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

 
                                                               
                                                               

V Bratislave, 18. 12. 2013   
 
 
 

Správa z mimoriadnej kontroly  
zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania 

hromadných podujatí – vianočných trhov v Slovenskej republike 
 
 
            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 vo veci výkonu štátneho zdravotného dozoru nad 
zariadeniami poskytujúcimi stravovacie služby a zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách 
v znení neskorších predpisov vo veci výkonu úradnej kontroly nad bezpečnosťou potravín, 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky požiadal listom zo dňa 2. 12. 2013 
regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike o vykonanie mimoriadnej 
kontroly zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných 
podujatí – vianočných trhov v Slovenskej republike v termíne od 5. 12. do 12. 12. 2013, so 
zameraním sa na: 
 

1) kontrolu predaja a označovania cukrárskych výrobkov (spotrebiteľsky balené aj 
nebalené výrobky) 

- vysledovateľnosti (t.j. pôvodu výrobkov), 
- označovania (vrátane označenia alergénov a prídavných látok - azofarbivá),  
- dátumu spotreby, resp. dátumu minimálnej trvanlivosti,  
- dodržania chladiaceho reťazca, 
- prevádzkovej hygieny, 
- dodržiavania osobnej hygieny zamestnancov, 
- dokladov odbornej a zdravotnej spôsobilosti, 
- námatkový odber vzoriek na laboratórnu analýzu (mikrobiologická kontrola), 
 
2) kontrola prípravy, manipulácie a podávania pokrmov  
- kontrola vysledovateľnosti (t.j. pôvodu surovín), 
- kontrola chladiaceho reťazca, teplotného reťazca, 
- kontrola dátumu spotreby, resp. dátumu minimálnej trvanlivosti surovín, potravín, 
- kontrola prevádzkovej hygieny, 
- kontrola manipulácie s odpadom, osobitnú pozornosť venovať organickému odpadu 

a použitým olejom, 
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- dodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov, prichádzajúcich do styku 
s potravinami/pokrmami (pracovný odev, šperky), 

- kontrola dokladov odbornej a zdravotnej spôsobilosti, 
- námatkový odber vzoriek na laboratórnu analýzu (mikrobiologická kontrola). 

 
 
 

Zhrnutie výsledkov mimoriadnej kontroly  
zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných 

podujatí – vianočných trhov v Slovenskej republike 
 

V termíne od 5. 12. do 12. 12. 2013 vykonalo 26 regionálnych úradov verejného 
zdravotníctva v Slovenskej republike spolu 357 kontrol (najviac v Košickom kraji - 78 
kontrol, v Prešovskom kraji - 68 kontrol a v Bratislavskom kraji – 47 kontrol). Spolu 
skontrolovali 278 zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín (najviac v 
Prešovskom kraji – 56 zariadení a v Košickom kraji 50 zariadení). Kontroly zariadení 
stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných podujatí – 
vianočných trhov neboli uskutočnené v územnom obvode 10 regionálnych úradov verejného 
zdravotníctva (RÚVZ), nakoľko v uvedenom termíne sa tam nekonali žiadne hromadné 
podujatia – vianočné trhy  s ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov. 

 
Graf. č. 1 

 
 
Z celkovo skontrolovaných  zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín sa 

zistili nedostatky v 20 zariadeniach (čo predstavuje 7,2 %). 
Najviac zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín so zistenými 

nedostatkami sa nachádzalo v územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Humennom (7 
zariadení).  

Najmenej zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín so zistenými 
nedostatkami sa nachádzalo v Bratislavskom kraji, kde sa zistili nedostatky len v 1 zariadení 
z 37 skontrolovaných zariadení nachádzajúcich sa na: Hlavné námestie, Bratislava – Staré 



3 
 

mesto; Hviezdoslavovo námestie, Bratislava – Staré mesto; Incheba, Bratislava; Jiráskova ul., 
Petržalka a Námestie 1. Mája, Senec. V mnohých väčších mestách sa dokonca 
v prevádzkovaných  zariadeniach stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania 
vianočných trhov v uvedenom termíne pri kontrolách nezistili žiadne hygienické nedostatky. 
Napr. vianočné trhy v Banskej Bystrici – skontrolovaných bolo 21 zariadení bez nedostatkov, 
rovnako aj v okrese Prešov, v okresoch Žilina a Bytča bolo spolu skontrolovaných 20 
zariadení, v ktorých neboli zistené žiadne hygienické nedostatky. 
 

