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V Y H L Á Š K A
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 7. mája 2003

o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 13m ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí
v znení zákona č. 514/2001 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Predmet úpravy

Touto vyhláškou sa ustanovujú
a) hygienické požiadavky na stavebno-technické rie-

šenie, priestorové usporiadanie, vybavenie, vnútor-
né členenie a na prevádzku zariadení spoločného
stravovania,

b) požiadavky na výrobu, prípravu a podávanie pokr-
mov a nápojov,

c) postup pri odbere vzoriek hotových pokrmov a ich
uchovávaní a obsah dokumentácie,1)

d) požiadavky na dodržiavanie osobnej hygieny a do-
držiavanie hygienických požiadaviek zamestnanca-
mi zariadenia spoločného stravovania.

Hygienické požiadavky na
stavebno-technické r iešenie,  pr iestorové

usporiadanie,  vybavenie,  vnútorné č lenenie
a na prevádzku zar iadení  spoločného

stravovania

§ 2

(1) Zariadenie spoločného stravovania má by� rieše-
né tak, aby nepriaznivo neovplyvňovalo okolie a aby
nebolo nepriaznivo ovplyvňované z okolia pachmi, dy-
mom alebo inými látkami, ktoré by mohli by� príčinou
kontaminácie.

(2) Zariadenie spoločného stravovania musí by� udr-
žiavané v čistote a v dobrom technickom stave.

(3) Priestorové usporiadanie a vnútorné členenie za-
riadenia spoločného stravovania musí vytvára� pod-
mienky na
a) čistenie a dezinfekciu,
b) zabránenie hromadeniu nečistoty, styku s toxický-

mi materiálmi, vytváraniu kondenzačnej vody
a rastu plesní na povrchoch,

c) ochranu proti krížovej kontaminácii medzi pracov-
nými operáciami alebo počas pracovných operácií
s potravinami a pokrmami, technologickými zaria-
deniami, prívodom vzduchu alebo pohybom za-
mestnancov a zdrojmi vonkajšej kontaminácie,

d) hygienické spracovanie a skladovanie potravín
a pokrmov.

(4) Intenzita a farebnos� umelého osvetlenia pracov-
ných miest s osobitnými nárokmi na optickú kontrolu
musia umožňova� dokonalú farebnú ostros� a rozlišo-
vanie podrobností do 1 mm. Umelé osvetlenie musí
ma� bielu farbu a intenzitu najmenej 500 lx.

(5) Prevádzky zariadenia spoločného stravovania
musia by� stavebne oddelené alebo prevádzkovo odde-
lené pod¾a prílohy č. 1.

(6) Výrobný proces zariadenia spoločného stravova-
nia musí by� plynulý a jednosmerný, aby sa nekrížili
čisté prevádzky a nečisté prevádzky.

(7) Zariadenie spoločného stravovania musí ma�
vhodné a dostatočné prostriedky na prirodzené vetra-
nie alebo umelé vetranie, aby sa zabránilo mechanic-
kému prúdeniu vzduchu z nečistej prevádzky do čistej
prevádzky. Ventilačný systém musí umožni� ¾ahkú
dostupnos� filtrov a iných častí vyžadujúcich čistenie
alebo výmenu.

(8) Kanalizácia nesmie by� zdrojom kontaminácie
pokrmov. Ak zariadenie spoločného stravovania nie je
napojené na kanalizáciu, musí ma� zabezpečené pra-
videlné vyvážanie obsahu žumpy, a to najneskôr po jej
naplnení do dvoch tretín obsahu.

(9) Zariadenia na zachytávanie a odvádzanie odpa-
dových vôd vrátane lapačov tuku a škrobu musia sa
udržiava� v dobrom stave.

§ 3

(1) Zariadenie spoločného stravovania má zriadené
pod¾a svojho účelu sklady, ktoré musia by� stavebne
oddelené.

