
Odpočet plánu práce odd. fyziológie výživy na rok 2008 k 30.06.2008

Programy a projekty   v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR na 
úseku verejného zdravotníctva na roky 2006 – 2010 a špecializácie 

odborných činností Úradov verejného zdravotníctva v SR.

A. Oblasť hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

1. Hlavné úlohy

1. Zabezpečiť  na  všetkých  úrovniach  v súlade  s novou  legislatívou  nezávislý  a 
objektívny výkon štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru. 

Cieľ: posilnenie a rozvíjanie stratégie bezpečnosti potravín
Odpočet: Počet registrovaných zariadení, počet kontrol :
- počet registrovaných prevádzok spolu: 987
- počet kontrolovaných prevádzok v rámci ŠZD : 284
- počet vykonaných kontrol v rámci ŠZD : 308
- počet odobratých vzoriek - potraviny : 158    nevyhovuje: 4
- počet odobratých vzoriek pitnej vody: verejný vodovod        4     nevyhovuje: 0
                                                                    individuálne zdroje   29     nevyhovuje: 14 
- uložené blokové pokuty (podľa zákona  355/2007 Z.z.): 1 v celkovej sume 3 000, -Sk
- uložené blokové pokuty (podľa zákona  372/1990 Z.z.): 7 v celkovej sume 6 500, -Sk
- pokuta rozhodnutím (podľa zákona  355/2007 Z.z.) : 4 v celkovej sume 48 000,- Sk
- zákaz činností, prevádzky (podľa § 12 ods.2 písm. m) zákona 355/2007) : 2
- počet pokynov (podľa § 6 ods.3 písm. i) zákona 355/2007) : 1
- počet rozhodnutí :  118
- počet záväzných stanovísk : 6

2. Program ozdravenia výživy obyvateľov SR. Plniť opatrenia vyplývajúce z programu 
za rezort zdravotníctva. ( uznesenie vlády SR č. 556 zo dňa 20.06.2001, úloha B.2)  

Cieľ:  zlepšenie  súčasného  štandardu  výživy  v priamej  nadväznosti  na  zdravotnú  situáciu 
obyvateľov , pripravovať regionálne podklady pre správy o zdravotnom stave obyvateľstva 
pre ÚVZ SR.
Projekt: „ Sledovanie výživového stavu vybraných skupín dospelej populácie“
Odpočet: Úloha je rozdelená do troch častí: I. Výber cieľovej skupiny, II. Vyšetrenie klienta ( 
biochemické  parametre  prístrojom  REFLOTRON,  somatometrické  merania,  dotazníkový 
prieskum životosprávy), III. Vyhodnotenie v programe ALIMENTA 4.3e. Úloha je v riešení, 
v priebehu I. polroka r. 2008 bolo vyšetrených 45 klientov v sledovanej skupine stredne ťažká 
práca  v závode RYBA  Žilina,  zároveň bola  poskytnutá  konzultácia  o  zdravom životnom 
štýle. Závery budú súčasťou výročnej správy za r. 2008.

3. Zabezpečiť skvalitnenie poradenských činností zameraných na 
- zmeny stravovacích zvyklostí obyvateľov
- zmeny postoja občanov k vlastnému zdraviu



- informovanie občanov o zásadách správnej výživy, výživovej skladbe potravín , 
nových druhov potravín a rizikách vyplývajúcich  z nesprávnej výživy

Cieľ: posiľňovanie a rozvíjanie výživovej stratégie  zameranej na zabezpečenie optimálneho 
zdravia
Odpočet:  úloha je  realizovaná  aktívnym uplatňovaním dostupných zdravotno-výchovných 
metód  a  foriem  individuálneho,  skupinového  a  hromadného  pôsobenia  na  obyvateľstvo 
v rámci  činnosti  poradne  správnej  výživy,  ale  aj  konzultácii  s prevádzkovateľmi  ZSS 
k uplatňovaniu  zásad  správnej  výrobnej  praxe.  V priebehu  I.  polroku  2008  bolo  pre 
prevádzkovateľov v ZSS  poskytnutých 68 konzultácii.

