
Informácia ohľadom povinnosti zdravotnej a odbornej spôsobilosti na výkon 

epidemiologicky závažných činností v čase krízovej situácie. 

Národná rada SR schválila dňa 3. apríla 2020 zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych 
opatreniach v oblasti zdravotníctva v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej 
choroby COVID-19, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; nadobudol účinnosť dňom 
vyhlásenia 6. apríla 2020. 

V tejto súvislosti bol zmenený a doplnený zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
(ďalej „zákon č. 355/2007 Z. z."). 

Jednou so zmien bola i povinnosť zdravotnej a odbornej spôsobilosti na výkon 
epidemiologicky závažnej činnosti – pri výrobe, manipulácii a uvádzanie do obehu pokrmov 
a potravín a to nasledovne: 

Zdravotná spôsobilosť pri vykonávaní epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, 
manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (§ 22 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších 
predpisov).V čase krízovej situácie sa čestným vyhlásením fyzickej osoby nahrádza potvrdenie lekára 
o zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, 
manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov. Vzor čestného vyhlásenia je v prílohe č. 3cb k 
zákonu č. 355/2007 Z. z. 
Poznámka: Epidemiologicky závažná činnosť je pracovná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní 
postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo šírenie 
prenosného ochorenia. 

Čestné vyhlásenie sa musí nahradiť potvrdením lekára o zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby na 
vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín 
a pokrmov najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie. 

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávaní epidemiologicky závažnej činnosti pri 
výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.  

Činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov patria medzi činnosti 
uvedené v § 15 zákona č. 355/207 Z. z. 
V čase krízovej situácie sa nevykonávajú skúšky žiadateľov o overenie odbornej spôsobilosti na 
činnosti uvedené v § 15 pred komisiou zriadenou na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky a regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Zároveň sa nevydávajú ani osvedčenia o 
odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 15. 

Riadne osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, 
manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov sa musí doplniť najneskôr do 90 dní od 
skončenia krízovej situácie. 

Podľa článku 4 ods. 2 a kapitoly XII ods. 1 a ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)           

č. 852/2004 o hygiene potravín v znení zmien a doplnkov sú prevádzkovatelia potravinárskych 

podnikov povinní zabezpečiť aby bol nad osobami, ktoré zaobchádzajú s potravinami, dozor a aby boli 

primerane ich pracovnej činnosti poučené a/alebo zaškolené vo veciach hygieny potravín a vo veciach  

uplatňovania zásad HACCP.  

Tieto školenia zamestnancov je nutné realizovať on-line, formou komunikácie na diaľku s cieľom 

minimalizovania sociálneho kontaktu.  

Spracovala. Mgr. Galková  

Zdroj: UVZ SR 

 



Príloha č. 3cb  

k zákonu č. 355/2007 Z. z. 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej 

činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v čase 

krízovej situácie 

 

Meno a priezvisko: ……………………………………………………………………  

Dátum a miesto narodenia: ……………………………………………………………  

Bydlisko: ……………………………………………………………………...............  

Epidemiologicky závažná činnosť, ktorú bude vykonávať ........................................... 

 

čestne vyhlasuje, že 

 

1. bol/a dostatočne informovaný/á o epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, 

manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, ktorú bude vykonávať,  

 

2. nezatajil/a žiadne prenosné ochorenie, ktoré by znemožňovalo výkon epidemiologicky 

závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,  

 

3. je zdravotne spôsobilý/á na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, 

manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, 

 

4. bol/a dostatočne poučený/á o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  

 

5. v čase trvania krízovej situácie sa nevrátil/a zo zahraničia. 

 

Súčasne sa zaväzuje, že pri výkone epidemiologicky závažných činností pri výrobe, 

manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov bude  

 

a) dodržiavať zásady osobnej hygieny a prevádzkovej hygieny na pracovisku, 

b) uplatňovať pri práci znalosti potrebné k ochrane verejného zdravia v rozsahu upravenom  v 

osobitnom predpise,
*
)  

c) mať pri sebe toto čestné vyhlásenie a na vyzvanie ho predložiť orgánu verejného 

zdravotníctva, prípadne iným kontrolným orgánom, vykonávajúcim kontrolu podľa 

príslušných právnych predpisov. 

 

 

V ……………..……….., dňa …………………   

 

        ……………………………..  

                         Podpis 

*)  Príloha č. 1, bod VII. vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 209/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje 

rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní 

a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej 

spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy v znení vyhlášky 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 222/2018 Z. z. 


