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Mimoriadna kontrola rekreačných a stravovacích zariadení v Slovenskej republike 
určených na zimnú turistickú sezónu – správa o vykonaných kontrolách. 
 
  Dňa 21.9.2010 bol na RÚVZ so sídlom v Prešove doručený prípis ÚVZ SR značky 
OHVBPKV/6932/2010 zo dňa 16.9.2010 vo veci vykonania kontrol so zameraním sa na 
hygienickú úroveň v zariadeniach spoločného stravovania poskytujúcich stravovacie služby 
počas zimnej  turistickej sezóny  a na čerpacích staniciach. 
 Pracovníčky RÚVZ so sídlom v Prešove vykonali kontroly v rámci štátneho 
zdravotného dozoru v zariadeniach na poskytovanie stravovacích služieb a výkonu úradnej 
kontroly nad bezpečnosťou potravín v reštauráciách, penziónoch, motorestoch  a čerpacích 
staniciach  určených na oddych a rekreáciu situovaných v okresoch Prešov a Sabinov. 
Kontroly boli vykonané v termíne do 18.10.2010 v zimných rekreačných strediskách.  
Niektoré prevádzky poskytujúce stravovacie služby v  strediskách  Drienica a  Dubovica boli 
v čase kontroly uzatvorené.  
 
Kontroly boli vykonané so zameraním sa na : 

1) kontrolu rýchleho občerstvenia 
zamerať sa na spotrebiteľsky balené výrobky: 

-  označovanie 
- dátum spotreby resp. dátum minimálnej trvanlivosti  
- dodržanie chladiaceho reťazca 
2) kontrola prípravy a manipulácie s teplými pokrmami, vrátane pokrmov rýchleho 

občerstvenia 
- kontrola vstupných surovín (vysledovateľnosť) 
- kontrola chladiaceho reťazca 
- kontrola dátumu spotreby resp. dátumu minimálnej trvanlivosti surovín 
- kontrola celkovej hygieny 
- kontrola manipulácie s odpadom, osobitnú pozornosť venovať organickému odpadu 

a použitým olejom 
- kontrola WC hostí a personálu, osobitnú pozornosť venovať celkovej hygiene, 

technickému stavu a vybaveniu 
- dodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov, prichádzajúcich do styku 

s potravinami/pokrmami (pracovný odev, šperky) 
- kontrola dokladov odbornej a zdravotnej spôsobilosti 
- odber vzoriek na laboratórnu analýzu 

 
1. Kontrola rýchleho občerstvenia 

 
a) počet vykonaných kontrol zariadení  28, 
b) počet skontrolovaných zariadení  28, z toho 10 zariadení bolo zatvorených:   

- ČS PH Agip Janovík Západ, 
- ČS PH Agip Janovík Východ, 
- ČS PH Slovnaft, Duklianska ul. č. 17, Prešov, 



- ČS PH OMV, Duklianska 5, Prešov, 
- ČS PH Shell, Masarykova ul. Prešov, 
- ČS PH Slovnaft Sabinov – Orkucany, 
- ČS PH AVOMI, Hollého 1, Sabinov 
- ČS PH OMV Prešov 2, Východná, Prešov 

c) najčastejšie zisťované hygienické nedostatky pri kontrolách rýchleho občerstvenia na 
čerpacích staniciach: nebola zabezpečená tečúca teplá voda vo WC pre personál  

d) počet uložených opatrení: 1 
e) počet zákazu činnosti/prevádzky: 0 
f) počet uložených sankcií/ celková suma: 0 
g) počet uložených blokových pokút/celková suma: 1/96 Eur 
h) výsledky laboratórnych rozborov :  

boli odobraté 3 druhy vzoriek originálne balených bagiet (Debrecínska bageta, 
Šunková bageta,  Henri bageta) na mikrobiologické a chemické vyšetrenie. Všetky 
vzorky v sledovaných ukazovateľoch boli vyhovujúce.  

 
2. kontrola prípravy a manipulácie s teplými pokrmami, vrátane pokrmov rýchleho 
občerstvenia 

 
a) počet vykonaných kontrol zariadení:  20, 
b) počet skontrolovaných zariadení :       20,  ( z toho bolo 10 prevádzok uzatvorených) 

- Chata Harmónia Kokošovce 187, časť Sigord, 
- Motorest Špárová, Jánošíkova 698/134, Lipany, 
- Hotel Javorná, Drienica č. 501, 
- Motorest Kemp, Chminianska Nová Ves, 
- Reštaurácia Hummer, Lemešany, 
- Penzión Kaštieľ Fričovce, 
- Reštaurácia Opalex, Kokošovce Sigord, 
- Reštaurácia Šomka, Drienica, 
- Reštaurácia, salaš  Šariš park, Železničná 1900, Veľký Šariš, 
- Motorest Pod Lesíkom, Chminianska Nová Ves č. 283, 
- Turistická ubytovňa Pod svahom, Drienica (zatvorené) 
- Hotel Holcija, Dubovica (zatvorené) 
- Bufet na svahu, Dubovica (zatvorené) 
- Chata Tramp, Drienica (zatvorené) 
- Horský hotel Šport, Drienica - Lysá (zatvorené) 
- Bufet pri zjazdovke, Drienica (zatvorené) 
- Hotel Lysanka, Drienica – Lysá (zatvorené) 
- Bufet pod lyžiarskym vlekom, Drienica (zatvorené) 
- Bufet pri krytom bazéne, Drienica 501 (zatvorené) 
- Reštaurácia „Pod lesom“, Drienica 550 (zatvorené) 
 

c) najčastejšie zisťované hygienické nedostatky pri kontrolách: neboli predložené 
doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov, nezabezpečená ochrana proti krížovej 
kontaminácii (na úseku prípravy a krájania nárezov bola zistená manipulácia so 
surovou hydinou), mäsový výrobok zistený po dátume spotreby, bez akéhokoľvek 
označenia na obale 2 druhy mäsových výrobkov, neevidovanie teplôt v chladiacich 
zariadeniach, spoločné uchovávanie nesúrodých požívatín. 

d) počet uložených opatrení: 2 
e) počet zákazu činnosti/prevádzky: 0 



f) počet uložených sankcií/ celková suma: 0 
g) počet uložených blokových pokút/celková suma: 4/421 Eur  
h) výsledky laboratórnych rozborov :  

bolo odobratých 14 vzoriek hotových jedál z dvoch prevádzok  na mikrobiologické 
a chemické vyšetrenie a 10 sterov na kontrolu úrovne hygienickej očisty a osobnej 
hygieny v prevádzkach. Všetky vzorky v sledovaných ukazovateľoch  boli 
vyhovujúce.  

 
 
 
 
 
                                                                              