Nedostatky zistené pri kontrolách:  
 

 kontrola vysledovateľnosti  
- na skladovanej klobáse určenej na predaj po tepelnej úprave, príp. na dodacom 

liste absentovala informácia o dátume spotreby, 
- na predloženom doklade o nákupe mäsa absentovala informácia o dátume 

spotreby, 
- nepredložené doklady o pôvode polotovarov, potravín a hotových pokrmov (v 2 

zariadeniach), 
- lokše dodané z vlastnej prevádzky bez dodacích listov, 
 

 kontrola označovania  
- používanie surovín na výrobu „vianočného punču“, ktoré neboli označené v 

slovenskom jazyku, 
- používanie surovín na prípravu vareného vína bez akéhokoľvek označenia (v 2 

zariadeniach), 
 

 kontrola chladiaceho a mraziaceho reťazca a teplotného reťazca 
- opakované zmrazovanie nespotrebovaných mrazených polotovarov po ich 

rozmrazení, 
- skladovanie mrazenej kukurice bez zabezpečenia mrazničky, 
- nedodržanie chladiaceho reťazca (v 2 zariadeniach), 

 
 kontrola skladovania 

- nevhodné skladovanie potravín (s osobnými vecami), 
- nedodržaná ochrana skladovaných potravín pred kontamináciou, 
- potraviny uložené priamo na zemi, 

 
 kontrola dátumu spotreby, resp. dátumu minimálnej trvanlivosti surovín 

- neoznačenie potravín skráteným dátumom spotreby po otvorení 
veľkospotrebiteľského balenia, 

- skladovanie polotovarov – sušených zmesí na prípravu nápojov po dátume min. 
trvanlivosti, 

- lokše po dobe spotreby, 
 

 kontrola prevádzkovej hygieny 
- nedostatky v prevádzkovej hygiene (prevádzka – predajný stánok znečistený, 

mastnota, poškodené dvere na chladiacom zariadení), 
- znečistené mraziace zariadenie, 
- nezabezpečená tečúca teplá voda a studená  pitná voda v zariadení, 
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 dodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov, prichádzajúcich do styku 
s potravinami/pokrmami (pracovný odev, šperky) 
- nedodržiavanie osobnej hygieny zamestnancom (nepoužíval ochranný pracovný 

odev), 
 

 kontrola dokladov odbornej a zdravotnej spôsobilosti 
- nepreukázanie sa dokladom o odbornej spôsobilosti u 3 zamestnancov, 
- zdravotný preukaz u 1 zamestnanca bol predložený až po ukončení kontroly, 

 
 iné nedostatky 

- nepredložené súhlasné rozhodnutie orgánu verejného zdravotníctva na ambulantný 
predaj. 

 
Počas výkonu kontrol bolo spolu odobraných a laboratórne vyšetrených 76 vzoriek 

potravín, polotovarov a hotových pokrmov. Pozitívne je zistenie, že všetky vzorky vyhoveli 
mikrobiologickým kritériám. 

Za zistené nedostatky bolo pri kontrolách uložených spolu 22 blokových pokút 
v celkovej sume 964,- € (najviac a v najvyššej celkovej sume v Trenčianskom kraji - 6 
blokových pokút v celkovej sume 299 € a v Prešovskom kraji - 7 blokových pokút v celkovej 
sume 295 €). Začaté bolo 1 správne konanie vo veci uloženia pokuty, predpokladaná 
suma je 300 €.  

 
Tabuľka č. 1 
Počet 
vykonaných 
kontrol / 
počet 
skontrolova-
ných zariadení 

Počet 
zariadení so 
zistenými 
nedostatkami 

Počet 
uložených 
blokových 
pokút / suma  

Počet 
navrhnutých 
sankcií/ 
celková suma  

Počet 
odobraných 
a laboratórne 
vyšetr. vzoriek 
/ počet 
nevyhovujú-
cich vzoriek   

 
357 / 278 

 
20 

 
22 / 964,- € 

 
1 / 300,- € 

 
76/0  

 
 

Na záver môžeme skonštatovať, že pri uvedenej mimoriadnej kontrole neboli zistené 
žiadne závažné hygienické nedostatky. Vyhovujúca úroveň hygieny a technické zabezpečenie 
je výsledkom každoročne sa opakujúcich kontrol, ako aj spolupráce s organizátormi 
predmetných hromadných akcií – vianočných trhov, ktorí sú zo strany orgánov verejného 
zdravotníctva opakovane upozorňovaní na legislatívne požiadavky pri organizovaní 
hromadných akcií. 

 
 

Výsledky mimoriadnej kontroly podľa krajov Slovenskej republiky 
 

a) počet vykonaných kontrol zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín: 357 
(Bratislavský kraj – 47, Banskobystrický kraj – 37, Košický kraj – 78, Nitriansky kraj 
– 33, Prešovský kraj – 68, Trenčiansky kraj – 27, Trnavský kraj – 29, Žilinský kraj - 
38) 
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b) počet skontrolovaných zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín: 278 
(Bratislavský kraj – 37, Banskobystrický kraj – 33,  Košický kraj – 50, Nitriansky kraj 
– 18, Prešovský kraj – 56, Trenčiansky kraj – 17, Trnavský kraj – 29, Žilinský kraj – 
38) 

 
 

c) počet zariadení so zistenými nedostatkami: 20   
(Bratislavský kraj – 1, Banskobystrický kraj – 0, Košický kraj – 2, Nitriansky kraj – 1, 
Prešovský kraj – 7, Trenčiansky kraj – 5, Trnavský kraj – 3, Žilinský kraj – 1) 

 
 
 

 
prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH 
hlavný hygienik Slovenskej republiky  


