
spoločného stravovania a 
-  v ďalších súvisiacich predpisoch pre výrobu potravín, manipulácii s nimi a ich 
umiestňovanie na trh z hľadiska požiadaviek zachovania ich zdravotnej bezpečnosti. 

Spolu bolo vykonaných 31 979 kontrol  v 16 993 kontrolovaných potravinárskych 
prevádzkach, vrátane zariadení spoločného stravovania z celkového počtu 41 415 prevádzok 
registrovaných orgánmi verejného zdravotníctva. Okrem plánovaných kontrol bolo v roku 
2010 vyhlásených hlavným hygienikom Slovenskej republiky 6 mimoriadnych cielených 
kontrol (3 mimoriadne cielené kontroly zamerané na dodržiavanie hygienických požiadaviek 
v potravinárskych prevádzkach supermarketov a hypermarketov vybraných obchodných 
reťazcov v Slovenskej republike, mimoriadna cielená kontrola zameraná na kontrolu 
uvádzania doplnkového označovania vybraných farbív (E 110 Pomarančová žltá, E 104 
Chinolínová žltá, E 122 Azorubín, E 129 Allura červená, E 102 Tartrazín, E 124 Košenilová 
červená 4R) podľa článku 24 nariadenia EP a Rady (ES) č. 1333/2008 v potravinárskych 
prevádzkach supermarketov a hypermarketov všetkých obchodných reťazcov, lekárňach a 
skladoch potravín v Slovenskej republike, mimoriadna kontrola zariadení letnej turistickej 
sezóny, vrátane čerpacích staníc a motorestov na určených hlavných turistických trasách a 
mimoriadna kontrola rekreačných a stravovacích zariadení zimnej turistickej sezóny 
v Slovenskej republike, vrátane čerpacích staníc a motorestov).  

Pri kontrolách bolo zistených spolu 5 947 nezhôd so súčasne platnými právnymi 
predpismi. Uvedené nezhody boli zistené v 4 252 prevádzkach (v roku 2009 v 4 964 
prevádzkach).  
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2. Celková zhoda u prevádzkovateľov a výrobkov 
 

Z hľadiska celkovej zhody u prevádzkovateľov potravinárskych podnikov 
(zahrňujúcich výrobu, baliarne, distribúciu, dopravu, predaj i služby) boli zistené nedostatky 
v 4 252 prevádzkach zo 16 993 kontrolovaných prevádzok.  

Najčastejšou príčinou nezhôd vo všeobecnosti boli opäť nedostatky zistené v systéme 
HACCP a vo vykonávanom vzdelávaní zamestnancov potravinárskych prevádzok  (1 523 
prevádzok) a nedostatky v prevádzkovej hygiene (1 377 prevádzok).  

V sektore služieb (t. j. v zariadeniach spoločného stravovania, ďalej „ZSS“) bolo spolu 
vykonaných 26 756 kontrol v 14 535 zariadeniach (z celkového počtu 37 430 registrovaných 
prevádzok), pričom nezhody sa zistili v 3 727 kontrolovaných prevádzkach.  

V epidemiologicky rizikových prevádzkach výroby  a manipulácie s potravinami bolo 
vykonaných 1 610 kontrol v 733 kontrolovaných prevádzkach (z celkového počtu 918 
registrovaných prevádzok). Z uvedeného počtu kontrolovaných prevádzok boli v 168 
subjektoch zistené nezhody. 

Pri predaji a manipulácii s potravinami bolo prekontrolovaných 1 122 prevádzok z 
celkového počtu 2 156 prevádzok registrovaných úradmi verejného zdravotníctva, pričom 
nezhody sa zistili v 192 prevádzkach.  

Spolu bolo preverených 547 výrobcov a baliarní z celkového počtu 700 zariadení 
registrovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR, pričom bolo spolu 
vykonaných 1 454 kontrol so zistením nezhôd v 159 prevádzkach (Tabuľka č. 2). 

V roku 2010 vykonali regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR spolu 1 007 
auditov potravinárskych prevádzok (podľa  čl. 4 nariadenia (ES) č. 882/2004), a to v 
zariadeniach spoločného stravovania a vo výrobniach epidemiologicky rizikových druhov 
potravín.  

V roku 2010 bolo podľa zákona č. 355/2007 Z. z. orgánmi verejného zdravotníctva 
posúdených 10 766 (ako nových, resp. zmenených) a následne schválených potravinárskych 
prevádzok (rozhodnutím príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva), ktoré boli 
následne zaregistrované v systéme pre výkon úradnej kontroly a štátneho zdravotného dozoru. 
Počet prevádzok, ktorým bolo vydané nesúhlasné rozhodnutie bolo 75. 
 
 
2.1. Frekvencia a typy nezhôd v ZSS  
 

− v hygiene prevádzky –  1383 
− v osobnej hygiene –        206 
− v odbornej spôsobilosti – 561 
− v zdravotnej spôsobilosti – 69 
− v overovaní pôvodu potravín – 187 
− v skladovaní potravín – 988 
− v manipulácii s potravinami –  601 
− v manipulácii s odpadom a jeho kategorizačným zariadením – 206 
− v priebežnom vzdelávaní zamestnancov – 346 
− v dodržiavaní zásad SPV, HACCP –  1148 
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Obrázok č. 1 
 

 
 

Obrázok č. 2 
 

 
 
 V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi (2008 a 2009) sa v roku 2010 pri výkone 
úradných kontrol zistilo zlepšenie hygienických požiadaviek v zariadeniach spoločného 
stravovania. Menej nedostatkov bolo zistených v súvislosti a j v osobnej hygiene, v zdravotnej 
a odbornej spôsobilosti, v manipulácii s potravinami, v priebežnom vzdelávaní zamestnancov 
a v dodržiavaní zásad správnej výrobnej praxe a HACCP. 
 
 
2.1.1 Frekvencia a typy nezhôd pri výrobe a manipulácii s lahôdkarskými výrobkami, 
cukrárskymi výrobkami, zmrzlinou, minerálnymi a pramenitými vodami, výživovými 
doplnkami, prídavnými látkami, obalmi a materiálmi prichádzajúcimi do styku s 
potravinami) boli zistené nasledujúce počty nezhôd: 
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- v hygiene prevádzky – 248 
- v osobnej hygiene – 53 
- v odbornej spôsobilosti –  45 
- v zdravotnej spôsobilosti –  11 
- v overovaní pôvodu potravín –  92 
- v skladovaní potravín –  150 
- v manipulácii s potravinami –  175 
- v manipulácii s odpadom a jeho kategorizačným zaradením –  6 
- v priebežnom vzdelávaní zamestnancov –  81 
- v dodržiavaní zásad SPV, HACCP –  320 

 
 Najviac nezhôd bolo zistených pri výrobe a manipulácii s lahôdkarskými výrobkami 
(391 nezhôd), cukrárskymi výrobkami (387 nezhôd) a so zmrzlinou (328 nezhôd). Pričom 
najväčší počet nezhôd bol zistený v súvislosti s dodržiavaním zásad správnej výrobnej praxe 
a HACCP a s hygienou prevádzky. 

 
Obrázok č. 3 

 

 
 
2.1.2. Frekvencia a typy nezhôd pri výrobe a manipulácii s lahôdkarskými výrobkami, 
boli zistené nasledujúce počty nezhôd: 

 
- v hygiene prevádzky – 85 
- v osobnej hygiene – 26 
- v odbornej spôsobilosti – 11 
- v zdravotnej spôsobilosti –  1 
- v overovaní pôvodu potravín –  39 
- v skladovaní potravín –  69 
- v manipulácii s potravinami –  99 
- v manipulácii s odpadom a jeho kategorizačným zaradením -  0 
- v priebežnom vzdelávaní zamestnancov –  14 
- v dodržiavaní zásad SPV, HACCP –  46 
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2.1.3 Frekvencia a typy nezhôd pri výrobe a manipulácii s cukrárskymi výrobkami, boli 
zistené nasledujúce počty nezhôd: 

 
- v hygiene prevádzky –  93 
- v osobnej hygiene –  11 
- v odbornej spôsobilosti –  13 
- v zdravotnej spôsobilosti –  2 
- v overovaní pôvodu potravín –  24 
- v skladovaní potravín –  47 
- v manipulácii s potravinami –  35 
- v manipulácii s odpadom a jeho kategorizačným zaradením -  4 
- v priebežnom vzdelávaní zamestnancov –  32 
- v dodržiavaní zásad SPV, HACCP –  126 

 
2.1.4 Frekvencia a typy nezhôd pri výrobe a manipulácii so zmrzlinou, boli zistené 
nasledujúce počty nezhôd: 

 
- v hygiene prevádzky – 59 
- v osobnej hygiene –  16 
- v odbornej spôsobilosti –  19 
- v zdravotnej spôsobilosti – 8 
- v overovaní pôvodu potravín –  17 
- v skladovaní potravín –  25 
- v manipulácii s potravinami –  29 
- v manipulácii s odpadom a jeho kategorizačným zaradením -  2 
- v priebežnom vzdelávaní zamestnancov –  34 
- v dodržiavaní zásad SPV, HACCP –  119 

 
2.1.5 Frekvencia a typy nezhôd pri výrobe a manipulácii s minerálnymi a pramenitými 
vodami, boli zistené nasledujúce počty nezhôd: 
 

- v hygiene prevádzky –  7 
- v osobnej hygiene – 0 
- v odbornej spôsobilosti –  2 
- v zdravotnej spôsobilosti –  0 
- v overovaní pôvodu potravín –  0 
- v skladovaní potravín – 5 
- v manipulácii s potravinami – 3 
- v manipulácii s odpadom a jeho kategorizačným zaradením -  0 
- v priebežnom vzdelávaní zamestnancov –  1 
- v dodržiavaní zásad SPV, HACCP –  15 

 
2.1.6 Frekvencia a typy nezhôd pri výrobe a manipulácii s výživovými doplnkami, boli 
zistené nasledujúce počty nezhôd: 
 

- v hygiene prevádzky – 3 
- v osobnej hygiene –  0 
- v odbornej spôsobilosti –  0 
- v zdravotnej spôsobilosti –  0 
- v overovaní pôvodu potravín –  5 
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- v skladovaní potravín –  1 
- v manipulácii s potravinami – 4 
- v manipulácii s odpadom a jeho kategorizačným zaradením -  0 
- v priebežnom vzdelávaní zamestnancov –  0 
- v dodržiavaní zásad SPV, HACCP –  6 

 
2.1.7 Frekvencia a typy nezhôd pri výrobe a manipulácii s prídavnými látkami, boli 
zistené nasledujúce počty nezhôd: 
 

- v hygiene prevádzky – 0 
- v osobnej hygiene – 0 
- v odbornej spôsobilosti – 0 
- v zdravotnej spôsobilosti – 0 
- v overovaní pôvodu potravín – 0 
- v skladovaní potravín – 0 
- v manipulácii s potravinami – 1 
- v manipulácii s odpadom a jeho kategorizačným zaradením - 0 
- v priebežnom vzdelávaní zamestnancov – 0 
- v dodržiavaní zásad SPV, HACCP – 0 

 
2.1.8 Frekvencia a typy nezhôd pri výrobe a manipulácii s obalmi a materiálmi 
prichádzajúcimi do styku s potravinami boli zistené nasledujúce počty nezhôd: 

 
- v hygiene prevádzky –  1 
- v osobnej hygiene –  1 
- v odbornej spôsobilosti –  0 
- v zdravotnej spôsobilosti –  0 
- v overovaní pôvodu potravín –  7 
- v skladovaní potravín –  3 
- v manipulácii s potravinami –  4 
- v manipulácii s odpadom a jeho kategorizačným zaradením –  0 
- v priebežnom vzdelávaní zamestnancov –  0 
- v dodržiavaní zásad SPV, HACCP –  8 

 
 
2.1.2  Frekvencia a typy nezhôd v bezpečnosti potravín a osobitne v bezpečnosti 
pokrmov 

 
V roku 2010 bolo spolu odobratých a vyšetrených 18 075 vzoriek potravín, pokrmov 

a materiálov a predmetov určených na styk s potravinami. Z uvedeného počtu bolo 
vyšetrených 2 704 vzoriek hotových pokrmov, vrátane pokrmov rýchleho občerstvenia 
(Tabuľka č. 1). 

V odoberaných vzorkách potravín (v rámci jednotlivých komodít) sa vyšetrovala 
predovšetkým mikrobiologická kontaminácia, iná kontaminácia, zloženie výrobku a 
označenie výrobku. Z celkového počtu 18 075 vyšetrených vzoriek bolo celkovo 
nevyhovujúcich 1 143 vzoriek potravín, čo predstavuje 6,32 %. Celkovo najvyššie percento 
nevyhovujúcich vzoriek v porovnaní s ostatnými vzorkami potravín bolo zaznamenané 
v prípade pokrmov rýchleho občerstvenia (11,70 %), pramenitej vody a balenej pitnej vody 
(10,47 %), zmrzliny a dezertov (9,53 %), cukrárskych výrobkov (7,82 %) a hotových 
pokrmov (7,22 %).  
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V roku 2010 sa zistilo nepatrne vyššie percento nevyhovujúcich vzoriek zo skupiny 
hotových pokrmov v porovnaní s rokom 2009. V roku 2010 sa v porovnaní s rokom 2009 
zistilo výrazne nižšie percento nevyhovujúcich vzoriek lahôdkarských výrobkov a nepatrne 
nižšie percento nevyhovujúcich vzoriek zmrzliny a dezertov, cukrárskych výrobkov, 
pramenitej vody a balenej pitnej vody a pokrmov rýchleho občerstvenia.   

Obrázok č. 4 
 

 
  
 Mikrobiologicky nevyhovujúcich bolo 1 064 vzoriek potravín (7,46 %) z celkovo 
vyšetrených 14 253 vzoriek potravín, a to najmä z dôvodu porušenia kritérií procesu výroby. 
 Vo vyšetrovaných vzorkách potravín boli mikrobiologicky izolované nasledovné 
patogénne, podmienene patogénne  a toxinogénne baktérie: 

 koliformné baktérie (549  vzoriek: cukrárske výrobky, zmrzlina a dezerty, hotové 
pokrmy, lahôdkarské výrobky a pokrmy rýchleho občerstvenia), 

 kvasinky (352 vzoriek: zmrzlina a dezerty, cukrárske výrobky, lahôdkarské výrobky, 
pokrmy rýchleho občerstvenia, syry a bryndza zo Slovenska, hotové pokrmy), 

 plesne (98 vzoriek: cukrárske výrobky, ovocné a bylinné čaje), 
 Escherichia Coli, Enterobacteriaceae (61 vzoriek: lahôdkarské výrobky, zmrzlina 

a dezerty, hotové pokrmy a pokrmy rýchleho občerstvenia),  
 Staphylococcus sp. (42 vzoriek: zmrzlina a dezerty, cukrárske výrobky, pokrmy 

rýchleho občerstvenia a hotové pokrmy)  
Obrázok č. 5 
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 Bacillus cereus (18 vzoriek: hotové pokrmy, lahôdkarské výrobky, cukrárske výrobky, 

minerálne vody, pokrmy rýchleho občerstvenia), 
 rýchleho občerstvenia), 
 Salmonella sp. (13 vzoriek: cukrárske výrobky, ovocné a bylinné čaje, hotové 

pokrmy), 
 Listeria sp. (10 vzoriek: lahôdkarské výrobky a hotové pokrmy), 
 Pseudomonas sp. (8 vzoriek: pramenité a balené pitné vody, minerálne vody, pokrmy 

rýchleho občerstvenia 
 Clostridium perfringens (3 vzorky: pokrmy rýchleho občerstvenia). 
 Enterobacter sakazaki (1  vzorka: detská a dojčenská výživa), 

 
Obrázok č. 6 

 

 
 

Z celkového počtu 14 253 vyšetrených vzoriek potravín bolo mikrobiologicky 
nevyhovujúcich 7,46 % vzoriek potravín, pričom najvyššie percento mikrobiologicky 
nevyhovujúcich vzoriek v porovnaní s ostatnými vzorkami potravín bolo zaznamenané 
v prípade pokrmov rýchleho občerstvenia (11,84 %), zmrzliny a dezertov (10,30 %), 
hotových pokrmov (8,39 %), cukrárskych výrobkov (8,28 %) a lahôdkarských výrobkov (5,24 
%).  

