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

 
                                                               
                                                               

V Bratislave, 14. 1. 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 11. 12. 2012 
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 12. 12. do 20. 12. 2012, so 
zameraním sa na: 
 

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

- kontrola vysledovateľnosti (t.j. pôvodu výrobkov), 
- kontrola označovania (vrátane označenia alergénov a prídavných látok - azofarbivá),  
- kontrola dátumu spotreby, resp. dátumu minimálnej trvanlivosti,  
- kontrola dodržania chladiaceho reťazca, 
- kontrola prevádzkovej hygieny, 
- kontrola dodržiavania osobnej hygieny zamestnancov, 
- kontrola 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), 

 
3) Kontrola pôvodu a označovania liehovín, najmä vyrobených v Českej republike  
- podávanie liehovín len z originálne balených fliaš označených kolkovou známkou, 
- označenie zelenou páskou (liehoviny vyrobené a dovezené od 1. 1. 2012 do 27. 9. 

2012), 
- označenie číslom šarže a dátumom výroby  (liehoviny vyrobené a dovezené po 27. 9. 

2012). 
 
 

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

podujatí – vianočných trhov v Slovenskej republike 
 

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v termíne od 12. 12. 
do 20. 12. 2012 vykonali spolu 490 kontrol (najviac v Prešovskom kraji - 115 kontrol, v 
Košickom kraji - 80 kontrol a v Žilinskom kraji – 74 kontrol). Spolu skontrolovali 403 
zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín (najviac v Prešovskom kraji – 86 
zariadení, v Košickom kraji - 72 zariadení a v Žilinskom kraji – 58 zariadení).  

Kontroly zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania 
hromadných podujatí – vianočných trhov neboli uskutočnené v územnom obvode 2 
regionálnych úradov verejného zdravotníctva (Svidník a Dolný Kubín), nakoľko v uvedenom 
termíne sa tam nekonali žiadne hromadné podujatia – vianočné trhy  s ambulantným predajom 
potravín, pokrmov a nápojov. 

Z celkovo skontrolovaných  zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín sa 
zistili nedostatky v 41 zariadeniach (čo predstavuje 10,2 %). 

Najviac zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín so zistenými 
nedostatkami bolo v Trnavskom kraji (10 zo 43 skontrolovaných zariadení) a v 
Bratislavskom kraji (9 z 53 skontrolovaných zariadení). Najmenej zariadení stánkového 
a ambulantného predaja potravín so zistenými nedostatkami bolo v Nitrianskom kraji - 
len 1 z 26 skontrolovaných zariadení a v  Žilinskom kraji – len 3 z 58 skontrolovaných 
zariadení. V Banskobystrickom kraji sa nezistili žiadne nedostatky pri kontrole 40 zariadení 
stánkového a ambulantného predaja. 
 

Nedostatky zistené pri kontrolách:  
 

 kontrola vysledovateľnosti  
- chýbajúce nadobúdacie doklady (dodacie listy) k surovinám na prípravu pokrmov, 

 
 kontrola označovania  

- označovanie balenej cukrovej vaty - neuvedenie údajov o výrobku, 
- používaná surovina nebola označená v slovenskom jazyku, 
- jedna liehovina 30% vyrobená v ČR po 31. 12. 2011 bez označenia zelenou 

nálepkou,     
 

 kontrola chladiaceho reťazca a teplotného reťazca 
- nesprávne skladovanie surovín – mimo chladiaceho zariadenia, 
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- nedodržanie chladiaceho reťazca pri skladovaní surovín a polotovarov, 
- porušenie teplotného reťazca pri uchovávaní hotového pokrmu (perkelt uchovávaný 

vo varnej nádobe na pracovnom stole), 
 

 kontrola skladovania 
- nevyhovujúce skladovanie časti potravín,  
- skladovanie potravín na zemi, 
 

 kontrola dátumu spotreby, resp. dátumu minimálnej trvanlivosti surovín 
- príprava a predaj pokrmov zo surovín po dobe minimálnej trvanlivosti – údené 

bravčové koleno, 
- skladovanie surovín po dobe spotreby, 
- 1 nealkoholický nápoj (Pepsi-Cola) v originálnom balení á 0,5 l po dátume 

minimálnej trvanlivosti, 
 

 kontrola prevádzkovej hygieny 
- výroba a podávanie bryndzových halušiek priamo v stánku v nevyhovujúcich 

podmienkach, 
- pekárske výrobky, štrúdle, hotové pokrmy priamo vystavované bez ochrany pred 