(2) Na potraviny sa zriaïuje sklad
a) suchý, ktorým je sklad s teplotou pod¾a druhu po-

travín a s relatívnou vlhkos�ou najviac 70 %,
b) chladný, ktorým je sklad s teplotou 8 až 10 oC

a s relatívnou vlhkos�ou 80 až 90 %,
c) chladený, ktorým je sklad s teplotou 2 až 6 oC

a s relatívnou vlhkos�ou 80 až 90 %,
d) mraziarenský, ktorým je sklad s teplotou —18 oC

a nižšou.

(3) Sklad pod¾a odseku 2 musí by� vybavený mera-

1) § 13m ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení zákona č. 514/2001 Z. z. 
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cím zariadením, ktoré umožní dodržanie a kontrolu
podmienok skladovania potravín.

(4) Sklad pod¾a odseku 2 písm. c) a d) možno pod¾a
kapacity zariadenia spoločného stravovania nahradi�
chladničkou a mrazničkou.

(5) Ve¾kos� skladu potravín musí umožni� uloženie
potravín na hygienicky vyhovujúcich podložkách, v re-
gáloch alebo zavesením, prúdenie vzduchu okolo ulo-
žených potravín, dobrý prístup k uloženým potravi-
nám pri manipulácii s nimi a pri kontrole ich
neškodnosti a použitie mechanizačných prostriedkov
pri preprave potravín. Polotovary, rozpracované pokr-
my a hotové pokrmy v nádobách sa nesmú skladova�
priamo na podlahe.

§ 4

(1) Priestory zariadenia spoločného stravovania,
v ktorých sa potraviny opracúvajú, upravujú alebo
spracúvajú na pokrmy, musia ma�
a) povrchy podláh udržiavané v dobrom stave, ¾ahko

čistite¾né a dezinfikovate¾né, vyhotovené z neprie-
pustných, nevpíjavých, umývate¾ných, netoxických
a protišmykových materiálov; musia umožni� do-
statočný odtok povrchovej odpadovej vody do kana-
lizačnej vpuste, ktorá musí ma� kryciu mriežku,

b) povrchy stien udržiavané v dobrom stave, ¾ahko
čistite¾né a dezinfikovate¾né, vyhotovené z neprie-
pustných, nevpíjavých, umývate¾ných a netoxic-
kých materiálov; musia ma� hladký povrch do výš-
ky, ktorá je primeraná pre vykonávanú činnos�,

c) stropy a stropné konštrukcie vyhotovené tak, aby
zamedzovali hromadeniu nečistôt a znižovali kon-
denzáciu vodných pár, rast plesní a odpadávanie
čiastočiek,

d) okná a iné otvory vyhotovené tak, aby zamedzovali
hromadeniu nečistôt; okná musia by� opatrené ¾ah-
ko snímate¾nými a ¾ahko čistite¾nými sie�ami proti
hmyzu,

e) dvere ¾ahko čistite¾né a dezinfikovate¾né, vyhotove-
né z hladkých a nevpíjavých materiálov; vonkajšie
dvere musia by� v spodnej časti zabezpečené proti
vnikaniu hlodavcov,

f) povrchy prichádzajúce do styku s potravinami vrá-
tane povrchov zariadení udržiavané v dobrom sta-
ve, ¾ahko čistite¾né a dezinfikovate¾né, vyhotovené
z hladkých, umývate¾ných a netoxických materiá-
lov.

(2) O vykonávanej dezinfekcii, dezinsekcii a derati-
zácii musí by� v zariadení spoločného stravovania evi-
dencia.

(3) Zariadenie spoločného stravovania musí ma� za-
riadenie na čistenie a dezinfekciu pracovných nástro-
jov, ktoré sú vyhotovené z materiálov odolných proti
korózii, ¾ahko čistite¾né, a s dostatočným prívodom
teplej vody s teplotou najmenej 50 oC a s dostatočným
prívodom studenej pitnej vody.

(4) Každý drez alebo podobné zariadenie určené na
umývanie surovín a potravín musí ma� dostatočný
prívod teplej vody s teplotou najmenej 50 oC a dosta-

točný prívod studenej pitnej vody a musí by� udržia-
vané v čistote.

(5) Cez skladové priestory a prevádzkové priestory
zariadenia spoločného stravovania nesmie prechádza�
nechránené kanalizačné potrubie a teplovodné potru-
bie.