Obrázok č. 7 
 

+  
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Enterobacter sakazakii, Escherichia coli, Salmonella sp., Staphylococcus aureus, 

Listeria monocytogenes v potravinách pre dojčatá a malé deti: celkovo bolo odobratých a 
laboratórne vyšetrených 414 vzoriek potravín pre dojčatá a malé deti na mliečnom základe,  
pochádzajúcich zo siete lekární a predajní. V 1 vzorke sa zistila prítomnosť Enterobacter 
sakazakii. Jednalo sa však o potravinu na následnú výživu dojčiat. Pre sušenú dojčenskú 
výživu a sušené dietetické potraviny na osobitné medicínske účely pre dojčatá do šiestich 
mesiacov veku je kritérium bezpečnosti potravín podľa nariadenia (ES) 2073/2005 pre 
Enterobacter sakazakii (neprítomnosť v 10 g, n = 30, c = 0). Pre potraviny na následnú výživu 
dojčiat, určenú pre deti staršie ako šesť mesiacov toto kritérium neplatí. Podľa správy EFSA 
(Európsky úrad pre bezpečnosť potravín) najväčšie riziko ochorenia sa týka detí mladších ako 
2 mesiace.  

 
 Na kontrolu histamínu bolo laboratórne vyšetrených 36 vzoriek potravín, z toho 
31vzoriek rýb a morských živočíchov a 4 vzorky hotových jedál a 1 vzorka lahôdkarského 
výrobku (vzorky odobraté v zariadeniach spoločného stravovania a v lahôdkarských 
výrobniach). 1 vzorka (tuniakové kúsky drvené v rastlinnom oleji) nevyhoveli stanoveným 
požiadavkám, uvedené bolo hlásené Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá 
(RASFF) ako výstražné oznámenie RASFF č. 201.1649. 
 
 Z dôvodu chemickej kontaminácie nevyhovelo spolu 76 vzoriek potravín z celkovo 
vyšetrených 18 075 vzoriek, t.j. 0,42 %, najmä z dôvodu prekročenia stanovených limitov pre 
prídavné látky a kontaminanty. 

Vzorky potravín vrátane hotových pokrmov a pokrmov rýchleho občerstvenia boli 
vyšetrené aj na prítomnosť prídavných látok. Pozornosť bola venovaná najmä farbivám, 
sladidlám a chemickým konzervačným látkam. Celkovo bolo vyšetrených 2 325 vzoriek na 
kontrolu farbív, pričom z uvedeného celkového množstva nevyhovela 1 vzorka cukrárskeho 
výrobku (0,04 %) z dôvodu nadlimitného množstva syntetických farbív. V prípade uvedeného 
druhu potravín sa však jednalo len o výrobu a konzumáciu v mieste určitého regiónu.  

 
 Prítomnosť a množstvo náhradných sladidiel bola kontrolovaná vo väčšom počte vo 

vzorkách cukrárskych a lahôdkarských výrobkov, výživových doplnkov, nealkoholických 
nápojov a zmrzliny a dezertov. Neboli zistené nevyhovujúce vzorky z celkového počtu 
vyšetrovaných vzoriek (1 040 vzoriek). 

 
Nevyhovujúce vzorky potravín z dôvodu použitých chemických konzervačných  

látok boli zistené u lahôdkarských výrobkov (10 nevyhovujúcich vzoriek), cukrárskych 
výrobkov (3 nevyhovujúce vzorky), rýb a morských živočíchov (1 nevyhovujúca vzorka), 
cereálií a pekárskych výrobkov  a ostatných potravín (1 nevyhovujúca vzorka). Celkový počet 
vyšetrovaných vzoriek bol 1 938, z toho 16 vzoriek (0,83 %) nevyhovelo z dôvodu 
prekročenia limitu.  
   
 Arómy: celkovo bolo odobratých a laboratórne vyšetrených 30 vzoriek rôznych 
druhov potravín s obsahom škorice na kontrolu obsahu kumarínu (18 vzoriek boli detské 
kaše, 11 cereálnych výrobkov a 1 keksy).  V 7 vzorkách bola stanovený obsah kumarínu 
menej ako 0,2 mg/kg, v 14 vzorkách bol stanovený obsah kumarínu v rozmedzí 0,2 až 2,0 
mg/kg a v 9 vzorkách (z toho 7 bolo cereálnych výrobkov) bol stanovený obsah kumarínu 
v rozmedzí 2,2 až 6,2 mg/kg.  
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 Z kontaminantov vo vyšetrovaných vzorkách boli sledované, najmä ťažké kovy 
(olovo, kadmium, ortuť), dusitany a dusičnany, polychlórované bifenyly (PCB)  rezíduá 
pesticídov, mykotoxíny a akrylamid.  
 
 Na kontrolu obsahu olova bolo vyšetrených 1 537 vzoriek potravín, nevyhoveli 2 
vzorky (0,13 %) detskej a dojčenskej výživy pre prekročenie limitu. Na kontrolu obsahu 
kadmia bolo vyšetrených 1 480 vzoriek potravín, v žiadnej z vyšetrených vzoriek nebolo 
zistené prekročenie limitu. V prípade kontroly potravín na obsah ortuti bolo vyšetrených 1 
433 vzoriek potravín a v žiadnej z vyšetrených vzoriek nebolo zistené prekročenie limitu.  
 

Na prítomnosť dusitanov a dusičnanov bolo vyšetrených celkovo  1 303 vzoriek 
potravín na obsah  dusitanov (z toho 366 vzoriek na prítomnosť dusitanov v potravinách pre 
dojčatá a malé deti) a 1 349 vzoriek potravín na obsah dusičnanov. V najväčšom počte boli 
analyzované vzorky minerálnych vôd, potravín na výživu dojčiat a malých detí, pramenitých 
vôd a balených pitných vôd. V prípade vzoriek minerálnych vôd nevyhovelo limitu  dusitanov 
(podľa súčasne platnej legislatívy)  19 vzoriek (t.j.1,46%) minerálnych vôd. V prípade týchto 
vzoriek sa množstvo dusitanov pohybovalo v rozpätí 0,105 – 11, 25 mg/l, pričom priemer bol 
6, 09 mg/l dusitanov. Vzorky potravín vyšetrené na obsah dusičnanov v 
prípade dusičnanov všetky vyšetrené všetky vyhoveli požiadavkám legislatívy.  
 Podľa súčasne platnej legislatívy pre kontaminanty v potravinách (nariadenie č. 
1881/2006 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu 
niektorých kontaminantov v potravinách) je pre dusičnany stanovený limit 200 mg/kg pre 
potraviny pre dojčatá a malé deti na báze cereálií a pre ostatné potraviny pre dojčatá a malé 
deti. Pre dusitany v súčasnosti nie je stanovený limit ani na spoločnej EÚ úrovni, ani na 
národnej úrovni, a preto naďalej platilo monitorovanie uvedeného kontaminantu s cieľom 
predísť možnému riziku a ohrozeniu zdravia detí. 
 
 Na vyšetrenie prítomnosti polychlórovaných bifenylov bolo spolu odobratých a  
laboratórne vyšetrených 10 vzoriek potravín na výživu dojčiat a malých detí na báze mlieka.  
Ani v jednej z vyšetrených vzoriek nebol zistený uvedený kontaminant.                                                            

Rezíduá prípravkov na ochranu rastlín boli vyšetrované v 60 vzorkách potravín na 
počiatočnú výživu dojčiat,  potravín na následnú výživu dojčiat ako aj výživových prípravkov 
pre dojčatá a malé deti na mliečnom, cereálnom alebo zeleninovom a ovocnom základe. 
Prítomnosť sledovaných rezíduí pesticídov, ktoré sa nesmú používať na ošetrovanie plodín 
určených na výrobu potravín na výživu dojčiat a malých detí (disulfoton, fensulfotion, fentin, 
haloxyfop, heptachlór, hexachlórbenzén, nitrofén, ometoat, terbufos, dieldrín, endrín), nebola 
potvrdená v žiadnej z vyšetrených vzoriek potravín. V prípade rezíduí pesticídov, pre ktoré sú 
ustanovené v legislatíve špecifické maximálne limity a v prípade iných účinných látok a 
prípravkov na ochranu rastlín (alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, 2,4´-DDT, 4,4´-DDT, 
4,4´-DDE, 4,4´-DDD, metoxychlór), jedna z vyšetrených  vzoriek presiahla maximálny limit 
rezíduí stanovený v príslušnej legislatíve.  Jednalo sa o výrobok "COOP JEDNOTA, 
dojčenský pokrm zeleninová polievka s kuracím mäsom a ryžou od ukončeného 6. Mesiaca“, 
190 g, výrobca: Novofruct SK, s. r. o., Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, Slovenská 
republika, dátum výroby: 4. 12. 2009, dátum minimálnej trvanlivosti: 4. 12. 2011, šarža (lot): 
L II." V predmetnom výrobku, odobranom v rámci výkonu úradnej kontroly, bolo namerané 
0,10 mg/kg rezíduí pirimiphos methylu (maximálny limit rezíduí pirimiphos methylu je 0,01 
mg/kg) a následne boli vykonané opatrenia na stiahnutie príslušnej šarže daného výrobku 
z obchodnej siete.   
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Mykotoxíny:  
V roku 2010 v NRC pre mykológiu životného prostredia pri Regionálnom úrade 

verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade bolo na prítomnosť rôznych mykotoxínov 
vykonaných 313 vyšetrení v 301 vzorkách potravín pre dojčatá a malé deti odobraných 
regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Patulín bol stanovený 
v 94 vzorkách, aflatoxín B1 v 91 vzorkách, aflatoxín M1 v 27 vzorkách, ochratoxín A v 27 
vzorkách, deoxynivalenol v 24 vzorkách, zearalenon v 24 vzorkách a  fumonizíny v 26 
vzorkách. 

Z celkového počtu analyzovaných vzoriek (301) bolo 266 vzoriek zo zahraničnej (t.j. 
z členských štátov Európskej únie a z tretích krajín, z toho 38 vzoriek pôvodom z Turecka) a  
35 vzoriek z domácej produkcie: 

- z 94 vzoriek, v ktorých bol stanovovaný patulín, bolo 62 vzoriek zahraničnej a 32 
vzoriek domácej produkcie, 

- z 91 vzoriek vyšetrených na prítomnosť aflatoxínu B1 boli 2 vzorky domácej 
produkcie a 89 vzoriek zahraničnej produkcie, z toho 20 vzoriek pôvodom z Turecka a 
69 vzoriek európskych výrobcov, 

- všetky vzorky vyšetrené na obsah aflatoxínu M1 (27) pochádzali  zo zahraničnej 
produkcie, 3 vzorky z Turecka a 24 vzoriek európskych výrobcov, 

- z 27 vzoriek, v ktorých bol zisťovaný obsah ochratoxínu A, bola 1 vzorka z domácej 
produkcie a 26 vzoriek zo zahraničnej produkcie (5 – Turecko, 21 – Európa), 

- obsah deoxynivalenolu bol zisťovaný v 24 vzorkách, všetky zo zahraničnej 
produkcie, z toho 9 vzoriek pôvodom z Turecka a 15 vzoriek európskych výrobcov, 

- všetky vzorky vyšetrené na obsah zearalenonu (24) pochádzali zo zahraničnej 
produckie (8 – Turecko, 16 – Európa), 

- všetky vzorky, v ktorých bol stanovovaný obsah fumonizínov (26), pochádzali zo 
zahraničnej produkcie (5 – Turecko, 21 – európski výrobcovia). 

 

Všetky vyšetrované vzorky na obsah patulínu spĺňali požiadavky  ustanovené 
nariadením Komisie č.1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu 
niektorých kontaminantov v potravinách v platnom znení – t.j. maximálna hodnota obsahu 
10,0 μg/kg. V jednej vzorke bol zistený obsah patulínu 5,94 μg/kg, v jednej vzorke bol jeho 
obsah pod limitom kvantifikácie (t.j. < 5,00 μg/kg), v ostatných vyšetrených vzorkách 
prítomnosť patulínu nebola dokázaná. 

Z 91 vzoriek vyšetrených na obsah aflatoxínu B1 bol v 1 vzorke stanovený obsah 
aflatoxínu B1 0,819 μg/kg, čím bol prekročený maximálny povolený obsah podľa nariadenia 
Komisie č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých 
kontaminantov v potravinách v platnom znení (t.j. 0,10 μg/kg) a následne boli vykonané 
opatrenia na stiahnutie príslušnej šarže daného výrobku z obchodnej siete. V ďalších troch 
vzorkách bol stanovený  obsah aflatoxínu B1 v koncentráciách 0,064 ug/kg, 0,087 μg/kg 
a 0,090 μg/kg.  V prípade všetkých vzoriek so zisteným obsahom aflatoxínu B1  sa jednalo 
o výrobok „Sunarka s ôsmimi cereáliami a medom - sušená nemliečna kaša“, neznámeho 
pôvodu, EAN kód 8592084400514, dátum minimálnej trvanlivosti: 2.7.2010, distribútor v SR 
HERO SLOVAKIA, s.r.o., Murgašova 2, 949 01 Nitra. Následne boli vykonané opatrenia na 
stiahnutie príslušnej šarže daného výrobku z obchodnej siete a vykonané hlásenie v rámci 
Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá RASFF.   

Z 24 vzoriek vyšetrených na obsah deoxynivalenolu všetky vzorky spĺňali požiadavky 
nariadenia Komisie č.1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu 
niektorých kontaminantov v potravinách – t.j. maximálna hodnota obsahu 200 μg/kg. V jednej 
vzorke bol zistený obsah deoxynivalenolu 72,7 μg/kg (pôvod Turecko), v dvoch vzorkách bol 
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jeho obsah pod limitom kvantifikácie (50,0 μg/kg), v ostatných vzorkách prítomnosť 
deoxynivalenolu nebola dokázaná.  

Prítomnosť aflatoxínu M1, ochratoxínu A, zearalenonu a fumonizínov nebola 
dokázaná v žiadnej vyšetrenej vzorke. 

     Súhrnný prehľad o počte vyšetrených vzoriek zahŕňajú Tab. 1 a 2. 

