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ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 

  
V Bratislave, 16.04.2020 

 
 
 

Výsledky úradnej kontroly zameranej na dodržiavanie opatrení Úradu 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 29.03.2020 pri ohrození 

verejného zdravia 
 
V zmysle opatrení  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 29.03.2020 pri 

ohrození verejného zdravia boli príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky v súlade s § 54 a § 55 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonané kontroly 
týkajúce sa overenia dodržiavania stanovených povinností uložených prevádzkovateľom 
maloobchodných prevádzok a všetkých prevádzok poskytujúcich služby, ktorých činnosť je povolená 
v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na území Slovenskej republiky. 

V rámci mimoriadnej kontroly bolo v dňoch od 08.04.2020 do 15.04.2020 prekontrolovaných 
1 419 prevádzok. 

Predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné 
výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely bolo 
skontrolovaných 488. Počas kontrol bolo zistených 33 porušení opatrení. Najvyššie percento 2,3 
predstavovalo nedodržania opatrenia týkajúceho sa počtu nakupujúcich v prevádzke v jednom 
okamihu, ktorý nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy 
prevádzky. V 17 prípadoch bolo začaté správne konanie. 

Počas výkonu kontrol bolo skontrolovaných 136 predajní drogérie, v rámci ktorých boli 
identifikované len 2 porušenia. V jednom prípade nebol umiestnený oznam o povinnosti dodržiavať 
hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu a povinnosť 
umožniť v dňoch pondelok až sobota v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. vstup iba osobám nad 65 
rokov.  

Lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík bolo skontrolovaných 
213, v rámci kontrol bolo zistených 16 porušení. Medzi najčastejšie nedostatky patrili: nedodržanie 
odstupu  minimálne 2 metre v radoch nakupujúcich a chýbajúci viditeľný oznam o povinnosti 
dodržiavať hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu. 
V jednom prípade bude začaté správne konanie. 

Kontroly dodržiavania nariadených opatrení boli vykonané aj v 38 predajniach novín 
a tlačovín. Počas kontrol boli zistené len 2 nedostatky,  ktoré sa týkali chýbajúceho oznamu 
o povinnosti dodržiavať hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom 
okamihu. 

Prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením bolo skontrolovaných 
465, v ktorých bolo zistených 7 porušení. Všetky sa týkali chýbajúceho oznamu o povinnosti 
dodržiavať hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu. 

Čerpacích staníc pohonných hmôt a palív bolo skontrolovaných 79, porušenie bolo 
identifikované len v jednom prípade, chýbal umiestnený oznam o povinnosti dodržiavať hygienické 
opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.  
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Prehľad počtu kontrol v rámci jednotlivých opatrení a zistenia 

  Kontrolované opatrenia: Počet 
vyhovujúcich 

kontrol: 

Počet kontrol 
so zistením: 

% zistení 

Kontrola zákazu prítomnosti verejnosti v prevádzkach 
verejného stravovania a stánkov s rýchlym 
občerstvením (okrem predaja mimo prevádzky 
stravovacích služieb – napr. prevádzky rýchleho 
občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj 
pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky). 

531 0 0,0 

Vstup a prítomnosť v prevádzke len s prekrytými 
hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, 
šatka, atď.) 

1167 3 0,3 

Pri vchode do prevádzky aplikovanie dezinfekcie na 
ruky alebo poskytnutie jednorazových rukavíc. 1036 4 0,4 

V radoch nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 
2 metre. 1149 9 0,8 

Počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu 
nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 
25 m2 z predajnej plochy prevádzky. 

928 13 1,4 

Viditeľné umiestnenie oznamu o povinnosti 
dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a 
oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom 
okamihu. 

1046 22 2,1 

Kontrola povinnosti umožniť v dňoch pondelok až 
sobota v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. vstup iba 
osobám nad 65 rokov. 

638 10 1,6 

Kontrola uzatvorenia všetkých prevádzok 
v obchodných domoch, okrem prevádzok na ktoré sa 
vzťahuje výnimka. 

92 0 0,0 

            
 
 
    

 
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. 

 hlavný hygienik Slovenskej republiky  


