
Aj hygienikom sa pomaly končí letná turistická sezóna 2018      

Pracovníci oddelenia hygieny výživy bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade vykonali počas letnej 

turistickej sezóny (od 1.5.2018 do 30. 9. 2018) spolu 358 kontrol, zameraných                        

na dodržiavanie hygienických podmienok v zariadeniach spoločného stravovania, ktoré 

poskytujú služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov alebo nápojov              

(v reštauráciách,, v stánkoch s rýchlym občerstvením a v iných zariadeniach s ambulantným 

predajom pokrmov a nápojov na zotavovacích a iných hromadných podujatiach, ale aj             

u výrobcov a predajcov nebalených zmrzlín predávaných na priamy konzum do kornútov, 

resp. pohárov).  

     Na laboratórnu analýzu bolo odobratých spolu 251 vzoriek potravín a pokrmov, z toho 90 

nebalených zmrzlín.  Celkom nevyhovelo 39 vzoriek, z toho 22 nebalených zmrzlín (20 

vzoriek na základe mikrobiologickej analýzy a 2 vzorky na základe chemickej analýzy). 

Celkom bolo vo výrobniach nebalených zmrzlín odobratých 102 sterov z pracovného 

prostredia, náradia a náčinia, z toho 23 sterov nevyhovelo mikrobiologickým požiadavkám.       

Ďalej bolo odobratých 59 hotových pokrmov a 34 pokrmov rýchleho občerstvenia, z toho 17 

pokrmov nevyhovelo mikrobiologickým požiadavkám.  

     Podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov boli uložené 2 

náhrady nákladov spojené s odberom vzoriek a ich analýzou za nevyhovujúce výsledky  

laboratórnych rozborov nebalených zmrzlín a nevyhovujúce stery z pracovného prostredia 

a za nevyhovujúce cukrárske výrobky z cukrárne v sume celkom 206,54 euro. 

    Za použitie zakázaných farbív pri výrobe nebalených zmrzlín bola uložená 1 pokuta 

fyzickej osobe - podnikateľovi podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení 

neskorších predpisov v sume 600,-- euro, 1 pokuta bola uložená fyzickej osobe - 

podnikateľovi za predaj výživových doplnkov na diaľku v sume 100,-- euro s nedostatočným 

označením v slovenskom jazyku.  

     Podľa zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola uložená 1 náhrada nákladov 

za nevyhovujúce pokrmy rýchleho občerstvenia v sume 89,28 euro. V ďalších prípadoch bolo 

začaté konanie o uložení náhrady nákladov, 1 pokuta bola uložená v zariadení spoločného 

stravovania v sume 2000,-- euro. Zároveň bolo uložených 19 blokových pokút v celkovej 

sume 1731,-- euro za rôzne nedostatky v prevádzkach. 

V druhej polovici letnej turistickej sezóny pracovníci RÚVZ so sídlom v Poprade plnili  

mimoriadnu kontrolu zameranú na dodržiavanie hygienických požiadaviek na čerpacích 

staniciach (ČS) situovaných v našom regióne so zameraním najmä na hygienické podmienky 

v zariadeniach na osobnú hygienu  návštevníkov a na zariadenia spoločného stravovania, 

ktoré sú súčasťou čerpacích staníc. Spolu bolo prekontrolovaných 26 prevádzok. 

V regióne RÚVZ Poprad sa počas LTS 2018 konali rôzne hromadné podujatia, pričom je 

možné konštatovať, že pri nich neboli zistené závažné hygienické nedostatky.  

V letnom období príslušné oddelenie riešilo aj rôzne oznámenia z rýchleho výstražného 

systému (na potraviny, materiály určené na styk s potravinami a pod.), vyžadujúce si rýchle 

postupy a riešenia u dotknutých prevádzkovateľov potravinárskych prevádzok v  našom 

regióne okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.  

 