Tab. 1 – Prehľad o počte vzoriek vyšetrených na vybrané mykotoxíny 

ukazovateľ počet vyšetrených vzoriek  

 

patulín 

zo zahraničnej produkcie 62 

z domácej produkcie 32 

spolu 94 

 

aflatoxín B1 

zo zahraničnej produkcie 89 

z domácej produkcie 2 

spolu 91 

aflatoxín M1 

zo zahraničnej produkcie 27 

z domácej produkcie 0 

spolu 27 

 

ochratoxín A 

 

zo zahraničnej produkcie 26 

z domácej produkcie 1 

spolu 27 

deoxynivalenol 

zo zahraničnej produkcie 24 

z domácej produkcie 0 

spolu 24 

 

zearalenon 

 

zo zahraničnej produkcie 24 

z domácej produkcie 0 

spolu 24 

 

fumonizíny 

 

zo zahraničnej produkcie 26 

z domácej produkcie 0 

spolu 26 

 

Tab. 2 -  Prehľad o počte vzoriek podľa množstva stanoveného mykotoxínu  
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ukazovateľ Pat AFB1 AFM1 OTA DON ZEN Fum 

limit podľa Nariadenia komisie 

č. 1881/2006*  (μg/kg) 
10,0  0,10  0,025 0,50  200  20 200 

počet vzoriek vyšetrených na 
príslušný mykotoxín 94 91 27 27 24 24 26 

počet vzoriek so stanoveným 
obsahom  mykotoxínu 
v rozsahu LOQ - limit 

1 3 0 0 1 0 0 

počet vzoriek s obsahom 
mykotoxínu prekračujúcim limit 0 1 0 0 0 0 0 

 

Vysvetlivky:  
* -  ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách 
Pat – patulín,   AFB1 – aflatoxín B1,   AFM1 – aflatoxín M1,   OTA – ochratoxín A,    DON – deoxynivalenol 
ZEN – zearalenon,   Fum – fumonizíny 
LOQ – limit kvantifikácie: pre patulín – 5,0 μg/kg 
                                            pre aflatoxín B1 – 0,05 μg/kg 
                                            pre deoxynivalenol – 50,0 μg/kg 

 
 
Akrylamid: 
V roku 2010 bolo spolu vyšetrených 73 vzoriek potravín na obsah akrylamidu, z toho 

8 potravín na báze zemiakov (napr. zemiakové hranolky, zemiaková kaša tvarovaná do guliek 
a následne vysmážaná), 3 vzorky na báze obilia a 62 potravín pre dojčatá a malé deti (z toho 
12 na báze obilia vrátane 5 vzoriek sušienok a 50 vzoriek konzervovaných príkrmov pre 
dojčatá na báze zeleniny a zemiakov). Vzorky boli odoberané z distibučnej siete. V prípade 2 
vzoriek boli namerané množstvá akrylamidu 5323,1 ug/kg a 5849 µg/kg, ostatné vzorky boli 
pod LOD. Pre akrylamid platí monitoring v súlade s Odporúčaním Komisie 2010/307/EÚ o 
monitorovaní množstva akrylamidu v potravinách, limit nie je stanovený v súčasnej platnej 
legislatíve. 

 
V prípade kontroly alergénov v potravinách bola pozornosť venovaná kontrole obsahu  

gluténu v potravinách určených pre celiatikov a v potravinách pre dojčatá a malé deti na 
cereálnom základe. Celkovo bolo laboratórne vyšetrených 38 vzoriek potravín ELISA testom. 
Z uvedeného počtu vzoriek boli v 16 vyšetrovaných vzorkách hodnoty nedetekovateľné (ND), 
v 5 vzorkách boli namerané hodnoty gluténu < LOQ a v 6 vzorkách boli hodnoty gluténu < 20 
mg/kg (v priemere 15,39 mg/kg). V 10 vzorkách boli namerané hodnoty gluténu od 20,0 
mg/kg do 99,3 mg/kg (v priemere 54,3 mg/kg), jednalo sa o chlieb z bezlepkovej múky, 
sušené cestoviny kukuričné, pohánkový chlieb, chlieb bezlepkový slnečnicový, bezlepková 
zmes, bezlepkové medovníky, sušený ovsený nápoj, bezlepkové jemné vafle. V 1 vzorke – 
univerzálna bezlepková zmes bol stanovený obsah gluténu 159,6 mg/kg. V súčasnosti nie je 
stanovený limit pre glutén v národnej legislatíve. V spoločnej európskej legislatíve limit pre 
glutén v bezgluténových potravinách bude platiť od roku 2012. Výrobca alebo ten, kto 
umiestňuje potravinu na trh však v súlade s § 10 ods. 1 siedmej hlavy Potravinového kódexu 
SR musí zabezpečiť, aby potravina pre celiatikov mala zloženie založené na spoľahlivom 
liečebnom princípe a zásadách pre správnu výživu a jej použitie podľa pokynov výrobcu musí 
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byť bezpečné, užitočné a účinné pri uspokojovaní konkrétnych nárokov na výživu osôb pre 
ktoré sú určené, ak je to dokázané na všeobecne uznaných vedeckých poznatkov. Na ich 
základe sú v súčasnosti pre celiatikov vhodné potraviny s obsahom gluténu menej ako 100 
mg/kg.  

Potraviny ošetrené ionizačným žiarením - celkovo bolo odobratých a laboratórne 
vyšetrených 24 vzoriek rôznych druhov potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. 15 
vzoriek bolo rastlinného pôvodu (rôzne druhy orechov – arašidy, kešu orechy, vlašské orechy, 
lieskovce, mandle, pistácie) a 9 vzoriek bolo živočíšneho pôvodu (rôzne druhy syrov – tavený 
syr, Ementál, Eidam, Camembert, parenica, ale aj údené šproty a údené šproty). Vzorky boli 
vyšetrené termoluminiscenčnou metódou EN 1788 a metódou podľa STN EN 1784 Detekcia 
ožiarených potravín obsahujúcich tuk. Ani jedna zo vzoriek nevykazovala vlastnosti potraviny 
ošetrenej ionizačným žiarením.  

Na kontrolu GMO potravín sa odoberali rôzne druhy potravín: ryža, sója a sójové 
extrudované výrobky (kocky, plátky, rezance), kukurica - konzervy, pukancová kukurica, 
kukuričná múka a kukuričná krupica - polenta. Spolu bolo odobraných a vyšetrených 38 
vzoriek potravín (domáceho pôvodu, dovozové v rámci Spoločenstva a z tretích krajín). 
Prítomnosť GMO nebola zistená v žiadnej vzorke. Kontrolou v ZSS, cukrárskych resp. 
lahôdkarských výrobniach nebolo ani v jednom prípade zistené použitie surovín, polotovarov 
alebo potravín na  báze GMO. Pri výkone štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly 
potravín bola priebežne venovaná pozornosť aj označovaniu potravín z hľadiska obsahu 
GMO, nedostatky pri kontrolách neboli zistené. 

 
Kontrola jodidácie kuchynskej soli  
Obsah jodidu,  resp. jodičnanu draselného, bol posúdený podľa požiadavky 

Potravinového kódexu  SR (dvadsiataštvrtá hlava -  Pochutiny) aj napriek skutočnosti, že 
požiadavka (15 - 35 mg/kg KI) sa na vzorky vyrobené, resp. na trh uvedené v niektorých 
z členských štátov EU  nevzťahuje. Vzhľadom nato, že pôvod soli na trhu v SR  je rôzny a 
častokrát označený len „vyrobené v EU“ (aj v Slovenskej republike je balená jedlá soľ 
rôzneho pôvodu), bol v roku 2010 upravený počítačový program na vyhodnotenie 
monitoringu jodidácie, kde sa jedlé soli nerozdeľujú na soľ z dovozu a tuzemskej produkcie.  

Laboratórne bolo vyšetrených spolu 836 vzoriek jedlej soli.   
Z výsledkov stanovenia obsahu KI a KIO3 vo vyšetrených vzorkách jedlej soli 

vyplýva: 
- z celkového počtu 836 analyzovaných vzoriek požiadavke stanovenej Potravinovým 

kódexom SR na minimálny  obsah KI (15 mg/kg  soli) nevyhovelo 74 vzoriek t. j. 
8,85%,  
- vyšší obsah KI ako stanovuje Potravinový kódex SR (35 mg/kg ) bol zistený v 47 

vzorkách t.j. 5,62% (v roku 2009 bol zistený vyšší obsah KI  u 46 vzorkách t.j. 
4,29%). 

- požiadavke Potravinového kódexu SR (15-35 mg/kg)  vyhovelo celkom 715 vzoriek 
jedlej soli t.j. 85,53% ( v roku 2009 -  91,14%),  
Tabuľkový prehľad č. 2 poukazuje na pozitívnu skutočnosť, že až 49,04% 

 vyšetrených vzoriek   obsahovalo  KI v rozpätí 25-35 mg/kg, pričom v roku 2009 to bolo 41, 
60%. Pozitívne možno hodnotiť  aj priemernú hodnotu obsahu KI (viď tab. č. 3) 25,70 mg/kg, 
v roku 2009  - 25,52 mg/kg, táto hodnota je už niekoľko rokov vyrovnaná.  

Z odobratých 836 vzoriek jedlej soli bol obsah ferokynidu draselného vyšetrený 
v 778 vzorkách, pričom všetky vyšetrené vzorky vyhoveli požiadavke Potravinového kódexu 
SR (najvyššie prípustné množstvo  20 mg/kg). Prehľad o vyšetrených vzorkách je v tab. č. 4. 

Prehľad podľa jednotlivých krajov  v SR je uvedený v priložených  tabuľkách  č.1- 4.  
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 V rámci vzoriek potravín sa sledovala aj kontrola označovania potravín, pričom 5 
vzoriek pramenitej vody a balenej pitnej vody, 1 vzorka minerálnej vody, 1 výživový doplnok 
a 1 vzorka kuchynskej soli nespĺňali požiadavky na označovanie predmetných potravín.  

1 hodnotená vzorka pramenitej vody a balenej pitnej vody nevyhovovala požiadavkám 
na zloženie výrobku. V prípade uvedených zistení boli nariadené oparenia na odstránenie 
zistených nedostatkov. 

 I. Epidemiologicky rizikové potraviny 

1. Lahôdkarské výrobky 
 V kategórii lahôdkarských výrobkov bolo celkovo vyšetrených 2 997 vzoriek. 
Z uvedeného počtu nevyhovelo 166 vzoriek (5,54 %), z toho 146 vzoriek z dôvodu 
mikrobiologickej kontaminácie. Vzorky lahôdkarských výrobkov nevyhoveli najčastejšie pre 
zvýšený počet kvasiniek (77 nevyhovujúcich vzoriek z 2 787 vyšetrených vzoriek), 
koliformných baktérií (69 nevyhovujúcich vzoriek) a E. Coli (25 nevyhovujúcich vzoriek). 
Ojedinele bola zistená Listeria monocytogenes (8 nevyhovujúcich vzoriek), Staphylococcus 
sp., plesne a Bacillus cereus (2 nevyhovujúce vzorky). 
 10 vzoriek lahôdkarských výrobkov (zo 172 vyšetrených vzoriek) malo nevyhovujúcu 
hodnotu pH, v 10 vzorkách (z 1 101 vyšetrených vzoriek) bol prekročený limit pre chemické 
konzervačné látky. 
 V rámci stanovených kritérií rizika boli stanovené mikrobiologické riziká (koliformné 
baktérie, E. Coli, sulfitredukujúce klostrídie (Clostridium perfringens), koagulázopozitívne 
stafylokoky, Bacillus cereus, Salmonella sp., Listeria monocytogenes, termotolerantný 
Campylobacter), chemické riziká (konzervačné látky, (kyselina benzoová, kyselina sorbová), 
pH, histamín, náhradné sladidlá (podľa zloženia)) a kontrola označovania podľa platnej 
legislatívy. 
 
 2. Cukrárske výrobky 
 V kategórii cukrárskych výrobkov bolo celkovo vyšetrených 3 476 vzoriek. 
Z uvedeného počtu nevyhovelo 272 vzoriek (7,82 %), z toho až 268 vzoriek z dôvodu 
mikrobiologickej kontaminácie. Vzorky cukrárskych výrobkov nevyhoveli najčastejšie pre 
zvýšený počet koliformných baktérií (171 nevyhovujúcich vzoriek z 3 238 vyšetrených 
vzoriek), kvasiniek (83 nevyhovujúcich vzoriek), plesne (44 nevyhovujúcich vzoriek) a 
Staphylococcus sp. (10 nevyhovujúcich vzoriek). V 6 vzorkách bola zistená prítomnosť 
Salmonella sp., v 1 vzorke koliformné baktérie a v 1 vzorke Bacillus cereus. 
 3 vzorky cukrárskych výrobkov (zo 517 vyšetrených vzoriek) nevyhoveli z dôvodu 
prekročenia limitu pre chemické konzervačné látky a 1 vzorka (zo 984 vyšetrených vzoriek) 
nevyhovelo z dôvodu prekročenia limitu pre farbivá. 
 V rámci stanovených kritérií rizika boli stanovené mikrobiologické riziká (koliformné 
baktérie, sulfitredukujúce klostrídie (Clostridium perfringens), koagulázopozitívne 
stafylokoky, Bacillus cereus, Salmonella sp., Pseudomonas aeruginosa), chemické riziká – 
(syntetické farbivá a náhradné sladidlá (podľa zloženia)) a kontrola označovania podľa platnej 
legislatívy. 
 
 
 3. Zmrzlina 

V kategórii zmrzliny a dezertov bolo celkovo vyšetrených 3 368 vzoriek. Z uvedeného 
počtu nevyhovelo 321 vzoriek (9,53 %), pričom všetky nevyhovujúce vzorky nevyhoveli 
z dôvodu mikrobiologickej kontaminácie. Vzorky zmrzliny a dezertov nevyhoveli najčastejšie 
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pre zvýšený počet kvasiniek (147 vzoriek z 3 116 vyšetrených vzoriek), koliformných baktérií 
(114 nevyhovujúcich vzoriek), plesní (35 nevyhovujúcich vzoriek), Enterobacteriaceae (13 
nevyhovujúcich vzoriek) a Staphylococcus sp. (13 nevyhovujúcich vzoriek).   
 V rámci stanovených kritérií rizika boli stanovené mikrobiologické riziká (koliformné 
baktérie, Enterobacteriaceae, koagulázopozitívne stafylokoky, toxinogénne plesne, 
Salmonella sp.), chemické riziká (syntetické farbivá) a kontrola označovania podľa platnej 
legislatívy. 
 II. ZSS 
 Hotové pokrmy zo ZSS, pokrmy rýchleho občerstvenia 

Celkovo bolo vyšetrených 1 952 vzoriek hotových pokrmov. Z uvedeného počtu 
nevyhovelo 141 vzoriek hotových pokrmov (7,22 %), z toho až 140 vzoriek z dôvodu 
mikrobiologickej kontaminácie. Vzorky hotových pokrmov nevyhoveli najčastejšie pre 
zvýšený počet koliformných baktérií (113 nevyhovujúcich vzoriek z 1 668 vyšetrených 
vzoriek). Ojedinele bola zistená prítomnosť E. Coli (12 nevyhovujúcich vzoriek), Bacillus 
cereus (12 nevyhovujúcich vzoriek), Staphylococcus sp. (7 nevyhovujúcich vzoriek), Listeria 
monocytogenes a Salmonella sp. (2 nevyhovujúce vzorky), Enterobacteriaceae (1 
nevyhovujúca vzorka) .  

