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ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
Trnavská cesta 52 
P.O.BOX 45 
826 45 Bratislava 
                
 

                                                               
                                                               

V Bratislave, 4. 12. 2017   
 
 
 
Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na prevádzky verejného 

stravovania, ktoré podávajú pokrmy z tepelne nespracovaného mäsa 
v Slovenskej republike 

 
 

Dňa 1. júna 2017 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky č. 125/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia 
spoločného stravovania (ďalej len „vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z.“). Uvedená novela 
vyhlášky umožňuje v prevádzkach verejného stravovania pripravovať a podávať aj pokrmy 
z tepelne nespracovaného mäsa, ako je napr. tatársky biftek. 

V nadväznosti na povinnosti vyplývajúce orgánom verejného zdravotníctva podľa 
zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o doplnení a zmene 
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci výkonu 
štátneho zdravotného dozoru nad zariadeniami poskytujúcimi stravovacie služby a vo veci 
výkonu úradnej kontroly potravín podľa § 23 ods. 2. písm. a) zákona č. 152/1995 Z. z. o 
potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 152/1995 Z. z.“) v 
prevádzkarniach verejného stravovania, požiadal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky ako orgán, ktorý podľa § 5 ods. 4 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. riadi, kontroluje 
a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného 
zdravotníctva, o vykonanie mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na prevádzky 
verejného stravovania, ktoré podávajú pokrmy z tepelne nespracovaného mäsa 
v Slovenskej republike. 

  
Uvedená kontrola bola zameraná na splnenie si: 
1) oznamovacej povinnosti prevádzky verejného stravovania v prípade podávania 

pokrmov z tepelne nespracovaného mäsa (podľa § 9 ods. 6 písm. a) vyhlášky MZ SR č. 
533/2007 Z. z. pokrmy z tepelne nespracovaného mäsa možno podávať len v prevádzkach 
verejného stravovania, ktoré oznámili túto činnosť príslušnému orgánu štátnej správy vo veci 
úradnej kontroly potravín), 

2) povinnosti uvedenia upozornenia v jedálnom lístku (podľa § 9 ods. 8 vyhlášky 
MZ SR č. 533/2007 Z. z. v jedálnom lístku zariadenia verejného stravovania, ktoré ponúka 
pokrmy z tepelne nespracovaného mäsa a vajec sa uvedie informácia pre spotrebiteľa o 
zdravotných rizikách spojených s konzumovaním tepelne nespracovaného mäsa a vajec 
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slovami: „Neodporúča sa, aby tepelne nespracované mäso a vajcia konzumovali deti, tehotné 
ženy, dojčiace ženy a osoby s oslabenou imunitou.“). 

 
Ku dňu 30. 11. 2017 oznámilo miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného 

zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) podávanie pokrmov z tepelne nespracovaného mäsa 
340 prevádzok verejného stravovania. Najviac prevádzok oznámilo podávanie pokrmov 
z tepelne nespracovaného mäsa RÚVZ Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave – 80 
prevádzok, RÚVZ so sídlom v Nitre – 35 prevádzok a RÚVZ so sídlom v Žiline – 32 
prevádzok. Najviac takýchto prevádzok sa nachádza v Bratislavskom kraji (80 prevádzok), v 
Žilinskom kraji (69 prevádzok) a v Banskobystrickom kraji (57 prevádzok).   
 
Graf č. 1 

 
 
V termíne od 16. 10. do 16. 11. 2017 vykonalo 36 RÚVZ v Slovenskej republike 

v rámci mimoriadnej cielenej kontroly spolu 1 674 kontrol (najviac v Nitrianskom kraji – 286 
kontrol, v Banskobystrickom kraji – 247 kontrol, v Žilinskom kraji – 243 kontrol a 
v Trenčianskom kraji – 225 kontrol). Spolu skontrolovali 1 121 prevádzok verejného 
stravovania v Slovenskej republike. Najviac prevádzok bolo skontrolovaných v Nitrianskom 
kraji – 190 prevádzok, v Prešovskom kraji - 167 prevádzok, v Trenčianskom kraji - 150 
prevádzok a v Trnavskom kraji – 149 prevádzok). Najviac prevádzok verejného stravovania 
bolo skontrolovaných v územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Nitre – 83 prevádzok, RÚVZ 
so sídlom v Trenčíne – 74 prevádzok, RÚVZ Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave – 63 
prevádzok, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici – 62 prevádzok, RÚVZ so sídlom v Komárne 
– 54 prevádzok a RÚVZ so sídlom v Galante – 51 prevádzok.  