5. Podporovať  legislatívne  normy s úpravou  negatívnych  a  pozitívnych  faktorov  vo 
výžive. 

Cieľ: posilnenie a rozvíjanie stratégie bezpečnosti potravín
Odpočet: aktívne  spolupracujeme  na  pripomienkovom  konaní  pri  príprave  legislatívy, 
v rámci výkonu ŠZD pracovníci  oboznamujú prevádzkovateľov ZSS o aplikácii  poznatkov 
racionálneho stravovania. 

6. Zabezpečovať  výkon  potravinového  dozoru  nad  zdravotnou  bezpečnosťou 
epidemiologicky rizikových potravín, s osobitým zreteľom na kontrolu dodržiavania 
mikrobiologických kritérií  a  systémov správnej  výrobnej  praxe so zameraním na 
ZSS. 

Cieľ: posilnenie a rozvíjanie stratégie bezpečnosti potravín
Odpočet: Úloha je realizovaná priebežne, prevádzkovatelia ZSS sú v rámci výkonu ŠZD a 
PD oboznamovaní s nutnosťou aplikácie správnej výrobnej praxe a pravidelného monitoringu 
vybraných CCP. 
Epidemiologicky rizikové potraviny: 
I. Lahôdkárske výrobky

Počet plánovaných vzoriek: 20
počet odobratých vzoriek:   19

II. Cukrárske výrobky
Počet plánovaných vzoriek: 20
počet odobratých vzoriek:   18

III. Zmrzlina
Počet plánovaných vzoriek: 20
počet odobratých vzoriek:   15

Hotové pokrmy zo ZSS
Počet plánovaných vzoriek: 34
počet odobratých vzoriek:  43, z toho  4 nevyhovujúce pre zvýšený obsah Koliformných 

baktérii

Zmiešané potraviny v ZSS: 
počet odobratých vzoriek: 11

8. Presadzovanie  preventívnych  opatrení  v oblasti  znižovania  zdrojov  kontaminácie 
potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú dusičnany a dusitany, dioxíny a 
dioxínom  podobné  polychlórované  bifenyly,  reziduá  pesticídov,  ťažké  kovy, 
mikotoxíny so zreteľom na epidemiologicky rizikové potraviny.



Cieľ: posilnenie a rozvíjanie stratégie bezpečnosti potravín
Odpočet: priebežne sú odoberané vzorky na zisťovanie kontaminantov v potravinách 
Kadmium.  Druh potravín: Huby , oriešky.  Odber vzorky plánovaný podľa harmonogramu 
v mesiaci august.
Počet odobratých vzoriek na vyšetrenie ťažkých kovov: 14

9. Aplikovať  spoločné  EU  princípy  pre  výkon  úradnej  kontroly  nad  potravinami 
v rámci viacročných národných plánov kontroly podľa požiadaviek čl. 43 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách 
v zmysle  kompetencií  vyplývajúcich   zo  zákona  č.  152/1995  Z.z.   o  potravinách 
v znení neskorších predpisov.

Cieľ: posilnenie a rozvíjanie stratégie bezpečnosti potravín
Odpočet: pracovníci pravidelne sledujú domácu legislatívu týkajúcu sa potravinového práva 
a  zároveň  v rámci  svojej  práce  využívajú  legislatívu  EÚ,  ide  hlavne  o  jednotlivé  hlavy 
Potravinového  kódexu. Problematika , ktorá nie je uvedená v národnej legislatíve sa rieši 
v zmysle legislatívy EÚ. Zároveň prevádzkovatelia ZSS sú upozorňovaní na nové predpisy a 
pri kontrolnej činnosti zamestnanci kontrolujú ich uplatňovanie v praxi. 

10. Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva  pri hlásení zdravotne 
škodlivých  potravín  a  kozmetických  výrobkov   prostredníctvom  informačných 
systémov  Spoločenstva,  ako  sú  Rýchly  výstražný  systém  nad   potravinami  a 
krmovinami v SR a RAPEX nad kozmetickými výrobkami.