1 vzorka hotového pokrmu nevyhovovala z hľadiska obsahu kuchynskej soli. 
V kategórii pokrmov rýchleho občerstvenia bolo celkovo vyšetrených 752 vzoriek 

pokrmov rýchleho občerstvenia. Z uvedeného počtu nevyhovelo 88 vzoriek (11,70 %), 
pričom všetky vzorky nevyhoveli  z dôvodu mikrobiologickej kontaminácie. Vzorky pokrmov 
rýchleho občerstvenia nevyhoveli najčastejšie nevyhoveli najčastejšie pre zvýšený počet 
koliformných baktérií (61 nevyhovujúcich vzoriek zo 743 vyšetrených vzoriek), kvasiniek (28 
nevyhovujúcich vzoriek). V 8 vzorkách bola zistená prítomnosť Staphylococcus sp. a E. Coli, 
Clostridium perfringens (3 nevyhovujúce vzorky), Pseudomonas (2 nevyhovujúce vzorky), 
plesne a  Bacillus cereus (1 nevyhovujúca vzorka). 

V rámci stanovených kritérií rizika boli stanovené mikrobiologické riziká – pre 
pokrmy čerstvo pripravené bez tepelnej úpravy alebo chemickej konzervácie (E. Coli,  
koagulázopozitívne stafylokoky, Bacillus cereus, Salmonella sp., Listeria monocytogenes, 
Vibrio parahaemolyticus), pre pokrmy čerstvo pripravené tepelne opracované (koliformné 
baktérie, koagulázopozitívne stafylokoky, Bacillus cereus, sulfitredukujúce klostrídie 
(Clostridium perfringens), Salmonella sp., Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, 
chemické riziká (NaCl) a kontrola označovania podľa platnej legislatívy. 
 

III. Prírodná minerálna voda, pramenitá voda a balená pitná voda 
V kategórii minerálnych vôd bolo celkovo vyšetrených 624 vzoriek. Z uvedeného 

počtu nevyhovelo 38 vzoriek (6,09 %), z toho 14 vzoriek z dôvodu mikrobiologickej 
kontaminácie. Vzorky minerálnych vôd nevyhoveli najčastejšie pre zvýšený počet 
koliformných baktérií (5 nevyhovujúcich vzoriek z 554 vyšetrených vzoriek), Bacillus cereus 
(2 nevyhovujúce vzorky) a Pseudomonas aeruginosa a Staphylococcus sp. (1 nevyhovujúca 
vzorka). 

V 19 vzorkách (z 522 vyšetrených vzoriek) sa zistilo prekročenie NPM dusitanov, v 2 
vzorkách (zo 435 vyšetrených vzoriek) sa zistilo prekročenie NPM niklu a v 3 vzorkách (zo 
440 vyšetrených vzoriek) sa zistilo prekročenie NPM mangánu. Išlo o výrobky, ktoré neboli 
distribuované mimo Slovenskej republiky. Opakovanými kontrolami neboli zistené porušenia. 
1 vzorka minerálnej vody nespĺňala požiadavky na označovanie predmetných potravín. 

V kategórii pramenitých vôd a balených pitných vôd bolo celkovo vyšetrených 449 
vzoriek. Z uvedeného počtu nevyhovelo 47 vzoriek (10,47 %), z toho až 40 vzoriek z dôvodu 
mikrobiologickej kontaminácie. Vzorky pramenitých vôd a balených pitných vôd nevyhoveli 
najčastejšie pre zvýšený počet koliformných baktérií a Pseudomonas aeruginosa (5 
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nevyhovujúcich vzoriek zo 419 vyšetrených vzoriek), Enterobacteriaceae a Staphylococcus 
s.p (1 nevyhovujúca vzorka). Išlo však o výrobky hodnotené k limitom požadovaným na 
zdroji. 
 3 vzorky z 80 vyšetrených vzoriek pramenitých vôd a balených pitných vôd nespĺňalo 
požiadavku na hodnotu pH. 5 vzoriek pramenitej vody a balenej pitnej vody nespĺňali 
požiadavky na označovanie predmetných potravín. V 3 vzorkách (z 305 vyšetrených vzoriek) 
sa zistilo prekročenie NPM mangánu. 
  V rámci stanovených kritérií rizika boli stanovené mikrobiologické riziká (patogénne 
mikroorganizmy, Escherichia coli, Enterokoky, koliformné baktérie, sporulujúce sulfit 
redukujúce anaeróbne baktérie, Pseudomonas aeruginosa, celkové počty mikroorganizmov 
kultivované pri teplote 20°C a pri teplote 37°C), chemické riziká (dusičnany, dusitany, 
antimón, arzén, kadmium, kyanidy, olovo, ortuť, nikel, bór, mangán, fluoridy, pH) a kontrola 
označovania podľa platnej legislatívy. 
 
  IV. Potraviny na osobitné výživové účely, výživové doplnky 
  1. Potraviny pre dojčatá a malé deti 
 V kategórii potravín pre dojčatá a malé deti bolo celkovo vyšetrených 1 364 vzoriek. 
Z uvedeného počtu nevyhovelo 6 vzoriek (0,44 %), z toho 3 vzorky z dôvodu 
mikrobiologickej kontaminácie (v 2 vzorkách sa zistila prítomnosť koliformných baktérií 
a v 1 vzorke Enterobacter sakazakii). Jednalo sa však o potravinu na následnú výživu dojčiat. 
Pre sušenú dojčenskú výživu a sušené dietetické potraviny na osobitné medicínske účely pre 
dojčatá do šiestich mesiacov veku je kritérium bezpečnosti potravín podľa nariadenia (ES) 
2073/2005 pre Enterobacter sakazakii (neprítomnosť v 10 g, n = 30, c = 0).  

V 2 vzorkách (z 277 vyšetrených vzoriek) sa zistilo prekročenie NPM olova, v 1 
vzorke z (z 232 vyšetrených vzoriek) sa zistili mykotoxíny – aflatoxín B1. Jednalo sa 
o následný výživový prípravok na báze obilia pre dojčatá a malé deti neuvedeného pôvodu, 
v ktorom bola zistená hodnota 0,819 µg/kg (limit je 0,1 µg/kg). Uvedené zistenie bolo hlásené 
Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá ako výstražné oznámenie.  

V rámci stanovených kritérií rizika boli stanovené mikrobiologické riziká (Salmonella 
sp., Enterobacter sakazakii, E. Coli, Stafylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Bacillus 
cereus (potraviny na báze obilia a sóje), chemické riziká (mykotoxíny – patulín, aflatoxín B1, 
dusičnany/dusitany, PCB, kumarín, cín, benzo(a)pyrén, olovo, kadmium, ortuť, rezíduá 
pesticídov, akrylamid). 
 
 2. Výživové doplnky 
 V kategórii výživových doplnkov bolo celkovo vyšetrených 249 vzoriek. Z uvedeného 
počtu nevyhoveli 2 vzorky (0,80 %).  

1 vzorka výživového doplnku nespĺňala požiadavky na obsah prídavných látok a 1 
vzorka na označovanie predmetných potravín. 
 V rámci stanovených kritérií rizika boli stanovené mikrobiologické riziká (E. Coli, 
Salmonella sp.), chemické riziká (kadmium, olovo, ortuť, syntetické farbivá, náhradné 
sladidlá, konzervačné látky – podľa zloženia). 
 
 
2.2. Analýzy nezhôd 
 
2.2.1. Výskyt nezhôd  
 
Bližšia charakteristika nezhôd uvedených v bode č. 2.1 podľa frekvencie výskytu: 
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Výskyt nezhôd v ZSS 
o v hygiene prevádzky - nedostatočná prevádzková hygiena, znečistené steny, stropy, 

znečistené a poškodené podlahy, nezabezpečené okná proti vniknutiu hmyzu a dvere 
proti vniknutiu hlodavcov, opotrebované technologické zariadenia, nezabezpečenie 
teplej vody pri umývadle na ruky v predsienkach záchodov pre návštevníkov, 
chýbanie odpadovej nádoby ovládateľnej zošliapnutím a potrieb osobnej hygieny 
v predsienkach záchodov,  

o v osobnej hygiene - nevhodný pracovný odev, nepoužívanie kompletného pracovného 
oblečenia (chýbajúce pokrývky hlavy), nezabezpečenie základných hygienických 
potrieb (tekuté mydlo, jednorazové utierky a pod.) pri umývadlách, 

o v odbornej spôsobilosti - chýbajúce doklady o odbornej spôsobilosti na výkon 
epidemiologicky závažných činností u zamestnancov, resp. uplynutie platnosti 
osvedčení odbornej spôsobilosti, 

o v zdravotnej spôsobilosti – chýbajúce doklady o zdravotnej spôsobilosti, 
o v overovaní pôvodu tovaru (vysledovateľnosť) - nepredložené doklady 

o nadobudnutí tovaru, nevedie sa evidencia o preberaní tovaru, 
o v skladovaní potravín – spoločné skladovanie nezlučiteľných druhov potravín, 

zmrazovanie surovín (najmä mäsa) dodávaných v chladenom stave, suroviny po 
uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti resp. dátumu spotreby, zmrazovanie 
hotových pokrmov bez vhodných technologických zariadení, chladiace zariadenia 
nevybavené teplomermi, nevhodné mikroklimatické podmienky pri skladovaní 
potravín, 

o v manipulácii s potravinami – nedodržanie dátumu minimálnej trvanlivosti alebo 
dátumu spotreby u potravín, neoznačené pracovné plochy resp. ich zámena, 
neoznačenie otvorených obalov surovín s dátumom a hodinou otvorenia, nevedenie 
evidencie rozpracovaných pokrmov, kríženie čistých a nečistých činností, 
rozmrazovanie surovín nevhodným spôsobom, používanie nádob, ktoré nie sú určené 
na styk s potravinami, 

o v manipulácii s odpadom – zhromažďovanie odpadu v nevyhovujúcich, 
neuzatvárateľných nádobách, chýbajúce doklady o nakladaní s organickým odpadom, 
nezdokladovanie zmlúv o odbere prepáleného oleja, 

o v priebežnom vzdelávaní zamestnancov - nezabezpečenie priebežného školenia 
zamestnancov alebo nevedenie evidencie o vykonanom školení, 

o v dodržiavaní zásad SPV, HACCP - nevypracovaný plán HACCP, nevykonávanie 
monitoringu CCP alebo nepravidelné vykonávanie monitoringu, nevedené alebo 
nedostatočne vedené záznamy o zistených hodnotách, o vykonaní nápravných opatrení 
v prípade zistenia odchýlok od kritických limitov na jednotlivých CCP, nevedenie  
evidencie, väčšinou vypracované dokumenty SVP, ale nedostatočne zavedené do 
praxe, systém HACCP neaktualizovaný pri zmene technológie výroby, rozšírení 
sortimentu výroby. 
 

Výskyt nezhôd pri výrobe a manipulácii s lahôdkarskými výrobkami, cukrárskymi 
výrobkami, zmrzlinou, minerálnymi a pramenitými vodami, výživovými doplnkami, 
prídavnými látkami, obalmi a materiálmi prichádzajúcimi do styku s potravinami 
 

- v hygiene prevádzky - znečistené steny, poškodená podlaha, opotrebované ťažko 
čistiteľné povrchové úpravy zariadení, nedostatočná prevádzková hygiena, znečistené 
technologické zariadenia, znečistené náradie a náčinie, 

o v osobnej hygiene – chýbajúce prostriedky na umývanie rúk pri umývadle, obsluha 
bez pracovného odevu a pokrývky hlavy, 
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o v odbornej spôsobilosti - chýbajúce doklady o odbornej spôsobilosti resp. uplynutie 
platnosti osvedčení, 

o v zdravotnej spôsobilosti – chýbajúce doklady o zdravotnej spôsobilosti, 
o v overovaní pôvodu tovaru – nezabezpečená vysledovateľnosť voľne vážených 

a krájaných lahôdkarských výrobkov (šaláty, syry, údeniny), nebolo možné zistiť kedy 
boli otvorené originálne balenia, nezabezpečená vysledovateľnosť cukrárskych 
výrobkov pri ich vystavovaní v chladiacich pultoch, u lahôdkarských a cukrárskych 
výrobkov zistené zmiešavanie výrobkov z rôznych dodávok ako aj s rôznymi 
dátumami spotreby, nepredložené originálne etikety od otvorených výrobkov  
s označením dňa a hodiny (u šalátov) otvorenia veľkospotrebiteľského balenia 
výrobkov, nepredložené dodacie listy k výrobkom resp. nepredložené rozhodnutia 
ÚVZ SR k umiestneniu výživových doplnkov na trh v SR, neuvádzanie dátumu 
spotreby u cukrárenských výrobkov, 

o v skladovaní potravín – spoločné uskladnenie vzájomne nezlučiteľných druhov 
potravín, resp. s možným vzájomným negatívnym ovplyvňovaním, nedostatočná 
kontrola podmienok skladovania, nevybavenie skladov meracím zariadením, 
nepravidelná evidencia teplôt v chladiacich zariadeniach, 

o v manipulácii s potravinami – nevhodná manipulácia s potravinami, kríženie čistej 
a nečistej časti prevádzky, neoznačené pracovné plochy, chýbajú údaje v evidencii 
o otvorení veľkospotrebiteľských balení potravín, uchovávanie naberačky na zmrzlinu 
v stojatej vode, ručná manipulácia s výrobkami, nedodržanie dátumu minimálnej 
trvanlivosti alebo dátumu spotreby u potravín, 

o v manipulácii s odpadom – nezabezpečenie vhodných kontajnerov, nevedenie 
evidencie odpadov, spätný zvoz balených obložených pekárskych výrobkov 
dodávateľmi bez určenia ďalšieho naloženia s nimi, skrmovanie odpadu zvieratami, 

o v priebežnom vzdelávaní zamestnancov - nezabezpečenie priebežného školenia 
zamestnancov alebo nevedenie evidencie o vykonanom školení, 

o v označovaní výrobkov – nedostatočné označovanie predávaných cukrárenských 
výrobkov, pri predaji lahôdkarských výrobkov a mrazených krémov nevyznačený 
dátum otvorenia obalu, u výživových doplnkov, u nebalených cukrárskych výrobkov 
nesprávne označovanie dátumu spotreby, chýbajúci prenos zložiek na etikete 
lahôdkarských výrobkov, 

o v dodržiavaní zásad SPV, HACCP - nepravidelne vykonávaný monitoring v rámci 
HACCP, nedostatočne vedené záznamy o kontrole dodržiavania kritických limitov 
v kritických kontrolných bodoch, neúplná verifikácia plánov HACCP, nesledovanie 
všetkých stanovených CCP, nepravidelné resp. sporadické sledovanie CCP, 
nezavedenie princípu vysledovateľnosti, nezavedenie systému HACCP, 
nevypracovaná dokumentácia resp. nezhody vypracovanej dokumentácie 
s legislatívou, systém HACCP neaktualizovaný pri zmene technológie výroby, 
rozšírení sortimentu výroby, chýbajúci plán ochrany pred škodcami, nevedenie 
evidencie o všetkých použitých zložkách potravín pri výrobe a o hotových výrobkoch, 
neoverovanie zdravotnej neškodnosti vlastných výrobkov, nevedenie záznamov 
o meraní teplôt v prepravnom vozidle, nevedenie záznamov o čistení a dezinfekcii 
vozidla. 