 
Graf č. 2 
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Pozitívne je zistenie, že nesplnenie si vyššie uvedených 2 povinností vyplývajúcich 
z platného právneho predpisu sa zistilo len v ojedinelých prípadoch. Konkrétne 
nesplnenie oznamovacej povinnosti prevádzky verejného stravovania v prípade podávania 
pokrmov z tepelne nespracovaného mäsa sa zistilo vo všetkých krajoch Slovenskej republiky, 
spolu v 36 prevádzkach verejného stravovania (čo predstavuje 3,2 % zo skontrolovaných 
prevádzok) a nesplnenie povinnosti uvedenia upozornenia v jedálnom lístku sa zistilo v 7 
krajoch Slovenskej republiky (s výnimkou Bratislavského kraja), spolu v 32 prevádzkach 
verejného stravovania (čo predstavuje 2,8 % zo skontrolovaných prevádzok). Nesplnenie 
oznamovacej povinnosti prevádzky verejného stravovania v prípade podávania pokrmov 
z tepelne nespracovaného mäsa a rovnako aj nesplnenie povinnosti uvedenia upozornenia 
v jedálnom lístku sa zistilo v územnej pôsobnosti 13 RÚVZ. Najviac prevádzok verejného 
stravovania, ktoré si nesplnili vyššie uvedené povinnosti sa nachádzalo v nasledovných 
krajoch: v Trnavskom (10 prevádzok), v Trenčianskom (8 prevádzok) a v Žilinskom (6 
prevádzok). Naopak v Bratislavskom kraji sa nesplnenie oznamovacej povinnosti v prípade 
prevádzky verejného stravovania podávajúcej aj pokrmy z tepelne nespracovaného mäsa 
zistilo len v 2 prevádzkach (zo 63 skontrolovaných prevádzok) a v Nitrianskom kraji sa 
nesplnenie uvedených 2 povinností zistilo len v 3 prevádzkach (zo 190 skontrolovaných 
prevádzok). 

 
Graf č. 3 

 
 
Graf č. 4 

 



4 
 

V nadväznosti na zistené nedostatky bolo začatých 60 správnych konaní vo veci 
uloženia pokuty, predpokladaná suma je 12 750 €. Najviac správnych konaní vo veci 
uloženia pokuty a v najvyššej celkovej sume bolo začatých v Trnavskom kraji (20 začatých 
správnych konaní v celkovej sume 4 000 eur) a v Trenčianskom kraji (12 začatých správnych 
konaní v celkovej sume 2 700 eur).  

 
 

 
 

           Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. 
           hlavný hygienik Slovenskej republiky  
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Príloha 1 
 

Zoznam prevádzok so zistenými nedostatkami 
 
 
Bratislavský kraj 
                             
Názov a adresa 
prevádzky Zistené nedostatky Opatrenia Blokové 

pokuty Návrh sankcií 

Reštaurácia 
„Posedenie na 
rohu“,  
Čiližská 1, 
Bratislava 

- prevádzkovateľ 
neoznámil činnosť – 
podávanie pokrmu 
z tepelne 
nespracovaného mäsa, 

  Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
152/1995 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 

RestaurantBerg, 
Údernícka 24, 
Bratislava 

- prevádzkovateľ 
neoznámil činnosť – 
podávanie pokrmu 
z tepelne 
nespracovaného mäsa. 

  Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
152/1995 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 

 
 

Banskobystrický kraj 
                             

Názov a adresa 
prevádzky Zistené nedostatky Opatrenia Blokové 

pokuty Návrh sankcií 

RÚVZ Banská Bystrica 
Bernardov dvor, 
Dolná 36, 
Banská Bystrica 

- porušenie povinnosti 
podľa § 9 ods. 6 písm. 
a) vyhlášky MZ SR č. 
533/2007 Z. z., 

  Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
152/1995 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 

HOTEL 
NÁRODNÝ 
DOM,  
Národná 11, 
Banská Bystrica 

- porušenie povinnosti 
podľa § 9 ods. 6 písm. 
a) vyhlášky MZ SR č. 
533/2007 Z. z., 

  Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
152/1995 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 
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Reštaurácia 
Barumka, 
Partizánska 
cesta 114, 
Banská Bystrica 

- porušenie povinnosti 
podľa § 9 ods. 6 písm. 
a) vyhlášky MZ SR č. 
533/2007 Z. z., 
- porušenie povinnosti 
podľa § 9 ods. 8 
vyhlášky MZ SR č. 
533/2007 Z. z., 

  Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
152/1995 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 
 
Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 

RÚVZ Žiar nad Hronom 
Poľovnícka 
reštaurácia 
Silvanus, 
Štefánikovo 
nám. 33/40, 
Kremnica 

- prevádzkovateľ 
prípravu pokrmov 
z tepelne 
nespracovaného mäsa 
neoznámil správnemu 
orgánu, 
- mäso na prípravu 
pokrmu z tepelne 
nespracovaného mäsa 
nebolo označené 
podľa požiadaviek 
platnej legislatívy, 
nebolo možné zistiť 
jeho dátum spotreby, 
- v jedálnom lístku 
nebola uvedená 
informácia  pre 
spotrebiteľa 
o zdravotných 
rizikách (§ 9 ods. 8 
Vyhl. MZ SR č. 
533/2007 Z. z.). 

- podľa § 55 
ods. 2 písm. 
a) zákona č. 
355/2007 Z. 
z. týkajúce sa 
zákazu 
prípravy 
pokrmu 
z tepelne 
nespracované
ho mäsa. 

 Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
152/1995 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 
 
Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 

 
 
Košický kraj 
                             

Názov a adresa 
prevádzky Zistené nedostatky Opatrenia Blokové 

pokuty Návrh sankcií 

RÚVZ Košice 
Reštaurácia 
PRIVILEGE, 

- nesplnenie 
oznamovacej 

  Začaté bude 
správne konanie 
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Werferova 3, 
Košice 

povinnosti o príprave 
a podávaní pokrmov 
z tepelne 
nespracovaného mäsa, 
- nezabezpečenie 
informovania 
o prípadných 
zdravotných rizikách, 
ktoré môžu pri 
konzumovaní tepelne 
nespracovaného mäsa 
a vajec vzniknúť, 

podľa zákona č. 
152/1995 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 
 
Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 

RÚVZ Spišská Nová Ves 
Reštaurácia, 
Letná 43A, 
Spišská Nová 
Ves  

- porušenie povinnosti 
podľa § 9 ods. 6 písm. 
a) vyhlášky MZ SR č. 
533/2007 Z.z., 
- porušenie povinnosti 
podľa § 9 ods. 8 
vyhlášky MZ SR č. 
533/2007 Z.z.,  

  Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 400 eur. 

Reštaurácia, 
Nám. Slobody 2, 
Krompachy  

- porušenie povinnosti 
podľa § 9 ods. 6 písm. 
a) vyhlášky MZ SR č. 
533/2007 Z.z., 

  Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 

Reštaurácia, 
Zimná 85, 
Spišská Nová 
Ves  

- porušenie povinnosti 
podľa § 9 ods. 6 písm. 
a) vyhlášky MZ SR č. 
533/2007 Z.z., 
- porušenie povinnosti 
podľa § 9 ods. 8 
vyhlášky MZ SR č. 
533/2007 Z.z. 

  Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 400 eur. 