Cieľ: posilnenie a rozvíjanie stratégie bezpečnosti potravín
Odpočet: v rámci  RÚVZ  je  zabezpečený  systém  hlásení  zdravotne  škodlivých  potravín, 
v prípade  výskytu  kontaktujeme  prevádzkovateľov  registrovaných  zariadení  osobne  alebo 
telefonicky o výskyte zdravotne škodlivej potraviny a postupe na jej likvidáciu.
V mesiaci  február  2008  bol  hlásený  mikrobiologicky  pozitívny  typ  potraviny  s nálezom 
Salmonella  spp.  v  kategórii  mliečny  výrobok  :  Bryndza  Slatina,  plnotučná  zimná.  Boli 
vykonané opatrenia . Uvedený výrobok sa v našich zariadeniach nenachádzal.

Uplatňovať a rozpracovať informačné systémy v sieti úradov verejného zdravotníctva 
v oblasti  potravinového  dozoru  a  štátneho  zdravotného  dozoru  nad  výrobou, 
manipuláciou a uvádzaním do obehu potravín.
Cieľ:  Vytvoriť  podmienky  pre  monitorovanie   údajov  o  výkonoch  kontroly  v štátnom 
zdravotnom dozore a potravinovom dozore a kritérií zdravotnej bezpečnosti potravín
Odpočet: kontroly  a  činnosť  oddelenia  sú  priebežne  zadávané  do  informačného  systému 
vytvoreného spoločne pre SR.

Uplatňovať a rozpracovať informačné systémy v sieti úradov verejného zdravotníctva 
v oblasti  sledovania  spotreby  potravín  a  pozitívnych  a  negatívnych  faktorov  výživy 
v závislosti na stravovacích návykoch obyvateľstva SR. 
Cieľ:  Vytvoriť podmienky pre monitorovanie  údajov o stravovacích návykoch vybraných 
skupín  obyvateľstva  SR a v závislosti  od spotreby  potravín  a  pozitívnych  a  negatívnych 
faktorov výživy.
Odpočet: V rámci  oddelenia  je  využívaný  program  ALIMENTA  4.3e.  pre  spracovanie 
jedálnych lístkov klientov v rámci projektu sledovanie výživového stavu obyvateľstva SR i 
v rámci poradenskej činnosti Poradne zdravia.



2.  Cielené úlohy :

Hygienické riziko z potravín

1. Kontrola uplatňovania systému HACCP v zariadeniach spoločného stravovania
V rámci  výkonu ŠZD sú prevádzkovatelia   ZSS upozorňovaní  na nutnosť vypracovania  a 
aplikácie  systému  správnej  výrobnej  praxe  pri  príprave   a  manipulácii  so  surovinami, 
rozpracovanými potravinami a hotovými pokrmami.
2. Kontrola GMO potravín
V rámci úlohy bola vyšetrená  za RÚVZ so sídlom v  Žiline  1 vzorka – Bonduelle, Zlatá 
kukurica , výrobca : Bonduelle Nagykoros, KFT., Cegledi út 25, 2750 Nagykoros, Maďarsko. 
Záver: Vyšetrená  vzorka  zodpovedá  požiadavkám  Nariadenia  ES  1829/2003  Európskeho 
parlamentu a rady z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách.
Kontrola označovania GMO na jedálnych lístkoch v ZSS
Pri kontrolách označovania GMO potravín na jedálnych lístkoch v ZSS neboli zistené 
porušenia.
3. Úlohy postavené na základe zdravotného rizika :
3.1.   Chemické riziko z potravín: 
3.1.1. Kontrola obsahu histamínu vo vybraných potravinách
 V mesiaci  apríl  bola  odobratá  vzorka  rýb  -  pstruh  9  x  100g   na  vyšetrenie  histamínu. 
Výsledky vyšetrenia vyhovujú.
3.1.2. Kontrola obsahu NaCl v potravinách
Plánovaný odber 3 vzoriek hotovej stravy v II. polroku 2008 podľa harmonogramu odberu 
vzoriek. 
3.2.Mikrobiologické riziko s potravín
 3.2.1. Sledovanie E. coli, Salmonela a Listeria spp. v orientálnych reštauráciách 
Zameranie:  kontrola  vstupných  surovín,  chladiaceho  reťazca,  kontrola  dátumu  spotreby 
surovína celkovej hygieny. 
Termín: september, október 2008