 
2.2.2. Charakter rizika pochádzajúci z nezhôd 
 

 v hygiene prevádzky – možnosť sekundárnej kontaminácie a vznik hromadných 
alimentárnych ochorení, pozitívne výsledky odobratých sterov z pracovného 
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prostredia a náradia, v dôsledku nevyhovujúcej prevádzkovej hygieny zistené 
nevyhovujúce laboratórne výsledky finálnych výrobkov, 

 v osobnej hygiene – riziko sekundárnej kontaminácie hotových výrobkov a pokrmov, 
 absencia odbornej spôsobilosti v prevádzkach - nedostatočné vedomosti sú príčinou 

neodborného zaobchádzania pri príprave  a podávaní pokrmov a pri výrobe a uvádzaní 
výrobkov na trh a pod., 

 nezhody pri skladovaní potravín - nesprávne skladovanie surovín, hotových 
výrobkov, znečistené chladiace a mraziace zariadenia, nedodržanie chladiaceho 
reťazca spôsobuje vytvorenie vhodných podmienok na pomnoženie patogénnych 
mikroorganizmov, tvorbu toxínov, vyklíčenie spór sporulujúcich mikroorganizmov, 
potraviny po dobe spotreby predstavujú riziko vzniku senzorických a mikrobiálnych 
zmien, ohrozenie zdravotnej bezpečnosti potravín, 

 pri manipulácii s potravinami - kríženie čistej a nečistej prevádzky, nedodržanie 
vyčlenených pracovných plôch vytvára riziko mikrobiálnej kontaminácie hotových 
výrobkov, použitie surovín po uplynutí doby spotreby spôsobuje riziko následného 
ovplyvnenia mikrobiologických ukazovateľov vo finálnych výrobkoch, neodborná 
manipulácia s potravinami spôsobuje sekundárnu kontamináciu z pracovného 
prostredia, pracovných plôch, 

 nezhody pri označovaní potravín - neposkytnutie správnej informácie spotrebiteľovi 
a následne možnosť ohrozenie zdravia (napr. neoznačenie alergénov, neznámy pôvod, 
uplynutie doby spotreby), 

 pri dodržiavaní SVP a systému HACCP - nevyhovujúce výsledky vyšetrených 
vzoriek potravín a pokrmov spôsobilo nedodržanie kritérií hygieny výrobného procesu 
a nedodržanie kritérií bezpečnosti potravín, ktoré vytvára riziko ohrozenia zdravia 
konzumentov a vznik alimentárnych ochorení, formálnymi postupmi dodržiavania 
systému HACCP v praxi ignorujú prevádzkovatelia možnosť znížiť pri výrobe 
a manipulácii s potravinami a pokrmami riziko ohrozenia bezpečnosti vyrábaných 
výrobkov, nezhody v monitorovaní kritických kontrolných bodov a nedodržiavaní 
správnej výrobnej praxe vytvára podmienky pri vznik mikrobiologických rizík.     

 
 
2.2.3. Hlavná príčina nezhody – uvádzanie k porušeniu príslušných ustanovení právnych 
prepisov  
 
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
 

• v hygiene prevádzky  
§ 26 ods. 3 (nevyhovujúce vnútorné členenie a vybavenie) 
§ 26 ods.  4  písm. a) (vstupovanie neoprávnených  osôb na zázemia ZSS, vpúšťanie       
a vodenie zvierat do ZSS) 
 
§ 26 ods. 4 písm. g) (zabezpečovať plynulú dodávku pitnej vody a teplej vody do zariadenia 
spoločného stravovania) 
§ 26 ods. 4 písm. l) (zabezpečenie a kontrola čistoty zariadenia a prevádzkových priestorov) 
§ 52 ods. 1 písm. b) (prevádzka bez schválenia orgánom verejného zdravotníctva) 
 

• v osobnej hygiene  
 § 26 ods. 4 písm. k) (kontrola dodržiavania osobnej hygieny zamestnancov) 
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• v odbornej spôsobilosti  
§ 16 ods. 1 (preukázanie odbornej spôsobilosti pre činnosti podľa § 15 ods. 2 písm. c) 
 

• v overovaní pôvodu tovaru 
§ 26 ods. 4 d) (evidencia o kontrole preberaných surovín) 
 

• v skladovaní potravín 
§ 26 ods. 4 písm. e) (kontrola podmienok dodržania zdravotnej neškodnosti skladovaných, 
surovín, polotovarov, pokrmov) 
 

• v manipulácii s potravinami 
§ 26 ods. 4  písm. b) (zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti pokrmov) 
§ 26 ods. 4 písm. f) (ochrana pokrmov a nápojov pred znehodnotením) 
 

• v dodržiavaní zásad SVP, HACCP 
§ 26 ods. 4 písm. c) (postupovať podľa zásad SVP, dodržiavanie pracovných postupov) 
§ 26 ods. 4 písm. j) (odber, uchovávanie a evidencia vzoriek pokrmov) 
§26 ods. 4 písm. m) (predložiť prevádzkový poriadok na schválenie RÚVZ) 
 
Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia 
spoločného stravovania 
 

• v hygiene prevádzky 
§ 2 ods. 1, ods. 2 (čistota a dobrý technický stav, priestorové usporiadanie...) 
§ 2 ods. 4 (stavebne a prevádzkovo oddelené priestory podľa prílohy č. 1) 
§ 2 ods. 5 (krížová kontaminácia) 
§ 4  ods. 1, 2, 3 (vykonávanie dezinfekcie, vedenie evidencie) 
§ 5 ods. 3 (umývanie, skladovanie prepravných nádob) 
§ 6 ods. 7 (požiadavky na sociálne zariadenia) 
§ 8 ods. 2, ods. 4 (maľovanie v prevádzke) 
 

• v osobnej hygiene 
§ 12 písm. a) až j) (povinnosti zamestnancov v ZSS) 
 

• v skladovaní potravín 
§ 3 ods. l-5 (sklady potravín, uloženie potravín) 
§ 9 ods. 2 písm. a) (uchovávanie polotovarov a hotových pokrmov) 
 

• v manipulácii s potravinami 
§ 9 ods. 4 písm. e) (pracovné plochy) 
§ 9 ods. 2 písm. b) (rozmrazovanie potravín) 
§ 9 ods. 2 písm. c) (zmrazovanie surovín) 
§ 11 ods. 1-6 (odoberanie, uchovávanie, evidencia vzoriek hotových pokrmov) 
§ 12  písm. j) (používanie jednorazových rukavíc pri výdaji pokrmov) 
 

• v dodržiavaní zásad SVP, HACCP 
§ 9 ods. 1 (zásady SVP, HACCP) 
 
Nariadenie EP a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín 
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• v hygiene prevádzky 
príloha II, kapitola I, ods. 1, 2 (udržiavanie potravinárskych priestorov v čistote a dobrom 
stave, hygiena povrchov podláh, stien, stropov) 
príloha II, kapitola I, ods. 4, 9 (dostatočný počet umývadiel a zariadenia na prezliekanie 
zamestnancov) 
príloha II , kapitola II, ods. 1 písm. a), b), c), f) (povrchy podláh, stien, stropov, zariadení) 
 

• v osobnej hygiene 
príloha II, kapitola VIII ods. 1 (osobná čistota, čistý odev) 
 

• v skladovaní potravín 
príloha II, kapitola IX, ods. 2 a ods. 5 (skladovanie surovín v potravinárskom podniku, 
skladovanie hotových pokrmov) 
 

• v manipulácii s potravinami 
príloha II, kapitola V, ods. 1 písm. a) b) (predmety a zariadenia prichádzajúce do styku s 
potravinami) 
príloha II, kapitola IX, ods. 2, 3, 5 a 6 (ochrana potravín pred kontamináciou) 
 

• v manipulácii s odpadom a jeho kategorizačným zaradením 
príloha II, kapitola VI (potravinársky odpad) 
 

• v priebežnom vzdelávaní zamestnancov 
príloha II, kapitola XII (školenie) 
 

• v dodržiavaní zásad SVP, HACCP 
článok 5, ods. 1 (povinnosť zaviesť a zachovávať postupy založené na zásadách HACCP) 
príloha II, kapitola VI (potravinársky odpad) 
 
 
Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách, v znení neskorších predpisov 

 
• v osobnej hygiene 

§ 4 ods. 6 písm. b) (dodržiavanie zásad osobnej hygieny) 
 

• v zdravotnej spôsobilosti 
§ 4 ods. 6 písm. d) (vstupná lekárska prehliadka) 
 

• v overovaní pôvodu tovaru 
§ 4 ods. 2 písm. e) (vysledovateľnosť) 
§ 9 ods. 1 (označovanie potravín) 
§ 12 ods. 1 písm. j) (doklad o pôvode tovaru) 
 

• v skladovaní potravín 
§ 10 ods. 1 písm. a) až d) (spôsob, podmienky a kontrola skladovaných potravín) 
§ 12 ods.1 písm. l) (teploty skladovania pri predaji) 
 

• v manipulácii s potravinami 
§ 6 ods. 4 písm. b) (klamlivo označené potraviny) 
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§ 12 ods. 1 písm. d) (pri manipulácii s nebalenými potravinami používať vhodné pomôcky a 
náradie) 
§ 12 ods. 1 písm. g) (zákaz predaja potravín po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu 
minimálnej trvanlivosti) 
§ 12 ods. 2 (označenie nebalených potravín) 
 

• v priebežnom vzdelávaní zamestnancov 
§ 4 ods. 2 písm. f) (poučenie a školenie zamestnancov) 
 

• v dodržiavaní zásad SVP, HACCP 
§ 4 ods. 4 (povinnosti prevádzkovateľov potravinárskych podnikov) 
§ 4 ods. 2 písm. a) a d) (vlastná kontrola výrobkov, vedenie záznamov o dezinfekcii...) 
§ 5 ods. 3 písm. c) (vedenie evidencie o všetkých použitých zložkách potravín) 
§ 5 ods. 3 písm. f) (overovanie zdravotnej neškodnosti a kvality výrobkov) 
 
Výnos MP SR a MZ SR z 12. apríla 2006 č. 28167/2007 – OL, ktorým sa vydáva hlava 
PK SR Všeobecné hygienické požiadavky na výrobu potravín, na manipuláciu s nimi a 
na ich uvádzanie do obehu a niektoré osobitné hygienické požiadavky 
 
Hygiena výroby a predaja zmrzliny - § 85 ods. 5, § 88 ods. 2 a 4, § 91 písm. b), § 92, 
Hygiena výroby a predaja lahôdkarských výrobkov - § 96, § 100 až § 106 
 
Výnos MP SR a MZ SR z 28. apríla 2004 č. 1187/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK 
SR upravujúca označovanie potravín 
 
§ 3 ods. 1 (označenie potravín v štátnom jazyku) 
§ 3 ods. 5 písm. d) (neoznačenie potravín dátumom spotreby resp. dátumom min. trvanlivosti) 
§ 4 ods. 2 (označovanie názvom potraviny) 
§ 9 ods. 8 písm. a) (označenie názvu zložky alebo kategórie zložiek) 
§12 ods. 1 a ods. 3 (etikety, visačky na balených potravinách) 

 
Výnos MP SR a MZ SR z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava 
Potravinového kódexu SR upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové 
účely a výživové doplnky  
 
Bezpečnosť potravín: 

 Výnos MP SR a MZ SR č. 06267/2006 - SL, ktorým sa vydáva hlava PK SR 
upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie 
( najčastejšie nedodržiavanie požiadaviek prílohy č. 5 a prílohy č. 13) 

 Nariadenie Komisie (ES) č. 1441/2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 
2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny 

 Výnos MP SR a MZ SR č. 608/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR 
upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu 
(nedodržanie požiadaviek prílohy č. 1) 

 
 
3. Audity 
 
3.1. Audity vykonané podľa čl. 4(6) nariadenia (ES) č. 882/2004 EP a Rady 
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V roku 2010 bolo auditovanýchých 5  regionálnych úradov verejného zdravotníctva: 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (február 2010) , Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (jún 2010), Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach (október 2010), RÚVZ so sídlom 
v Leviciach (november 2010) a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 
v Košiciach.  

Vykonanou kontrolou neboli zistené  nezhody so zákonom č. 355/2007 Z. z., so 
zákonom č. 152/1995 Z. z., nariadením (ES) č. 882/2004 a s metodicko – odbornými 
materiálmi ÚVZ SR vydanými na ich základe. V jednom prípade bolo odporúčané dovybaviť 
odborné pracovisko o ďalší kalibrovaný teplomer. 

 
 
3.2. Audity a inšpekcie kontrolných orgánov – čl. 5(3) nariadenia (ES) č. 882/2004 
 

V roku 2010 neboli žiadne právomoci pre výkon ÚK delegované na iné orgány. Podľa 
§ 23 ods. 2 zákona č. 152/1995 Z. z. oprávnenými orgánmi v oblasti vymedzených 
kompetencií orgánov verejného zdravotníctva vykonávajúcimi úradnú kontrolu potravín v 
roku 2010 boli ÚVZ SR a 36 RÚVZ so sídlom v Bardejove, Banskej Bystrici,  Bratislave, 
Čadci, Dolnom Kubíne, Dunajskej Strede, Galante, Humennom, Komárne, Košiciach, 
Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Lučenci, Martine, Michalovciach, Nitre, Nových Zámkoch, 
Poprade, Prešove, Považskej Bystrici, Prievidzi, Rimavskej Sobote, Rožňave, Senici, Spišskej 
Novej Vsi, Starej Ľubovni, Svidníku, Trebišove, Trenčíne, Topoľčanoch, Trnave, Veľkom 
Krtíši, Vranove nad Topľou, Zvolene, Žiare nad Hronom a v Žiline, prostredníctvom ktorých 
bolo vykonaných spolu 1 007 auditov. 
 
 
4. Postupy na zabezpečenie efektívnosti 
 
4.1. Postupy na zabezpečenie zhody prevádzkovateľmi potravinárskych a krmivárskych 
podnikov a ďalších príslušných výrobcov a prevádzkovateľov 
 

Prevádzkovatelia na zabezpečenie zhody s potravinovým právom vypracovávajú  
prevádzkové poriadky, ktoré predkladajú na schválenie príslušnému orgánu verejného 
zdravotníctva a  ktoré sa následne  uplatňujú v praxi. Na výrobu bezpečných potravín a 
pokrmov majú vypracované dokumentácie systému zabezpečenia kontroly hygieny potravín 
založenom na zásadách HACCP, SVP, ich zavedenie a trvalé uplatňovanie, overovanie ich 
účinností, prijímanie opatrení na odstránenie nedostatkov, respektíve zabezpečenie postupov 
podľa príručky SVP. Ich uplatňovanie v praxi nie je vo všetkých prevádzkach dostatočné. 
Odborná úroveň prevádzkovateľov potravinárskych podnikov (hlavne ZSS a malé výrobne) je 
nie vždy na primeranej úrovni. Systémy úplne fungujú prevažne vo väčších výrobných 
podnikoch a v niektorých veľkých zariadeniach spoločného stravovania. V niektorých 
prípadoch sa monitoring nevykonáva pravidelne, alebo sa nevykonáva na každom CCP, 
vedenie následnej evidencie je často nedostatočné. Problematická je aj otázka overovania 
účinnosti systému. Väčšina prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania, ktoré pri 
auditoch boli hodnotené ako podmienečne bezpečné už signalizovali, že si objednali príručku 
SHP  schválenú ÚVZ SR a v súčasnosti ju zavádzajú do praxe. Z výsledkov auditov vyplýva, 
že prevádzkovatelia výrobní epidemiologicky rizikových potravín oproti predchádzajúcim 
obdobiam venujú väčšiu pozornosť aplikácii systému HACCP. V prípade zistenia nezhôd 
v prevádzkovej čistote, prevádzkovatelia sa snažia ich odstrániť ešte počas kontroly, resp. 
navrhujú opatrenia s reálnymi termínmi na ich odstránenie. Väčšiu pozornosť venujú 



26 
 

odbornej spôsobilosti ako aj pravidelnému školeniu svojich zamestnancov. Snahy 
prevádzkovateľov sa odzrkadľujú aj vo výsledkoch laboratórnych rozborov, nakoľko sa ich 
kvalita v tomto roku zlepšila. V zmysle zistených nezhôd sú zápisnične ukladané opatrenia na 
ich odstránenie, čo je následne kontrolované.  