 
 
Nitriansky kraj 
 

Názov a adresa 
prevádzky Zistené nedostatky Opatrenia Blokové 

pokuty Návrh sankcií 

RÚVZ Nitra 
Grand hotel - porušenie povinností Prevádzkovat  Začaté bude 



8 
 

Sole,  
Farská 41, 
Nitra 

podľa podľa § 9 ods. 6 
písm. a) vyhl. 
533/2007 Z.z., 
- porušenie povinností 
podľa podľa § 9 ods. 8  
vyhl. 533/2007 Z.z., 

eľ sa zaviazal 
oznámiť 
činnosť 
a doplniť 
jedálny lístok. 

správne konanie 
podľa zákona č. 
152/1995 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 
 
Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 

RÚVZ Komárno 
Reštaurácia  
Divá Kačica, 
Lándor – Hajláš 
č. 2  
Komárno - Kava 
 

- porušenie povinnosti 
podľa § 9 ods. 6 písm. 
a) vyhlášky MZ SR č. 
533/2007 Z.z.,  
- porušenie povinnosti 
podľa § 9 ods. 8  
vyhlášky MZ SR č. 
533/2007 Z.z., 

  
2 / 190 € 

 

Reštaurácia v  
hoteli Peklo 
Platanová alej 
2436, 
Komárno 

- porušenie povinnosti 
podľa § 9 ods. 6 písm. 
a) vyhlášky MZ SR č. 
533/2007 Z.z.,  
- porušenie povinnosti 
podľa § 9 ods. 8  
vyhlášky MZ SR č. 
533/2007 Z.z. 

  Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
152/1995 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 100 eur. 
 
Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 150 eur. 

 
 
Prešovský kraj 
 

Názov a adresa 
prevádzky Zistené nedostatky Opatrenia Blokové 

pokuty Návrh sankcií 
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RÚVZ Bardejov 

Reštaurácia 
Steak House 
Duklianska 38, 
Bardejov 

Pri príprave pokrmov 
z tepelne 
nespracovaného mäsa 
a vajec: 
- nebola splnená 

oznamovacia 
povinnosť, 

- nie je vypracovaný 
systém správnej 
výrobnej praxe 
prípravy takých 
pokrmov, 

- nie je zabezpečené 
označenie takých 
pokrmov na 
jedálnom lístku, 

- nedodržanie dátumu 
spotreby mäsového 
výrobku, 

- neoznačenie 
baleného chladeného 
mäsa v slovenskom 
jazyku, 

- chýbajúca odborná 
spôsobilosť jednej 
pracovníčky, 

- okamžite 
stiahnuť 
mäsový 
výrobok po 
dátume 
spotreby (§ 
20 ods. 9 
a ods. 12 
zák. č. 
152/1995 
Z.z.  

 

 
1 / 30 € 

Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
152/1995 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 100 eur. 
 
Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 

RÚVZ Poprad 
Reštaurácia 
MARCO, 
Mnoheľova 22,  
Poprad 

- porušenie povinnosti 
podľa § 9 ods. 6 písm. 
a) vyhlášky MZ SR č. 
533/2007 Z. z., 
- porušenie povinnosti 
podľa § 9 ods. 8 
vyhlášky MZ SR č. 
533/2007 Z. z., 

- zabezpečiť 
oznamovaciu 
povinnosť na 
RÚVZ 
Poprad,             
- zabezpečiť  
informáciu 
pre 
spotrebiteľa 
v jedálnom 
lístku, 

 
1 / 90 € 

 

Reštaurácia 
ROCK ′N        
ROLL,          
Nám. Sv. Egídia    
124,  
Poprad 

- porušenie § 52 ods. 1 
písm. b) zákona č. 
355/2007 Z.z., 

- porušenie  
povinnosti podľa § 9 
ods. 6 písm. a) 
vyhlášky MZ SR č. 
533/2007 Z. z., 
- porušenie povinnosti 
podľa § 9 ods. 8 

- vyžiadať si 
súhlas na 
RÚVZ 
Poprad, 
- zabezpečiť 
 oznamovaciu 
povinnosť na 
RÚVZ 
Poprad,             
- zabezpečiť  

 Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 300 eur. 
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vyhlášky MZ SR č. 
533/2007 Z. z., 

informáciu 
pre 
spotrebiteľa 
v jedálnom 
lístku, 

Club Hotel 
OLYMPIA, 
Partizánska  
684/80,  
Poprad 

- porušenie povinnosti 
podľa § 9 ods. 6 písm. 
a) vyhlášky MZ SR č. 
533/2007 Z. z., 
 

- zabezpečiť 
oznamovaciu 
povinnosť na 
RÚVZ 
Poprad,             

 Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 

Reštaurácia 
HODOVŇA,   
Ul. 1. Mája č.5, 
Poprad 
 

- porušenie povinnosti 
podľa § 9 ods. 6 písm. 
a) vyhlášky MZ SR č. 
533/2007 Z. z., 
- porušenie povinnosti 
podľa § 9 ods. 8 
vyhlášky MZ SR č. 
533/2007 Z. z. 
 
