
 
 

Zásady a spôsob predaja zmrzliny pri epidemiologickej situácii v súvislosti 

s výskytom prenosného ochorenia COVID-19.  
 

 

 

     Zmrzlina patrí z  hygienického hľadiska medzi epidemiologicky rizikové požívatiny. Pri 

výrobe a predaji zmrzliny musí výrobca a predávajúci dokonale ovládať zásady správneho 

technologického postupu, zvládnuť v praxi požiadavky hygienického režimu výroby 

a hygienické zásady predaja. Vzhľadom  na epidemickú situáciu v súvislosti s ochorením Covid 

19 je obzvlášť potrebné aby osoby manipulujúce so zmrzlinou postupovali v  súlade s platnou 

legislatívou a príslušnými hygienickými predpismi ako aj vyhláškami, ktorými sa nariaďujú 

opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.    

 V zmysle § 1 ods. 1 aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 131/2021  

uverejnenej vo Vestníku vlády SR čiastka 51/2021 zo dňa 13. marca 2021 sa uzatvárajú 

maloobchodné prevádzky  a prevádzky poskytujúce služby.  

Podľa § 1 ods. 2  písm. b) predmetnej vyhlášky sa zákaz nevzťahuje  

- na prevádzky verejného stravovania, vrátane stánkov s trvalým stanovišťom, 

vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom 

donáškovej služby.  

   

Uvedené sa týka  aj  predaja zmrzliny, ktorý je možný len formou odberu zabalenej 

zmrzliny  so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby (do účelových nevratných 

jednorazových termo obalov s prekrytím), nie je povolený predaj zmrzliny porciovanej 

„kopčekovej“ podávanej do kornútov. Zároveň platí v zmysle predmetnej vyhlášky podľa  § 

2 ods. 1 písm. g) zákaz pre zákazníkov konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových alebo 

exteriérových častiach prevádzky, či v blízkosti prevádzky.  

Prevádzkovateľ je  povinný dodržiavať nasledovné opatrenia: 

- vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám 

s prekrytými hornými dýchacími cestami;  

- pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo 

poskytnúť jednorazové rukavice, 

- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť  oznam o povinnosti dodržiavať 

vyššie uvedené hygienické opatrenia a  oznam o  odbere zmrzliny so sebou 

s uvedením zákazu konzumácie v blízkosti prevádzky,  



 
 

- vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu 

dotykových plôch, kľučiek, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na 

dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom, 

- zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre 

osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a 

ich asistentov 

- počet  zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden 

zákazník na 25 m2 z predajnej plochy určenej pre zákazníkov; to neplatí pre deti do 10 

rokov v sprievode dospelej osoby. 

 

Pripomíname, že ak bol trvalý stánok alebo potravinárska prevádzka s výrobou a predajom 

nebalenej zmrzliny pripravenej studenou alebo teplou cestou schválená rozhodnutím RÚVZ 

Trenčín je povinnosťou fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby: 

- každoročne pred zahájením činnosti výroby a predaja nebalenej zmrzliny , prípadne 

zmenu činnosti v prevádzkovaní ohlásiť Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva 

so sídlom v Trenčíne ako orgánu úradnej kontroly potravín podľa zákona  

č. 152/1995 Z. z. o potravinách.  