Inšpektori pri úradnej kontrole sledujú laboratórne overovanie bezpečnosti výrobkov  
zo strany prevádzkovateľov. Sterovou metódou overujú účinnosť vykonávania čistenia 
a sanitácie prevádzky, kontrolujú zodpovednosť  pracovníkov za sledovanie CCP a verifikácie 
systému HACCP, kontrolujú vzdelávanie zamestnancov potravinárskych podnikov,  plnenie 
opatrení prijatých prevádzkovateľmi za účelom odstránenia zistených nedostatkov. V rámci 
výkonu úradnej kontroly sú odoberané aj vzorky vyrábaných potravín a potravín 
umiestnených na trh a v prípade preukázania nevyhovujúceho výsledku nasledujú  komplexné 
kontroly výroby alebo manipulácie s potravinami, vrátane opakovaného kontrolného  odberu  
vzoriek potravín a vzoriek sterov z pracovného prostredia. Nezhody, ktoré je možné odstrániť 
počas úradnej kontroly  prevádzkovatelia zabezpečujú ihneď, alebo s uložením termínu a 
spôsobom odstránenia nezhôd v zápisnici  alebo s uplatnením sankčných opatrení podľa 
príslušných ustanovení platnej legislatívy.  

Zo strany prevádzkovateľov je preto naďalej nutné venovať zvýšenú pozornosť 
monitoringu a verifikácii systémov SVP, zabezpečiť pravidelné overovanie kvality 
vyrábaných výrobkov (vlastnú kontrolu), dôsledne viesť písomnú dokumentáciu vyplývajúcu 
zo systému SVP, pravidelne aplikovať a aktualizovať systémy HACCP a SVP na vlastnú, 
skutočnú prevádzku, zabezpečiť pravidelné školenia zamestnancov zamerané na prácu 
s potravinami, na osobnú, prevádzkovú hygienu a školenia v oblasti manipulácie so 
surovinami živočíšneho pôvodu a v oblasti SVP. 

Aby sa dosiahlo zníženie nezhôd je dôležitá účinná komunikácia medzi 
prevádzkovateľmi a inšpektormi vykonávajúcimi úradnú kontrolu, ktorou je možné docieliť 
zníženie až elimináciu rizík pochádzajúcich z nezhôd.  
 
 
4.2. Postupy prijaté na zabezpečenie efektívneho fungovania služieb úradnej kontroly 
 
            Úradná kontrola sa vykonáva na základe plánu kontrol, ktorý vychádza z kategorizácie 
rizika zariadení, na základe podnetov občanov a na základe zistených nezhôd 
z predchádzajúcej kontroly. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR s cieľom 
znižovať a eliminovať zistené nezhody a z nich vyplývajúce riziká pri výkone úradnej 
kontroly sa zameriavajú na zefektívnenie systému kontroly zo strany inšpektorov, zvyšovanie 
vedomostnej úrovne a kvalifikácie zamestnancov prostredníctvom vzdelávania na zavádzanie 
štandardných postupov kontroly, najmä vo výkone kontroly systému HACCP. V systéme 
ISUVZ je vedená databáza prevádzok, do ktorej sú priebežne zadávané vykonané kontroly, 
zistené nezhody, odobraté vzorky, kategorizácia jednotlivých prevádzok a uložené sankcie. 
Zamestnanci vykonávajúci úradnú kontrolu sa zúčastňujú školení, konferencií a seminárov 
s cieľom zvyšovania odborných vedomostí zamestnancov potravinárskych prevádzok 
a pripravujú prednášky zamerané  na  požiadavky potravinovej legislatívy pred uvedením 
zariadení do prevádzky a poskytujú prevádzkovateľom odborné konzultácie.  

Regionálne úrady verejného zdravotníctva sa ďalej zameriavajú na zabezpečenie 
potrebného prístrojového vybavenia na účely objektívnych postupov pri výkone úradnej 
kontroly, dodržiavanie frekvencie kontrol podľa kategorizácie prevádzok, dôsledné 
plánovanie kontrol, vnútornú kontrolu záznamov z úradnej kontroly, vypracovanie 
efektívneho vedenia systému evidencie a následného vyhodnotenia úradnej kontroly potravín,  
zjednotenie požadovaných výstupov z úradnej kontroly v rámci SR, bezprostredné 
odstránenie nedostatkov počas kontroly / ak je možné /, kontrolu plnenia prijatých opatrení na 
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odstránenie nedostatkov prevádzkovateľmi podnikov a posilnenie personálneho obsadenia 
pracovísk hygieny výživy na zabezpečenie dostatočnej frekvencie vykonávania úradných 
kontrol a zaradenie cielených kontrol zameraných na systém HACCP a systém SVP do plánu 
kontrol. Prednostne po výkone kontroly systému HACCP preriešenie výsledkov kontroly 
s inšpektormi ÚK. 
 
 
4.3. Postupy prijaté na odstránenie vymáhania práva 
 
Zariadenia spoločného stravovania: 

počet schválených prevádzkarní / počet neschválených prevádzkarní  - 7 435 / 52 
počet vydaných opatrení – 336 
počet rozhodnutí o zákaze činnosti / prevádzky  – 14 / 27 
počet pokút / suma – 344 / 120 381 € 
počet blokových pokút / suma – 1 628 / 49 433 € 
úhrada nákladov – 27 / 2 570,95 € 

 
Výroba, manipulácia a umiestňovanie potravín na trh podľa zákona NR SR č. 152/1995    
Z. z.: 

počet schválených prevádzkarní / počet neschválených prevádzkarní – 3 331 / 23 
počet vydaných opatrení  - 201 
počet rozhodnutí o zákaze činnosti / prevádzky – 12 / 7 
počet pokút / suma  - 240 / 145 158 € 
počet blokových pokút / suma – 386 / 14 897 € 
úhrada nákladov – 83 / 8 270,32 € 

 
 
5. Prehľad celkového plnenia - zhrnutie 
 

Spolu bolo vykonaných 31 979 kontrol  v 16 993 kontrolovaných potravinárskych 
prevádzkach, vrátane zariadení spoločného stravovania z celkového počtu 41 415 prevádzok 
registrovaných orgánmi verejného zdravotníctva. Pri kontrolách bolo zistených spolu 5 947 
nezhôd so súčasne platnými právnymi predpismi v 4 252 prevádzkach.   

V rámci úradnej kontroly potravín bolo odobraných a laboratórne vyšetrených 18 075 
vzoriek potravín, pokrmov a materiálov a predmetov určených na styk s potravinami, z čoho 
1 143 vzoriek nevyhovelo stanoveným kritériám. Mikrobiologicky nevyhovujúcich bolo 1 
064 vzoriek potravín z celkovo vyšetrených 14 253 vzoriek potravín. 
 
 
6. Zhodnotenie vykonaných kontrol v nadväznosti na hlásenia o výskyte zdravotne 
škodlivých potravín v systéme RAPID ALERT 
 

V roku 2010 zamestnanci RÚVZ v SR šetrili výskyt nasledovných zdravotne 
škodlivých potravín a  materiálov a predmetov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami, 
ktoré boli hlásené prostredníctvom systému RAPID ALERT: 

 
• Kaptán v detskej výžive jablko/maliny zo Slovenskej republiky – dojčenská 

výživa jablková s malinami „Ovko malinová“, 190 g, výrobca Novofruct SK, s.r.o., 
Nové Zámky, dátum minimálnej trvanlivosti: 03.03.2011, šarža (lot): L: II, bola dňa 
12.4.2010 na základe výsledku vyšetrenia v akreditovanom laboratóriu uvoľnená na 
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trh (v akreditovanom laboratóriu bolo namerané menej ako 0,005 mg/kg rezidií 
kaptánu, maximálny limit reziduí kaptánu je 0,01 mg/kg pre dojčenskú a detskú 
výživu). 

• Úlomky skla v detskej výžive  - detská výživa značky babylove „Frucht  & Joghurt 
Fruchteallerler“ pre deti od 7. mesiaca veku, balenie 190 g, výrobca: Sunval 
Nahrungsmittel GmbH, Nemecko, šarža: D039M, DMT: 8.2.2012. Výskyt 
výrobkov v Slovenskej republike nebol zaznamenaný. 

• Nepovolené použitie farbiva E127 erytrozín vo výživovom doplnku pre 
športovcov z USA. Max Kre-Alkalyn, 150 g dóza, s obsahom 120 kapsúl, číslo 
dávky: LOT 489900, dátum minimálnej trvanlivosti:12/2013, výrobca: MM Sport 
Nutrition, USA. Distribútor uvedeného výživového doplnku stiahol predmetný 
výrobok z trhu, v počte 5 ks. Okrem uvedeného stiahol z trhu aj výrobok Max Kre-
Alkalyn, 150 g dóza, s obsahom 120 kapsúl, číslo dávky: LOT 489900, dátum 
minimálnej trvanlivosti:11/2014, v počte 16 ks.  

• Nepovolené zložky sildenafil a tadalafil vo výživovom doplnku z Číny (výrobok 
s názvom Satibo, kapsuly, hmotnosť 329 mg, kód 080601, dátum minimálnej 
trvanlivosti: 11/2010). Bolo uložené opatrenie pozastaviť distribúciu výživového 
doplnku Satibo kapsuly a informovať o uvedenej veci odberateľov. 

• Nepovolená zložka androstenedion vo výživovom doplnku z USA z Poľska. 
Novedex XE, s obsahom 60 kapsúl, výrobca: Gaspari Nutrition, USA. Distribútor 
uvedeného výživového doplnku stiahol predmetný výrobok z trhu. 

• Nepovolené zložky acetyldenafil a sildenafil vo výživovom doplnku zo 
Slovenskej republiky. Intim X, kapsuly, výrobca: Delta L.E, s.r.o.. Distribútor 
uvedeného výživového doplnku stiahol predmetný výrobok z trhu,. 

• Migrácia kadmia z keramických tanierov z Číny, cez Dánsko (biely keramický 
tanier s motívom dievčaťa, EAN kód kik-84795009131000000100), výrobca: Čína, 
dovozca do Slovenskej republiky: Fa. KIK Textilien und Non Food GmbH, Bönen, 
Nemecko. Kontrolami sa zistilo, že predmetný výrobok bol dodaný do 5 predajní 
KIK Textil a Non Food s.r.o. (ešte v roku 2009) v Slovenskej republike v celkovom 
množstve 72 ks, ktoré boli v čase kontroly vypredané.  

• Migrácia formaldehydu z melamínovej misky z Číny (šalátová miska 24,5 x 24,5 
cm z nepriehľadného plastu s obrázkami farebných kvetov), EAN kód 
8591022182833, výrobca: Brightman International Trading Co., Čína, dovozca do 
Slovenskej republiky: Vetro-Plus a.s., Hradec Králové, Česká republika, odberateľ 
predmetného  výrobku v  Slovenskej republike:  Vetro-Plus, s.r.o., Hviezdoslavova 
33, 010 01 Žilina. Zo 78 kusov výrobkov dodaných do siete Ahold Retail Slovakia 
bolo až 70 ks vrátených predajcovi do ČR – Vetro-Plus, Hradec Králové. 

• Migrácia formaldehydu z detských pohárov a misiek z Číny, melamínové 
poháre EAN kód 8 711295 882685 a melamínové misky EAN kód 8 711295 
882678 s obrázkami zvierat, krajina pôvodu Čína. Predmetné výrobky boli dodané 
do predajne Möbelix Bratislava na Rožňavskej 32 z centrálneho skladu siete 
predajní Möbelix. Z obchodného domu Möbelix na Rožňavskej 32 v Bratislave 
nebol tovar distribuovaný iným spoločnostiam, predávaný bol len jednotlivcom 
v rámci predajne. Predmetné výrobky už boli na základe informácie v rámci siete 
predajní Möbelix stiahnuté z predaja.   

• Migrácia benzénu a alifatických uhľovodíkov z detského hrnčeka z Číny cez 
Nemecko (hrnček s vrchnákom na pitie a dvomi úchytkami s rôznymi motívmi, vo 
farbe ružovej, zelenej a modrej, objem 225 ml), EAN kód 4 009977 611819, 
výrobné číslo: 290409, výrobca: Čína, dovozca do Slovenskej republiky: Testrut 
Einkauf GmbH, Nemecko. Predmetný výrobok bol dovezený do Slovenskej 
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republiky v období september 2009 – august 2010 v celkovom množstve 414 ks. 
Odberateľmi výrobku v Slovenskej republike boli: KIKA Nábytok Slovensko, s.r.o., 
Bratislava a KIKA Nábytok Slovensko, s.r.o., Košice. 61 ks výrobkov bolo 
stiahnutých z predajnej plochy a následne zlikvidovaných.  

• Migrácia kadmia a olova z okraja pohárov s dekoráciou, pôvodom z Číny 
(sklenený priehľadný pohár s obrázkom červených jahôd so zelenými listami, 200 
ml, označenie na dne pohára „FO-P5908-123“), výrobca: Čína, dovozca do 
Slovenskej republiky: GOLDSPYR, Poľsko. Podľa hlásenia bolo v SR spolu 16 
odberateľov predmetného výrobku. Nepredané kusy výrobkov boli stiahnuté z 
predaja a následne zlikvidované.  

• Migrácia epoxidovaného sójového oleja (ESBO) z viečok sklených pohárov 
obsahujúcich sezamovú pastu z Turecka (výrobok v sklenom pohári s Twist-off 
uzáverom, značky „Sesali“, 300 g), EAN kód 8 697421 820182, dátum minimálnej 
trvanlivosti: 17.05.2012, výrobca: Bulayci Kardesler Gida San. Tic. Ltd. Sti 
Istanbul E, Turecko, dovozca do Slovenskej republiky: Lim & Co., GmbH, 
Nemecko. Odberateľ výrobku v Slovenskej republike: Namaste India s.r.o., Inh. 
Herr R.A., Chawhan, Stará Vajnorská 17, Bratislava. Výrobok bol dodaný dňa: 17. 
8. 2010 v množstve 24 x 300 g. V čase kontroly bolo na sklade v uvedených 
predajniach ešte po 11 ks výrobku (spolu 22 ks), 2 ks výrobku už boli predané. 
Prevádzkovateľovi bolo na mieste uložené opatrenie na stiahnutie výrobku z trhu. 
Stiahnuté výrobky boli zlikvidované v spaľovni OLO a.s. Informovanie zákazníkov 
bolo zabezpečené formou oznamov v  predajniach. 