 
 

- zabezpečiť 
oznamovaciu 
povinnosť na 
RÚVZ 
Poprad,             
- zabezpečiť  
informáciu 
pre 
spotrebiteľa 
v jedálnom 
lístku. 
 
 
 

 Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 

 
 
Trenčiansky kraj 
 
Názov a adresa 
prevádzky Zistené nedostatky Opatrenia Blokové 

pokuty Návrh sankcií 

RÚVZ Trenčín 
Reštaurácia 
COUNTRY 
SALOON 
CETUNA, 
Cetuna č. 1268 

- chýbajúce doklady 
o odbornej 
spôsobilosti, 
- nevedenie evidencie 
v rámci dokumentácie 
HACCP, 
- zamrazovanie mäsa 
bez dodržiavania 
podmienok vyhlášky 
č. 533/2007 Z.z., 
- nevyhovujúca 
prevádzková hygiena 
zariadenia – 
znečistená podlaha, 
steny, chladiace 

 

 

Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
152/1995 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 
 
Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
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a mraziace zariadenia, 
zhrdzavené police, 
- používanie 
neúčelových nádob na 
uchovávanie potravín, 
- nesplnenie 
ohlasovacej 
povinnosti, 
- neuvedenie 
upozornenia v 
jedálnom lístku pri 
ponuke pokrmu 
z tepelne 
nespracovaného mäsa 
a vajec, 
- pokrm z tepelne 
nesprac. mäsa a vajec  
- nezapracovaný 
v dokumentácii 
HACCP, 

v navrhovanej 
výške 300 eur. 

Reštaurácia 
Berlinetta, 
Olbrachtova 32, 
Trenčín 

- nesplnenie 
ohlasovacej 
povinnosti, 
- neuvedenie 
upozornenia v 
jedálnom lístku pri 
ponuke pokrmu 
z tepelne 
nespracovaného mäsa 
a vajec, 
- chladenie a mrazenie 
vlastných polotovarov 
a hotových pokrmov 
bez vedenie evidencie 
o produkcii, 
nezabezpečenie 
podmienok na 
sledovanie 
a dodržiavanie doby 
spotreby po príprave, 
nedodržiavanie doby 
spotreby mäsa po 
rozmrazení, 
- nezabezpečenie  
podmienok na 
dodržiavanie doby 
spotreby potravín po 
otvorení, 

Podľa § 55 
ods. 2 písm. 
a) zákona č. 
355/2007 Z.z. 
zákaz 
uvádzania do 
obehu 
zamrazených 
potravín, 
polotovarov 
a pokrmov 
bez možnosti 
kontroly doby 
spotreby.  

Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
152/1995 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 
 
Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 300 eur. 

Reštaurácia 
BOSTON, 

- nevyhovujúca 
prevádzková hygiena 

Podľa § 55 
ods. 2 písm.  Začaté bude 

správne konanie 
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Zlatovská 
2175/20,  
Trenčín 

– znečistené podlahy 
a steny s nánosom 
masnoty s prachu,  
- výskyt hlodavcov – 
zistené uhynuté telá 
hlodavcov v sklade 
potravín, nález 
exkrementov 
hlodavcov, zápach po 
exkrementoch, obaly 
potravín rozhryzené, 
- nesplnenie 
povinnosti registrácie, 
- nezabezpečenie 
upozornenia 
v ponukovom liste, 

g) zákona č. 
355/2007 Z.z. 
uzatvorenie 
prevádzky – 
prípravy, 
podávania 
a rozvozu 
pokrmov 
a nápojov. 

