
 

 
 

 
Informácia o zariadení sociálnych služieb –  

Domov dôchodcov na Pažítkovej 2 v Bratislave 
 
 

 Ide o staršie zariadenie pre seniorov (v štvorpodlažnom účelovom objekte) 
vybudované  v r. 1973 - s celoročnou pobytovou formou  s celkovou  ubytovacou kapacitou 
126 klientov (t.č. ubytovaných 120 klientov). Zariadenie je rozčlenené na 2 časti - lôžkovú 
časť (úsek 1) a  dvojposchodovú  „hotelovú časť“ (úsek 2).   

 
Jednotlivé ubytovacie izby klientov zariadenia disponovali v čase kontroly  

dostatočným a vyhovujúcim  materiálnym  vybavením podľa požiadaviek príslušnej 
vyhlášky (vyhl. MZ SR č.259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné 
prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie 
zariadenia v znení neskorších predpisov). Z hľadiska bezbariérovosti  majú klienti k dispozícii  
aj bezbariérové kúpeľne s potrebným príslušenstvom (vrátane 1 asistovanej centrálnej  
kúpeľne).  
         Účel jednotlivých miestností i prevádzka zariadenia vykazovala súlad s prevádzkovým 
poriadkom zariadenia – schváleným rozhodnutím tunajšieho úradu v r. 2015 (pod č. 
HZZ/08665/2015 dňa  14.05. 2015). V predmetnom  zariadení bola v nedávnom období 
uskutočnená rekonštrukcia 1. NP   a 2.NP, v ďalšom období bude zrealizovaná rekonštrukcia 
aj 3.NP.     

Pri uskutočnenej kontrole (26.01.2017) hygienicko-epidemiologického 
prevádzkového režimu  v  zariadení bolo zistené, že  pre manipuláciu s bielizňou  zariadenia 
(posteľná  bielizeň  i osobné šatstvo klientov)  i   pre   skladovanie  znečistenej bielizne          
a  zároveň  jej pranie  sú  v zariadení vytvorené  náležité  podmienky potrebné  na 
zabezpečenie ochrany verejného zdravia (v zmysle zamedzenia možnosti krížovej 
kontaminácie). 

V priestoroch daného zariadenia bola zistená vyhovujúca úroveň čistoty 
a poriadku, vrátane odórovej mikroklímy.   

V  rámci kontroly aktuálneho hygienicko-epidemiologického prevádzkového režimu 
vrátane hygienického štandardu ubytovania klientov neboli zistené vážnejšie hygienické 
nedostatky, pričom celkovo posudzované priestory svojím priestorovo-dispozičným               
a stavebným riešením, vybavením, ako aj spôsobom osvetlenia a odvetrania jednotlivých 
miestností spĺňajú požiadavky platných právnych predpisov určených na ochranu, 
podporu a rozvoj verejného zdravia a sú v nich vytvorené podmienky pre dodržiavanie 
riadneho hygienicko-epidemiologického prevádzkového režimu. 

 
 V rámci cielenej kontroly v stravovacej prevádzke daného zariadenia podľa zákona 

NR SR 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 NR SR č. 152/1995 Z. z. 



o potravinách v znení neskorších predpisov vo veci výkonu úradnej kontroly nad 
bezpečnosťou potravín bola táto kontrola zameraná na nasledovné: 

 kontrola prípravy, manipulácie a podávania pokrmov a nápojov 
 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 vrátane manipulácie s organickým odpadom 

a použitým olejom, 
 dodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov prichádzajúcich do styku 

s potravinami/pokrmami, 
 kontrolu dokladov odbornej a zdravotnej spôsobilosti, 
 kontrola zabezpečenia pred výdajom stravy odberu vzoriek pripravených hotových 

pokrmov, ich uchovanie a vedenie dokumentácie.  
 
Kontrolou vykonanou v predmetnom zariadení neboli zistené žiadne porušenia 

hygienických predpisov. Pri kontrole bol vykonaný odber 5 vzoriek pokrmov /4 vzorky na 
sledovanie kritérií hygieny procesu výroby a 1 5-vzorková analýza na kritériá bezpečnosti 
potravín/, ktoré boli odoslané na mikrobiologickú laboratórnu analýzu. Výsledky t.č. ešte nie 
sú k dispozícii. 
 
 Na základe vykonaného štátneho zdravotného dozoru zo dňa 26.01.2017 nie je 
potrebné v zariadení sociálnych služieb – Domov dôchodcov na Pažítkovej 2 v Bratislave 
prijať vo vzťahu k hygienicko-epidemiologickému režimu žiadne nové opatrenia. 
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  MUDr.Otakar Fitz 
 regionálny hygienik 

 
  
 
  
 
 
 
 

    
 
  
 
 
  

 
 
                                                                                                                                      