• Migrácia formaldehydu z melamínových kuchynských pomôcok z Thajska 
(viacero typov kuchynských pomôcok - lyžice okrúhle, lyžice špicaté, dierované 
lyžice, metličky, stierky značky „TopHit“ Melamin +210°C, vo farbe bielej), 
výrobca: Thajsko, Bangkok Melamine Marketing and Holding Co., Ltd., dovozca 
do Slovenskej republiky: Testrut Einkauf GmbH, Am Schornacker 113 D-46485 
Wesel, Nemecko. Predmetný výrobok bol dovezený do Slovenskej republiky 
v celkovom množstve 378 ks. Odberateľmi výrobku v Slovenskej republike boli: 
KIKA Nábytok Slovensko, Bratislava a KIKA Nábytok Slovensko, s.r.o., Košice. 
Výrobky sa v čase kontroly v predajniach KIKA Nábytok Slovensko, s.r.o. v 
Bratislave a v Košiciach nenachádzali, nakoľko už boli vypredané resp. stiahnuté 
z predaja na základe oznámenia od dodávateľa. 

• Migrácia olova z ozdobených tanierov z Číny (jedná sa o biely porcelánový tanier 
z priemerom 22,5 cm, značky BARON LAZUR, s modrými ornamentmi na okraji 
a nápisom „AMBITION“, EAN kód 5904134629968), výrobca: Shenzhen 
Evergrows Trading Co., Čína. Dovozcom predmetného škodlivého výrobku do 
Slovenskej republiky bol: Dajar Sp. z o.o. Poľsko. Predmetný výrobok bol 
dovezený do Slovenskej republiky v septembri a v októbri 2010. Identifikácia 
výrobku: dávka 1587, číslo označenia 62996. Odberateľom výrobku v Slovenskej 
republike bol: MERKURY MARKET, Prešov. Celá dodávka v počte 24 ks bola 
vrátená 15.12.2010 do Poľska. 

• Migrácia prchavých organických látok z fólie na pečenie, distribuovaná 
veľkoskladom Lidl Nemšová. Bolo vydané opatrenie na mieste ako aj rozhodnutie 
na stiahnutie predmetného nevyhovujúceho výrobku z trhu. 

• Zmenené senzorické vlastnosti plastových pohárov z Číny, výrobca: Taizhou 
Huangyan Wuhuan Ptastic Products LTD., China, dovozca do Slovenskej 
republiky: KIK Textilien und Non – Food GmbH, Siemensstr. 21, 59199 Bönen, 
Nemecko. Podľa hlásenia bol predmetný výrobok distribuovaný do 27 predajní KIK 
textil a Non-Food, spol. s.r.o. v celkovom množstve 3 060 ks. Pri výkone kontrol sa 
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nezistil výskyt predmetného výrobku ani v jednej z predajní, nakoľko bol už 
vypredaný. Spotrebitelia boli informovaní o možnosti vrátenia predmetného 
škodlivého výrobku formou upozornenia umiestneného na viditeľnom mieste v 
jednotlivých predajniach. 

 
Na základe zistení regionálnych úradov verejného zdravotníctva počas v Slovenskej 

republike v rámci úradnej kontroly boli v systéme RAPID ALERT hlásené nasledovné 
oznámenia: 

o RASFF č. 2010.0218 Nepovolená zložka betaín vo výživovom doplnku pre 
športovcov z USA, cez Českú republiku (informačné oznámenie), 

o RASFF č. 2010.1649 Histamín v tuniakových kúskoch z Thajska cez 
Nemecko (výstražné oznámenie), 

o RASFF č. 2010.0636 Aflatoxíny v detskej výžive báze obilia neznámeho 
pôvodu cez Českú republiku (výstražné oznámenie), 

o RASFF č. 2010.1642 Migrácia aromatických amínov z čiernej nylonovej 
naberačky pôvodom z Číny cez Českú republiku (výstražné oznámenie), 

o RASFF č. 2010.1003 Migrácia kadmia z ústneho okraja pohárov 
s dekoráciou, pôvodom z Číny, cez Poľsko (výstražné oznámenie), 
 

 
7. Úradná kontrola obalov a predmetov určených na styk s potravinami v roku 2010 

                                                                                                                                                                   
Národné referenčné laboratórium (NRL) pre materiály prichádzajúce do kontaktu 

s potravinami vykonávalo v roku 2010 laboratórne vyšetrenia materiálov a predmetov 
určených na styk s potravinami v súlade s plnením viacročného plánu úradných kontrol podľa 
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004. Plán úradných kontrol bol 
cielene zameraný na výrobky dostupné na našom trhu, u ktorých sa definovali špecifické 
kritériá rizikovosti na základe legislatívnych požiadaviek, hlásení RASFF a našich 
dlhoročných skúsenosti s posudzovaním výrobkov určených na styk s potravinami. 
      Odbery vzoriek boli organizované jednotlivými RÚVZ podľa stanoveného časového 
harmonogramu. Vzorky odobraté jednotlivými RÚVZ so sídlom v SR boli cielene laboratórne 
vyšetrené v možných rizikových ukazovateľoch v závislosti od materiálového zloženia  
materiálov a predmetov určených na styk s potravinami. V roku 2010 bola realizovaná aj 
špeciálna kampaň zameraná prednostne na výrobky pre deti a na plastové dózy na 
uskladňovanie potravín a termosky a termohrnčeky, ktorých zaradenie do kampane súviselo 
so širokým používaním týchto výrobkov u spotrebiteľov.  
 
Tabuľka č. 1 : Druhy odoberaných vzoriek a sledované rizikové ukazovatele v roku 2010   
 

A : Materiály a predmety 
určené na styk s potravinami 

Sledované 
rizikové ukazovatele 

melamínové kuchynské pomôcky formaldehyd, senzorické hodnotenie 
nylonové kuchynské pomôcky primárne aromatické amíny, senzorické hodnotenie 
plastové dojčenské fľaše (prednostne PC) bisfenol A, senzorické hodnotenie 
plastové výrobky určené pre deti  
(taniere, misky, poháre, príbor atď.) 

formaldehyd, primárne aromatické amíny 
senzorické hodnotenie 

sklenené poháre s farebnou potlačou  
zasahujúcou do ústneho okraja 

Cd, Pb 

keramické výrobky Cd, Pb 
plastové obalové materiály mikrobiologické vyšetrenie, celková migrácia látok, 
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oktén, formaldehyd, senzorické hodnotenie 
Špeciálna kampaň na rok 2010 

B : Materiály a predmety 
určené na styk s potravinami 

Sledované 
rizikové ukazovatele 

keramické výrobky pre deti Cd, Pb 
plastové športové fľaše pre deti napr. celková migrácia látok, formaldehyd, primárne 

aromatické amíny, bisfenol A, Cd, Pb, senzorické 
hodnotenie, vyluhovateľnosť pigmentov 

plastové desiatové boxy pre deti napr. celková migrácia látok, formaldehyd, primárne 
aromatické amíny, bisfenol A, Cd, Pb, senzorické 
hodnotenie, vyluhovateľnosť pigmentov 

plastové dózy na uskladňovanie potravín  napr. celková migrácia látok, formaldehyd, oktén, 
senzorické hodnotenie 

termosky napr. Cd, Pb, Cr, Ni, vzhľad, celková migrácia látok, 
vyluhovateľnosť pigmentov, formaldehyd, primárne 
aromatické amíny 

termohrnčeky napr. Cd, Pb, Cr, Ni, vzhľad, celková migrácia látok, 
vyluhovateľnosť pigmentov, formaldehyd, primárne 
aromatické amíny 

 
Úradné kontroly boli realizované podľa samostatného metodického pokynu, ktorý 

obdržali všetky RÚVZ. 
Miesta odberov boli nasledujúce: sklady a veľkosklady, distribučná sieť, potravinársky 

priemysel, priemysel potravinárskych obalových materiálov a keramických výrobkov. Zároveň 
bolo odporúčané, aby  boli v rámci distribučnej siete podchytené hypermarkety, špecializované 
predajne a obchody s lacným tovarom (typu ľudovka). 

Ku každej odobranej vzorke bol vyplnený záznam o úradnej kontrole. Zároveň sa 
s odbermi vzoriek vykonávali aj inšpekcie zamerané na : skladovanie, zavedenie správnej 
výrobnej praxe (v priemysle potravinárskych obalov a keramických výrobkov) a dostupnosť 
dokumentácie v súlade s platnou legislativou (vyhlásenie o zhode, podporná dokumentácia 
k vyhláseniu o zhode).  
 

Úradné kontroly v roku 2010 prebiehali v dvoch fázach : 
- úradné kontroly s odberom vzoriek podľa časového harmonogramu 
- úradné kontroly bez odberu vzoriek (kontrola označovania,  dokumentácie)   

 
Výskyt a analýza nezhôd 
 
I. Vyhodnotenie úradných kontrol s odberom vzoriek  
 

Úradné kontroly s odberom vzoriek boli realizované v súlade s časovým harmonogram. 
 
a) Chemické vyšetrenie 

Laboratórne vyšetrených 119 výrobkov (tabuľka č. 1) odobraných podľa plánu odberu A a 
67 výrobkov (tabuľka č. 2) odobraných v rámci špeciálnej kampane.  
Celkovo bolo laboratórne vyšetrených 186 výrobkov.  

Z toho 6 výrobkov laboratórnym vyšetrením nesplnilo požiadavky piatej hlavy druhej 
časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky – Materiály a predmety určené na styk 
s potravinami.  
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Požiadavky bezpečnosti nesplnili nasledujúce výrobky : 
• melamínové kuchynské pomôcky    
      počet nezhôd : 1                      dôvod nezhody : migrácia formaldehydu 
 
• nylonové kuchynské pomôcky   
      počet nezhôd : 2                      dôvod nezhody : migrácia primárnych aromatických amínov 
• plastové výrobky určené pre deti 

počet nezhôd : 1                       dôvod nezhody : vylúhovateľnosť pigmentov  
• sklenené poháre s farebnou potlačou zasahujúcou do ústneho okraja 

počet nezhôd : 2        dôvod nezhody : vylúhovateľnosť pigmentov  
Príslušnými RÚVZ boli prijaté opatrenia na trhu na ochranu zdravia spotrebiteľa. 

 
Z uvedených 6 nebezpečných výrobkov boli 2 výrobky do dnešného dňa hlásené 

Slovenskou republikou v systému RASFF.  
 
b) Mikrobiologické vyšetrenie  

Mikrobiologicky bolo vyšetrených celkovo 10 vzoriek obalových materiálov, pričom 
všetky splnili požiadavky prílohy č. 19 k štvrtej hlave druhej časti  Potravinového kódexu 
Slovenskej republiky – Mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie. 
 
c) Pôvod výrobkov  

  Z vyplnených záznamov o úradnej kontrole odobraných výrobkov vyplýva, že zo 186 
výrobkov malo 69 výrobkov deklarovaný pôvod v krajinách EÚ, 34 výrobkov pochádzalo 
z tretích krajín a 9 výrobkov nemalo uvedený pôvod (tabuľka č. 2, obrázok č. 1). 

 
Tabuľka č. 2 : Pôvod výrobkov  
 

Pôvod výrobkov Počet 
EÚ 66 
Tretie krajiny 79 
Nezistený/neudaný 41 

 
Obrázok č. 1 

Pôvod výrobkov v %

43%

36%

22%

EÚ
tretie krajiny
nezistený/neudaný

 
 
c) Miesto odberov 
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Z vyplnených záznamov vzoriek vyplýva, že prevažná väčšina vzoriek bola odobraná 
z hypermarketov pričom ďalšie odbery boli realizované na odporúčaných miestach. (tabuľka č. 
3, obrázok č. 2)   

Tabuľka č. 3: Miesto odberov  
 

Typ predajne Celkový počet 
odberov 

maloobchod (iný ako hypermarket) 73 
sklady, veľkosklady 21 
hypermarkety 74 
maloobchod (typ lacné predajne) 10 
potravinársky priemysel 0 
priemysel obalových a keramických výrobkov 8 

 
Obrázok č. 2 

 

Miesta odberov v %

39,20%

11,30%

39,80%

5,40% 4,30%

maloobchod (iný ako
hypermarket)
sklady, veľkosklady

hypermarkety

maloobchod (typ lacné
predajne)
priemysel obalových a
keramických výrobkov

 
 
e) Skladovanie 
    U žiadnych sledovaných výrobkov neboli zistené nedostatky v skladovaní. 
 
f) Kontrola dokumentácie 
    Vyhlásenie o zhode bolo predložené ku 95 výrobkom. 
     Aj podporná dokumentácia bola predložené k 63 výrobkom. 

  
II. Vyhodnotenie úradných kontrol bez odberu vzoriek V rámci územnej pôsobnosti každého  

RÚVZ v SR boli v roku 2010 vykonávané aj úradné  kontroly bez odberov vzoriek. 
Kontrole podliehalo : 

a) označovanie  
b) požadovaná dokumentácia 

výrobkov dostupných v distribučnej sieti. 
 
Plánovaný 
počet 
úradných 
kontrol  

Realizovaný 
počet úradných 
kontrol  

Počet 
kontrolovaných 
subjektov 

Počet nezhôd 
pri kontrole 
označovania 

Počet nezhôd pri 
kontrole 
dokumentácie 
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540 572 342 25 38 
 
 
Najčastejšie dôvody nezhôd pri kontrole označovania : 

- neuvedený výrobca, dovozca resp. distribútor 
- informácie neuvedené v slovenskom jazyku 

 
Najčastejšie dôvody nezhôd pri kontrole dokumentácie : 

- nepredložená dokumentácia 
- dokumentácia nebola predložená v slovenskom jazyku 

Pri všetkých nezhodách boli príslušnými RÚVZ so sídlom v SR prijaté nápravné opatrenia. 
 