podľa zákona č. 
152/1995 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 
 
Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 

Reštaurácia 
A.V.K., 
Soblahovská 
7262/2A,  
Trenčín 

- neuvedené 
upozornenie 
v jedálnom lístku, 
- nedostatočná 
prevádzková hygiena, 

 

 

Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 

Reštaurácia 
GURMÁN, 
Košariská 77 

- zamrazovanie mäsa 
bez dodržania 
požiadaviek podľa 
vyhlášky č. 533/2007 
Z.z.,  
- zamrazovanie 
ďalších potravín, 
- skladovanie potravín 
neznámeho pôvodu 
a senzoricky 
znehodnotených 
potravín, 
- nedostatky 
v prevádzkovej 
hygiene, 
- skladovanie 
nezlučiteľných druhov 
potravín, používanie 
neúčelových nádob na 
skladovanie potravín, 
- chýbajúce teplomery 
v chladiacich 
zariadeniach, 
- bez ohlasovacej 
povinnosti prípravy 
pokrmov z tepelne 

Podľa § 20 
ods. 9 zákon 
152/1995 Z.z. 
– zákaz 
uvádzania na 
trh potravín – 
zamrazené 
mäso 
neznámeho 
pôvodu, 
senzoricky 
znehodnotené 
potraviny, 
zamrazené 
mliečne 
výrobky, 
mäsové 
výrobky, 
cestoviny. 

 

Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
152/1995 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 
 
Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 300 eur. 
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nespracovaného mäsa 
a vajec, 
- neoznačenie pokrmu 
z tepelne 
nespracovaného mäsa 
a vajec upozornením 
v jedálnom lístku, 

Hotel LIPA, 
Husitská 5,  
Stará Turá  

- nesplnenie 
ohlasovacej 
povinnosti, 

 

 

Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
152/1995 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 

Irish PUB,  
Nové Mesto nad 
Váhom  

- nesplnenie 
ohlasovacej 
povinnosti, 

 

 

Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
152/1995 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 

RÚVZ Prievidza 
Reštaurácia 
Majer, 
Nitrianske 
Sučany 501 
 

- nesplnenie 
povinnosti uvedenia 
upozornenia 
v jedálnom lístku. 

  Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 

 
 
Trnavský kraj 
 

Názov a adresa 
prevádzky Zistené nedostatky Opatrenia Blokové 

pokuty Návrh sankcií 

RÚVZ Trnava 
Penzión 
a reštaurácia 
Eden,  
Obrancov mieru, 
Smolenice  

- neoznámenie 
činnosti, 
- neuvedenie 
informácie pre 
spotrebiteľa 
o zdravotných 
rizikách na jedálnom 
lístku, 

Upozornenie 
v rámci 
zápisnice 
z kontroly. 

 Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
152/1995 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 
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Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 

Reštaurácia 
Wezlerov dom, 
Hlavná 2, 
Trnava  

- neoznámenie 
činnosti,  
- neuvedenie 
informácie pre 
spotrebiteľa 
o zdravotných 
rizikách na jedálnom 
lístku, 

Upozornenie 
v rámci 
zápisnice 
z kontroly. 

 Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
152/1995 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 
 
Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 

Reštaurácia 
T&Z,  
Pekárska 11, 
Trnava 

- neoznámenie 
činnosti,  
- neuvedenie 
informácie pre 
spotrebiteľa 
o zdravotných 
rizikách na jedálnom 
lístku, 

Upozornenie 
v rámci 
zápisnice 
z kontroly. 

 Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
152/1995 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 
 
Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 

Reštaurácia 
Mestská 
záhrada, 
Winterova 31, 
Piešťany  

- neoznámenie 
činnosti,  
- neuvedenie 
informácie pre 
spotrebiteľa 
o zdravotných 
rizikách na jedálnom 
lístku, 

Upozornenie 
v rámci 
zápisnice 
z kontroly. 

 Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
152/1995 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 
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Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 

Reštaurácia 
v hoteli Empire, 
J. Hajdóczyho 11 
Trnava 

- neoznámenie 
činnosti,  
- neuvedenie 
informácie pre 
spotrebiteľa 
o zdravotných 
rizikách na jedálnom 
lístku, 

Upozornenie 
v rámci 
zápisnice 
z kontroly. 

 Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
152/1995 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 
 
Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 

RÚVZ Dunajská Streda 
Reštaurácia 
v hoteli Therma, 
Priemyselná 4, 
929 01 Dunajská 
Streda  

- porušenie 
oznamovacej 
povinnosti prípravy 
pokrmu (predjedlo) 
z tepelne 
nespracovaného mäsa, 
- porušenie povinnosti 
uvedenia upozornenia 
v jedálnom lístku,  

  Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
152/1995 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 
 
Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 

Reštaurácia 
„Heléné“,  
Sv. Štefana 17,  
932 01 Veľký 
Meder 
 

- porušenie 
oznamovacej 
povinnosti prípravy 
pokrmu z tepelne 
nespracovaného mäsa 
a vajec, 

  Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
152/1995 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
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- porušenie povinnosti 
uvedenia upozornenia 
v jedálnom lístku, 

v navrhovanej 
výške 200 eur. 
 
Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 

Reštaurácia 
„Trófea“, 
Tonkovce 759,  
930 38 Nový 
Život  

- porušenie 
oznamovacej 
povinnosti prípravy 
pokrmu z tepelne 
nespracovaného mäsa 
a vajec, 
-  porušenie 
povinnosti uvedenia 
upozornenia 
v jedálnom lístku, 
- nesprávne 
vyznačenie 
alergénnych zložiek 
pokrmu z tepelne 
nespracovaného mäsa 
a vajec na jedálnom 
lístku, 

  Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
152/1995 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 
 
Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 

Reštaurácia 
„FOGAŠ 
ČÁRDA“,  
Sása 656,  
930 37 Lehnice 
 
 

- porušenie 
oznamovacej 
povinnosti prípravy 
pokrmu z tepelne 
nespracovaného mäsa, 
- porušenie povinnosti 
uvedenia upozornenia 
v jedálnom lístku, 

  Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
152/1995 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 
 
Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 

Reštaurácia 
„ARANYKÁRÁ
SZ CSÁRDA“, 
Hlavná 634,  
930 25 Vrakúň  

- porušenie 
oznamovacej 
povinnosti prípravy 
pokrmov z tepelne 
nespracovaného mäsa 

  Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
152/1995 Z.z. 
vo veci uloženia 
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a vajec (2 druhy), 
- porušenie povinnosti 
uvedenia upozornenia 
v jedálnom lístku, 
- nesprávne 
vyznačenie 
alergénnych zložiek 
pokrmov z tepelne 
nespracovaného mäsa 
a vajec na jedálnom 
lístku. 

pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 
 
Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 

 
 
Žilinský kraj 
 

Názov a adresa 
prevádzky Zistené nedostatky Opatrenia Blokové 

pokuty Návrh sankcií 

RÚVZ Žilina 
Žilinská 
Kozlovna, 
Mariánske nám. 
191,  
Žilina 

- porušenie povinnosti  
uvedenia upozornenia 
v jedálnom lístku, 

  Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 

Hotel Dubná 
Skala, 
Hurbanova 3, 
Žilina 

- porušenie povinnosti  
uvedenia upozornenia 
v jedálnom lístku, 

  Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 

Reštaurácia 
KORZO, 
Mydlárska 
8717/7A,  
Žilina 

- porušenie povinnosti  
uvedenia upozornenia 
v jedálnom lístku, 

  Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 

Restaurant 
Gallery, 
Treskoňova 
816/1,  
Bytča 

- porušenie 
oznamovacej 
povinnosti, 

  Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
152/1995 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
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v navrhovanej 
výške 300 eur. 

Reštaurácia 
Palatín,  
Zámok 105, 
Bytča 

- porušenie 
oznamovacej 
povinnosti,   

  Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
152/1995 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 300 eur. 

Pub U Joža, 
A.Bernoláka 18, 
Žilina 

- porušenie povinnosti  
uvedenia upozornenia 
v jedálnom lístku. 

  Začaté bude 
správne konanie 
podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. 
vo veci uloženia 
pokuty 
v navrhovanej 
výške 200 eur. 

 


