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Výsledky a závery 
- vizualizácia

Cieľom práce bola analýza a vyhodnotenie

nedostatkov pri výrobe a predaji nebalenej zmrzliny

v okrese nachádzajúcom sa na juhu Slovenska počas

letných sezón v rokoch 2017 – 2021. Za sledované

obdobie bolo vykonaných 117 úradných kontrol v 95

prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej

zmrzliny. Spolu bolo zistených 34 nedostatkov

a uložených 31 blokových pokút v hodnote 3050 € a 3

sankcie v celkovej sume 1500 €.

Graf 1: Najčastejšie nedostatky v prevádzkach na výrobu a predaj zmrzliny

Najčastejším problémom boli neodobraté a neodložené vzorky vyrobených zmrzlín po zmrazení (46 %).

Zriedkavým nedostatkom boli suroviny na výrobu zmrzliny po dátume spotreby, nedostatky v prevádzkovej

hygiene a uchovávanie porcovacieho náradia v nádobe so stojatou vodou (4 %). Problémom bola aj evidencia

tovaru a nedodržiavanie doby predaja zmrzliny max. 24 hodín po zmrazení (17 %). Z celkového počtu

odobratých vzoriek zmrzliny na mikrobiologické vyšetrenie (363) bolo 24 vzoriek vyhodnotených ako

nevyhovujúce (6,6 %). Išlo hlavne o prekročené limitné hodnoty pre Enterobacteriaceae, koliformné baktérie,

vláknité mikroskopické huby a kvasinky. Z celkového počtu odobratých vzoriek zmrzliny na chemické

vyšetrenie (75) boli 4 vzorky zmrzliny vyhodnotené ako nevyhovujúce (5,3 %). Problémom bola prítomnosť

nepovolených farbív: E 110 – žltá SY a E 124 – košenilová červená. V rokoch 2017 – 2021 bolo odobratých 124

sterov z prostredia, pracovných plôch, odevov a rúk zamestnancov. Z nich iba 3 % boli nevyhovujúce.

Na základe vykonaných úradných kontrol potravín

v prevádzkach na výrobu a predaj nebalenej zmrzliny a po

nasledovnom zistení viacerých nedostatkov sme navrhli

nasledovné odporúčania pre prax:

zabezpečiť pravidelné vzdelávanie zamestnancov, nielen

jednorazovo po prijatí zamestnanca

zabezpečiť prísnejšie dodržiavanie nariadení

zintenzívniť odoberanie vzoriek zmrzliny na chemické

a mikrobiologické vyšetrenie
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