znečistením, 
- nezabezpečenie stáleho prívodu studenej pitnej a teplej vody v jednom stánku, 
- v dvoch stánkoch s prípravou pokrmov nebolo zabezpečené zariadenie na umytie 

rúk, 
- nezabezpečenie tečúcej teplej vody v piatich stánkoch,  
- nefunkčný umývací drez, v čase kontroly boli v ňom uložené civilné osobné veci 

a obalový materiál, 
- znečistená chladnička slúžiaca na uchovávanie mäsových výrobkov, 
- vnútorné časti teplej vitríny s hotovými výrobkami boli znečistené sadzami 

z plynového ohrievača, 
- znečistené pracovné plochy, poškodené pracovné plochy s necelistvým povrchom, 

znečistená podlaha, 
- znečistené prepravné obaly s prepravovanými výrobkami a znečistená ložná 

plocha vozidla, 
 

 kontrola manipulácie s odpadom, osobitnú pozornosť venovať organickému odpadu 
a použitým olejom 
- znečisťovanie okolia prevádzky odpadovou vodou, 

 
 dodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov, prichádzajúcich do styku 

s potravinami/pokrmami (pracovný odev, šperky) 
- nezabezpečenie vhodného pracovného odevu zamestnancov stánku, 
 

 kontrola dokladov odbornej a zdravotnej spôsobilosti 
- zdravotná spôsobilosť nepreukázaná u 6 zamestnancov, 
- nepreukázanie sa dokladom o odbornej spôsobilosti u 6 zamestnancov, 

 
 iné nedostatky 

- prevádzkovanie šiestich stánkov bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva, 
- príprava polotovarov v neschválených priestoroch - v domácich podmienkach, 

zamrazovanie mäsových polotovarov. 
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Za zistené nedostatky bolo pri kontrolách uložených spolu 31 blokových pokút 
v celkovej sume 1 004,- € (najviac a v najvyššej celkovej sume v Bratislavskom kraji - 8 
blokových pokút v celkovej sume 350 €).  

Začatých bolo 10 správnych konaní vo veci uloženia pokuty, predpokladaná suma 
je 2 120,- €. Najviac správnych konaní vo veci uloženia pokuty bolo začatých 
v Trenčianskom kraji (8 správnych konaní v celkovej sume 1 625,- €).  

Spolu bolo odobraných a laboratórne vyšetrených 79 vzoriek potravín, polotovarov 
a pokrmov. Z uvedeného počtu nevyhoveli 3 vzorky - gofre so šľahačkou a kompótom  
nevyhovujúca v ukazovateľoch - kvasinky a koliformné baktérie, pre prekročenie najvyššie 
prípustného množstva kvasiniek a medznej hodnoty koliformných baktérií; pečené grilované 
jelítko a bravčová cigánska pečienka v žemli – zvýšený počet koliformných baktérií. 

 
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   

 
490 / 403 

 
41 

 
31 / 1004,- € 

 
10 / 2120,- € 

 
79 / 3  

 
 
 
 

Výsledky mimoriadnej kontroly podľa krajov Slovenskej republiky 
 

a) počet vykonaných kontrol zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín: 490 
(Bratislavský kraj – 58, Banskobystrický kraj – 41, Košický kraj – 80, Nitriansky kraj 
– 45, Prešovský kraj – 115, Trenčiansky kraj – 30, Trnavský kraj – 47, Žilinský kraj - 
74) 
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b) počet skontrolovaných zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín: 403 
(Bratislavský kraj – 53, Banskobystrický kraj – 40,  Košický kraj – 72, Nitriansky kraj 
– 26, Prešovský kraj – 86, Trenčiansky kraj – 25, Trnavský kraj – 43, Žilinský kraj – 
58) 

 
 

c) počet zariadení so zistenými nedostatkami: 41   
(Bratislavský kraj – 9, Banskobystrický kraj – 0, Košický kraj – 5, Nitriansky kraj – 1, 
Prešovský kraj – 5, Trenčiansky kraj – 8, Trnavský kraj – 10, Žilinský kraj – 3) 

 
 

d) počet uložených blokových pokút/celková suma: 31 / 1004 € 
(Bratislavský kraj - 8/350 €, Banskobystrický kraj – 0, Košický kraj – 5/144 €, 
Nitriansky kraj – 1/100 €, Prešovský kraj – 5/145 €, Trenčiansky kraj – 1/33 €, 
Trnavský kraj – 8/185, Žilinský kraj – 3/47 €) 

 
 

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