3. Mimoriadne úlohy

1. Kontrola rýchleho občerstvenia v motorestoch a na benzínových čerpadlách.
Kontrola bola zameraná na vydávanie teplých pokrmov, kontrola vstupných surovín, chladiaci 
reťazec,  dátum  spotreby  surovín,  kontrola  celkovej  hygieny,  manipulácia  s odpadom, 
hygienické zariadenia pre personál a pre hostí, kontrola odbornej a zdravotnej spôsobilosti, 
odber vzoriek. 
Počet vykonaných kontrol v rýchlom občerstvení na ČS: 1
Počet  kontrol  prípravy  a  manipulácie  s teplými  pokrmami,  vrátane  pokrmov  rýchleho 
občerstvenia v motorestoch: 11
počet opatrení uložených rozhodnutím :1
počet uložených blokových pokút: 1/1000,- Sk
počet odobratých vzoriek požívatín a hotovej stravy: 16 
počet odobratých vôd 4, z toho 2 nevyhovujúce
O úlohe bola podaná samostatná správa.



2. Kontrola zariadení zimnej turistickej sezóny
Kontrola bola zameraná na vydávanie teplých pokrmov, kontrola vstupných surovín, chladiaci 
reťazec,  dátum  spotreby  surovín,  kontrola  celkovej  hygieny,  manipulácia  s odpadom, 
hygienické zariadenia pre personál a pre hostí, kontrola odbornej a zdravotnej spôsobilosti, 
odber vzoriek.
Počet kontrol: 24
počet skontrolovaných zariadení: 22
počet uložených blokových pokút: 2/3900,- Sk
počet uložených  opatrení: 51
počet odobratých vzoriek požívatín a hotovej stravy: 38, z toho 2 nevyhovujúce
počet odobratých vôd 6, z toho 1 nevyhovujúca
O úlohe bola podaná samostatná správa.

3.Kontrola orientálnych reštaurácii.
Zameranie:  kontrola  vstupných  surovín,  chladiaceho  reťazca,  kontrola  dátumu  spotreby 
surovína celkovej hygieny. 
Termín: september, október 2008

4.Kontrola zariadení letnej turistickej sezóny
Kontrola je zameraná na vydávanie teplých pokrmov, kontrola vstupných surovín, chladiaci 
reťazec,  dátum  spotreby  surovín,  kontrola  celkovej  hygieny,  manipulácia  s odpadom, 
hygienické zariadenia pre personál a pre hostí, kontrola odbornej a zdravotnej spôsobilosti, 
odber vzoriek.
Odpočet: úloha sa plní priebežne v mesiacoch máj – september 2008

5.Audit v potravinových prevádzkach
Výkon auditu bude zrealizovaný v mesiaci október 2008 podľa článku 4 ( 6) nariadenia  ( ES) 
číslo 882/2004 EP a ER v NsP Žilina.

E. Politika kontroly tabaku a fajčenia 

3. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov. 
Cieľ: znižovanie vplyvu negatívnych faktorov na zdravie obyvateľstva
Odpočet: Úloha  sa  plnila  v  1.  polroku  2008,  v ZSS  bolo  zrealizovaných  31  kontrol  na 
dodržiavanie  zákona  č.  377/2004  Z.z.  na  ochranu  nefajčiarov.  O  vykonávaní  kontrol  sú 
podávané pravidelné mesačné hlásenia. Sankčné opatrenia neboli uložené.

             MUDr. Šulová Alena

V Žiline , 04.07.2008
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