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Vec 
Upresnenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného 
zdravia  
- s t a n o v i s k o 
 
 
 

Dňa 17. 3. 2020 na základe osobnej konzultácie a listom (zo dňa 16. 3. 2020) ste 
požiadali Úrad verejného zdravotníctva  Slovenskej republiky  (ďalej „ÚVZ SR“) 
o stanovisko k opatreniu zo dňa 15. 3. 2020 vo veci upresnenia ako je potrebné postupovať pri 
poskytovaní služieb vo vašich prevádzkach, za akých podmienok je možné poskytovať 
sortiment GASTRO (tz. Hot dog, čerstvé bagety) a samoobslužnú kávu.   

K Vašej žiadosti uvádzame nasledovné: 
Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2595/2020 zo dňa 15. 3. 2020 (bod A) sa nevzťahuje na 

čerpacie stanice pohonných hmôt a palív. Ako uvádzate v žiadosti, okrem pohonných hmôt  
poskytujete predaj potravín, nealkoholických nápojov, pokrmov rýchleho občerstvenia 
a niektoré z Vašich prevádzok poskytujú hotové pokrmy. Podľa uvedeného opatrenia ÚVZ 
SR ide taktiež o činnosti, ktoré sú z obmedzenia vyňaté.   

 Vychádzajúc z prijatých opatrení ÚVZ SR je možné zachovať predaj balených potravín a 
nápojov. V prípade pokrmov rýchleho občerstvenia (bagety, hot dog) je možné ich 
poskytovať buď spotrebiteľsky zabalené s náležitým označením alebo vložené do 
papierových obalov (vreciek) tak, aby bol zamedzený priamy kontakt spotrebiteľov 
s nabalenou potravinou. To isté platí pre dopekané pekárske výrobky.   

Predaj kávy a čaju z automatov je možné zachovať za podmienky, že bude zabezpečená 
ochrana jednorazových pohárov, zabezpečené pravidelné čistenie, dezinfekcia manipulačného 
priestoru pre kávu a čaj, vrátane automatu, napr. oblasť tlačidiel a boli k dispozícii 
jednorázové rukavice pre spotrebiteľov na manipuláciu s kávou a čajom. V priestore automatu 
zabezpečiť upozornenie pre spotrebiteľov, aby používali jednorazové rukavice a dodržiavali 
hygienu. 

Pokiaľ ide o podávanie hotových pokrmov s konzumáciou na mieste nie je možné takúto 
činnosť poskytovať. Hotové pokrmy možno poskytovať len za podmienky, že budú 
porciované a balené do prenosných jednorazových nádob (obalov). S ohľadom na 



epidemiologickú situáciu nie je možné hotové pokrmy porciovať do nádob prinesených 
spotrebiteľom alebo do iných foriem vratných nádob. 

Zároveň je potrebné zamedziť, aby do vnútorného  priestoru predajne čerpacej stanice 
vstupovalo naraz viacero osôb (najviac po 3 osoby podľa veľkosti predajne) a aby 
nevstupovali osoby pokiaľ nemajú prikrývku úst a nosa. 
      Zároveň je potrebné, aby zamestnanci čerpacích staníc v priestoroch predajne 
a prípravovne pokrmov rýchleho občerstvenia a hotových pokrmov, dbali dôsledne o osobnú 
hygienu, čistotu rúk a pracovného odevu, používali čisté jednorazové rukavice a prikrývku 
úst a nosa. 
 
 
 

S pozdravom, 
 
                          Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. 
                                 hlavný hygienik Slovenskej republiky 
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