 
 
8. Vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich ÚK v roku 2010 
 
 

Typ školenia, 
miesto a dátum 

konania 

Názov (zameranie) školiacej 
akcie Cieľová skupina 

Počet 
školiacich 

akcií/ 
účastníkov 

 
PORADY 

 
 

Workshop, 17. 
3. 2010, RÚVZ 
Žilina 

Úradné kontroly materiálov 
a predmetov určených na styk 
s potravinami 

Zamestnanci 
vykonávajúci 
ÚK materiálov a 
predmetov určených 
na styk s 
potravinami  

1/32 

Krajská porada, 
RÚVZ Žilina, 
15.4.2010 

Plnenie pilotného projektu 
„Monitoring spotreby 
vybraných aditív 
v potravinách“ 

Zamestnanci ved. 
odd. a odborov HV 
Žilinského kraja 1/3 

Pracovná 
porada, Látky –  
20.-21.5.2010 

Celoslovenská pracovná 
porada 

 
Vedúci oddelení HV 1/53 

Celoslovenská 
pracovná porada 
v hygiene 
výživy, 3.11.-
4.11.2010, 
Oščadnica 

Celoslovenská pracovná 
porada 

Zamestnanci HV 
RÚVZ 

1/53 

Workshop, 
31.03.2010, 
RÚVZ Poprad 

Bezpečnosť potravín  
a predmety určené na styk s 
potravinami 

Zamestnanci HV 
vykonávajúci UK 
materiálov 
a predmetov 
určených na styk s 
potravinami 

1/16 

Pracovná Hygiena výživy a bezpečnosť Vedúci oddelení HV 1/8 
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porada, 
27.04.2010, 
RÚVZ Košice 
 

potravín KE kraja 

Porada , 8.2. 
2010, RÚVZ 
Nitra 

Hygiena výživy a bezpečnosť 
potravín 

Zamestnanci HV 
RÚVZ 1/15 

Workshop,15.4.
2010, ÚVZ SR, 
Bratislava 

Bezpečnosť potravín  
a predmety určené na styk s 
potravinami  

Zamestnanci HV 
vykonávajúci UK 
materiálov 
a predmetov 
určených na styk s 
potravinami 

1/32 

Porady: 
11.11.2010-
Bratislava,         
              
25.11.2010-
Nitra 

Označovanie potravín Zamestnanci HV 
RÚVZ 

2/16 

Krajská porada 
vedúcich 
HVBPKV, 
Poprad  
 

Monitoring vybraných aditív 
do potravín 

Vedúci HV RÚVZ 

1/8 

Krajská porada, 
RÚVZ Žilina, 
22.1.2010      

Hygiena výživy a bezpečnosť 
potravín 

Krajskí odborníci v 
HV 1/8 

Krajská porada, 
RÚVZ Žilina, 
29.12.2010    

Hygiena výživy a bezpečnosť 
potravín 

Krajskí odborníci v 
HV 1/5 

Workshop, 
Poprad, 
29.3.2010 

Bezpečnosť potravín 
a kozmetických výrobkov  
a predmety určené na styk s 
potravinami 

Zamestnanci HV 
vykonávajúci UK 
materiálov 
a predmetov 
určených na styk s 
potravinami 

1/17 
 

 Pracovná 
porada HO 
a KO v hygiene 
výživy, 
Piešťany, 11.-
12.3.2010 
 

Automaty na surové kravské 
mlieko, čiastkové audity, 
odpady, deratizácia, 
monitoring spotreby 
prídavných látok, 
problematika suši 

Krajskí odborníci v 
HV 

1/6 

Porada, ÚVZ 
SR Bratislava, 
 9. 4. 2010 

Hygiena výživy a bezpečnosť 
potravín 

Krajskí odborníci v 
HV 1/7 

Krajská porada, 
25.6.2010, 
RÚVZ Dolný 
Kubín 

Praktické skúsenosti 
z výkonu auditov 
v potravinárskych 
prevádzkach 

Zamestnanci RÚVZ 
-vedúci oddelení HV 1/23 
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Krajská porada 
v HV, 30.12. 
2010, Lipt. 
Mikuláš 

Hygiena výživy a bezpečnosť 
potravín 

Krajskí odborníci v 
HV 1/2 

Pracovná 
porada, 
 21.-22. 
10.2010, Tále 
 

Pracovná porada KO v HV 
s HO v HV 

KO v HV s HO 
v HV 

1/5 

Pracovné porady 
oddelenia, 
RÚVZ Čadca 

Hygiena výživy a bezpečnosť 
potravín 

Zamestnanci HV 
RÚVZ 12/60 

Pracovná porada 
HO a KO 
v hygiene 
výživy, 28. – 29. 
10. 2010 

Kritériá hodnotenia účinnosti 
a primeranosti ÚK, 
problematika suši, prídavné 
látky, osnova výročnej správy 

Zamestnanci HV 
RÚVZ a ÚVZ SR  

1/2 

 
 

SEMINÁRE, ŠKOLENIA, KURZY 

 
 

Typ školenia, 
miesto a dátum 

konania 

Názov (zameranie) školiacej 
akcie Cieľová skupina 

Počet 
školiacich 

akcií/ 
účastníkov 

 
Kurz EK DG 
SANCO 
Training course 
on Food Contact 
Materials for 
Inspectors, 8.-
10. 6. 2010  

zameraný na materiály 
a predmety prichádzajúce do 
styku s potravinami 

zamestnanec ÚVZ 
SR 

1/1 

Seminár -
30.3.2010, 
Žilina 

vedecké hodnotenie rizika 
v praxi 

zamestnanci HV 
RÚVZ vykonávajúci 
ÚK 

1/6 

Seminár, 
15.10.2010, 
SVPS Bratislava  

vedecké hodnotenie rizika 
v praxi 

zamestnanci HV 
RÚVZ 1/49 

Seminár, 28. 9. 
2010,  
MPŽPaRZ, 
SVPS, 
Bratislava   

výkon auditu podľa č. 4 (6) 
nariadenia (ES) č. 882/2004 
EP a ER o úradných 
kontrolách 

zamestnanci HV 
RÚVZ 

1/20 

Krajský 
odborno-
vzdelávací 
seminár, 
2.7.2010, RÚVZ 
B. Bystrica  
 

obalové materiály, alergény, 
mliečne automaty 

zamestnanci HV 
RÚVZ vykonávajúci 
ÚK a ŠZD 

1/19 
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Odborno-
vzdelávací 
seminár, RÚVZ 
B. Bystrica, 
13.12.2010 

meradlá, odstraňovanie 
odpadov, výkon auditov 

zamestnanci HV 
RÚVZ 

1/26 

Školenie, 11. 
a 12.10.2010, 
Rajecké Teplice   

metodika vykonávania 
auditov v ZSS - teória a prax 

 zamestnanci HV 
RÚVZ vykonávajúci 
ÚK 

2/15 
 

Školenie,11.-
12.10.2010, 
ÚVZ SR 
  

výkon auditov v zariadeniach 
spoločného stravovania – 
teória a prax 

zamestnanci HV 
RÚVZ 

 1/36 

Odborný 
seminár, 
9.11.2010, 
Banská Bystrica 

čerstvé potraviny v školskom 
stravovaní 

Územné koordinačné 
centrum ZSVTS 
a SSV BB,v 
spolupráci s PF 
UMB BB 
a Krajským  
školským  úradom 
BB 

1/1 
 

Seminár, 
17.06.2010, 
RÚVZ Košice 

odborný 
seminár 

zamestnanci HV 
RÚVZ 1/18 

Konzultácia, 
31.8.2010, 
RÚVZ Košice 

odborná konzultácia 
zamestnanci HV 
RÚVZ 1/2 

Semináre na 
RÚVZ, 3-4x v 
roku 

zamerané na problematiku  
výkonu úradnej kontroly 

zamestnanci 
oddelení RÚVZ 1/15  

Kurz, 
27.09.2010 -
01.10.2010, 
Budapešť 

HACCP, hygiena potravín zamestnanci HV 
RÚVZ 1/2 

Porada, 
27.01.2010, 
Rožňava 

vedecká odborná schôdza 
SLS SGL L. monocyt. 
v potravinách 

zamestnanci RÚVZ   
 1/1 

Semináre, 
3.6.2010,25.11.2
010 Nitra  
 

Jarný odborný seminár 
 Jesenný odborný seminár 
 

zamestnanci HV 
RÚVZ   

 
2/2 

 

Seminár, RÚVZ 
L. Mikuláš, 
14.12.2010 

skúsenosti z výkonu úradnej 
kontroly systému HACCP 
v prevádzke „Spracovávateľ 
syntetických potravinárskych 
farbív 

zamestnanci HV 
RÚVZ  
 1/10 

Odborný 
seminár, 
25.2.2010, ÚVZ 
SR Bratislava  

účasť NRC pre mikrobiológiu 
ŽP v medzinárodných 
štúdiách      zameraných na 
detekciu patogénov 
v potravinách, kvalita vody 

zamestnanci RÚVZ   
 

1/5 
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vo watercooleroch 
Krajské 
semináre 
Prešovského 
kraja, marec- 
december 2010  

hygiena výživy a bezpečnosť 
potravín 

zamestnanci HV 
RÚVZ Prešovského 
kraja 

 
8/15 

Kurz, 6.10.-
8.10.2010, STU-
Bratislava 

senzorické hodnotenie 
potravín, obaly 

zamestnanci HV 
RÚVZ   
 

1/5 

Kurz , 
28.10.2010, 
SZU,   
Bratislava 

špecializačný kurz v HV zamestnanci HV 
RÚVZ   
 1/2 

Seminár, 
16.03.2010, 
RÚVZ Martin 

vyhodnotenie ÚK potravín a 
ŠZD v rámci LTS 

zamestnanci HV 
RÚVZ   
 

1/5 

Seminár,  
23.03.2010, 
RÚVZ  Martin 
 

označovanie alergénov v 
potravinách 

zamestnanci RÚVZ   
 1/5 

Seminár, 24. 6. 
2010, ÚVZ SR, 
Bratislava  

legislatíva  kozmetických  
výrobkov-  aktuality,  
výživové a  zdravotné  
tvrdenia 
o potravinách 

zamestnanci HV 
RÚVZ   
 1/2 

Odborný 
seminár, 21. 10. 
2010, ÚVZ SR, 
Bratislava       

výsledky pilotnej úlohy 
zameranej na  monitoring  
spotreby prídavných látok pre  
SR  

zamestnanci HV 
RÚVZ   
 1/7 

Fórum, 25.10. 
2010, 
Kongresové 
centrum, SPU, 
Nitra 
 

označovanie potravín zamestnanci HV 
RÚVZ   
 1/7 

Seminár, 19.–
21. 5. 2010, 
 Ľubľana, 
Slovinsko 
 

DG SANCO Training course 
1 on Food Contact Materials 
for Inspectors 

zamestnanec HV 
RÚVZ   

 1/1 

Seminár, 26.–
30.7.2010, 
Stratford Upon  
Avon, Veľká 
Británia,  
 

DG SANCO Training course 
- Auditing HACCP Systems 

zamestnanci HV 
RÚVZ   
 1/2 

Seminár, 8. 4. 
2010, RÚVZ 
BA 

výkon úradnej kontroly 
potravín a štátneho 
zdravotného dozoru 
 

zamestnanci HV 
RÚVZ   

 1/4 
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Seminár, 8. 9. 
2010, RÚVZ 
BA   

materiály a predmety 
prichádzajúce do styku 
s potravinami 
 

zamestnanci RÚVZ   
 1/4 

Seminár, 
11.11.2010,  
RÚVZ  BA, 

požiadavky na potraviny na 
osobitné výživové účely 
a výživové doplnky 
 

zamestnanci RÚVZ   
 1/25 

Školenie, 23-
25.6. 2010, STU 
Bratislava   
 

senzorické hodnotenie 
potravín a obalov 

zamestnanci RÚVZ   
 1/2 

Tréning, 20.09.-
24.09.2010, 
organizátor DG 
SANCO   
 

Training on Auditing HACCP 
systems 

zamestnanec RÚVZ   
 1/2 

 
 

Školenie, 11.-
12.10.2010, 
ÚVZ SR 
 

výkon auditov v zariadeniach 
spoločného stravovania – 
teória a prax 
 

zamestnanci RÚVZ 
 1/8 

Odborný 
seminár, 26.10. 
2010,  EP 
v spolupráci 
s ŠVPSSR  
a ÚVZ SR  

označovanie potravín zamestnanci RÚVZ 
 

1/11 

Seminár, 
3.12.2010, 
odbor HV a BP 
RÚVZ Trenčín   
 

princípy a skúsenosti 
z auditov, zdravotné riziká 
z obalov a legislatíva 
v oblasti materiálov 
a predmetov určených na styk 
s potravinami 
 

zamestnanci HV 
RÚVZ 

  
1/212 

Školenia na 
RÚVZ Trenčín 

akreditovanie  odberov 
vzoriek potravín a vôd 

zamestnanci RÚVZ 
 10/9 

Semináre RÚVZ 
Trenčín 

bezpečnosť potravín zamestnanci RÚVZ 
 2/12 

Porady na 
oddeleniach   
zamestnancov, 
RÚVZ Trenčín 
 

novelizácia právnych noriem, 
prezentácia informácií, 
usmernení a nových 
poznatkov z porád, 
konferencií a seminárov 
organizovaných v rámci SR  
  

zamestnanci RÚVZ 
 

12/348 

Pracovné 
semináre, 
RÚVZ Čadca 

hygiena výživa a bezpečnosť 
potravín 

zamestnanci RÚVZ 
 3/75 

Seminár ÚVZ o hodnotení dopadov na zamestnanci ÚVZ 1/2 
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SR, 25.11.2010 zdravie SR a RÚVZ 
 

Školenie ŠVPS 
SR,  Bratislava 
27. 4. 2010 
 
 

zamerané na výživové 
a zdravotné tvrdenia 
o potravinách 

zamestnanec HV 
ÚVZ SR 

1/2 

Stretnutie 
„Informačný 
deň 
potravinárov“, 
Agroinštitút, 
Nitra, 22.3.2010 
 

Označovanie potravín zamestnanec HV 
ÚVZ SR 

1/1 

 KONFERENCIE 
 

  

Typ školenia, 
miesto a dátum 

konania 

Názov (zameranie) školiacej 
akcie Cieľová skupina 

Počet 
školiacich 

akcií/ 
účastníkov 

 
VII.Vedecká 
konferencia 
s medzinárodno
u účasťou, 
24.3.2010, SPU 
Nitra 

bezpečnosť a kontrola 
potravín 

zamestnanci RÚVZ   
 

1/5 

XVIII. 
Vedecko-
odborná 
konferencia 
s medzinárodno
u účasťou, 20.-
22.09.2010, 
Štrbské Pleso 

životné podmienky a zdravie  zamestnanci RÚVZ   
 

1/31 

Konferencia, 
2.12.2010, 
Ružomberok 

prevencia vo verejnom 
zdravotníctve 

zamestnanci RÚVZ  
Dolný Kubín 

 
1/1 

Konferencia, 
23.2.2010, 
Žilina 

odborná konferencia laboranti, asistenti 
sanitári, 
zdravotnícky 
asistenti, maséri, 
sestry a IZP 

1/9 

Konferencia, 
23.-24.4.2010, 
Trenčín 

IX. celoštátna konferencia zamestnanci RÚVZ 
 1/2 

Konferencia, 
9.11.2010, STU, 
Bratislava 

nové trendy vo výžive 2010 zamestnanci 
RÚVZ+ÚVZ SR 

 
1/11 

Odborná manažment bezpečnosti Zamestnanci HV 1/2 
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konferencia 
s medzinárodno
u účasťou XII. 
hotel Toliar, 
Štrbské Pleso –
aktívna účasť, 
27.10.2010 

a kvality potravinárskych 
výrobkov, 

RÚVZ a ÚVZ SR 
 

Konferencia, 
hotel Barónka, 
Bratislava, 
(aktívna účasť,  
20. 1. 2010 

bezpečnosť, kvalita a kontrola 
potravín 

zamestnanec ÚVZ 
SR 

1/1 

 
 
9. Celkový počet zamestnancov pre výkon ÚK v roku k 31. 12. 2010 
 
273 zamestnancov (pracoviská hygieny výživy ÚVZ SR a RÚVZ v SR): 
 
16 zamestnancov – ÚVZ SR  - odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických 
výrobkov 
 
257 zamestnancov (pracoviská hygieny výživy RÚVZ v SR) 
 
Banskobystrický región: 34 zamestnancov  
Bratislavský región: 16 zamestnancov, 
Nitriansky región: 30 zamestnancov  
Košický región: 51 zamestnancov  
Prešovský región:  40 zamestnancov,  
Trenčiansky región: 21 zamestnancov  
Trnavský región: 33 zamestnancov  
Žilinský región: 32 zamestnancov  
 
 
 
 