§ 5

(1) V zariadení spoločného stravovania, v ktorom
nie je zabezpečené preberanie potravín, najmä mlieka,
mliečnych výrobkov, chleba a pečiva, počas nočného
rozvozu od dodávate¾ov, musia by� zriadené priestory
na ich prechodné uskladnenie. Také priestory musia
by� chránené pred vonkajším znečistením, umývate¾-
né a uzamykate¾né.

(2) Ak sa vydávajú hotové pokrmy do prepravných
nádob, musí by� táto činnos� zabezpečená a vykoná-
vaná hygienicky vyhovujúcim spôsobom.

(3) Na umývanie prepravných nádob, ich skladova-
nie a na vydávanie pokrmov v prepravných nádobách
musia by� vyčlenené samostatné priestory. Priestor na
umývanie prepravných nádob musí by� stavebne od-
delený alebo prevádzkovo oddelený od priestoru na
umývanie kuchynského riadu a musí by� vybavený
zariadením s prívodom teplej vody s teplotou najmenej
50 oC a studenej pitnej vody.

(4) Príjem použitého stolového riadu musí by� sta-
vebne oddelený alebo prevádzkovo oddelený od výdaja
stravy.

§ 6

(1) Zariadenie spoločného stravovania s výnimkou
prevádzky rýchleho občerstvenia musí ma� vytvorené
podmienky na umývanie rúk stravníkov a zabezpečené
priestory na odkladanie odevu.

(2) V zariadení spoločného stravovania musí by� za-
bezpečený dostatočný prívod teplej vody s teplotou
najmenej 50 oC a dostatočný prívod studenej pitnej
vody. Priestory, v ktorých sa manipuluje s potravina-
mi, musia by� vybavené umývadlami s tečúcou stude-
nou pitnou vodou a teplou vodou.

(3) Zariadenie spoločného stravovania musí ma� pri-
meraný počet šatní pre zamestnancov oddelených pre
ženy a mužov a oddelených aj od prevádzkových
miestností a skladov. Šatne musia umožni� oddelené
uloženie pracovného odevu a civilného odevu.

(4) Záchody pre zamestnancov zariadenia spoločné-
ho stravovania musia by� oddelené pre ženy a mužov
a udržiavané v použite¾nom stave a v čistote. Záchody
musia by� aj pri šatniach pre zamestnancov zariadenia
spoločného stravovania, aj pri priestoroch, v ktorých
sú sprchy a umývadlá. V zariadení spoločného stravo-
vania, v ktorom pracuje najviac pä� zamestnancov
v jednej zmene, môže by� jeden záchod spoločný pre
mužov a ženy. V zariadení spoločného stravovania,
v ktorom pracuje viac ako 50 žien, musia by� kabíny
na osobnú hygienu žien.

(5) Pre stravníkov musia by� vyčlenené samostatné
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záchody, oddelené pre mužov a ženy a udržiavané
v použite¾nom stave a v čistote.

(6) Do záchodu nesmie by� priamy vchod z prevádz-
ky zariadenia spoločného stravovania. Záchod musí
by� dostatočne osvetlený, osobitne vetraný a vybavený
toaletným papierom, záchod pre ženy aj nádobou
s uzatváracím príklopom. V záchode pre mužov musí
by� aj pisoár.

(7) V predsieni záchodu musí by� umývadlo s prívo-
dom tečúcej teplej vody s teplotou najmenej 50 oC
a prívodom studenej pitnej vody, mydlo, zariadenie na
osušenie rúk alebo hygienický prostriedok na utretie
rúk; ak je utretie rúk zabezpečené papierovými utier-
kami, musí tam by� aj nádoba na použité papierové
utierky.

§ 7

(1) Para určená na styk s potravinou nesmie obsa-
hova� žiadne látky, ktoré predstavujú riziko pre zdra-
vie alebo by mohli kontaminova� pokrm. Môže by�
vyrobená len z pitnej vody.

(2) Organický odpad a iný odpad sa nesmie hroma-
di� v miestnostiach pre potraviny, pokrmy a nápoje
s výnimkou nevyhnutného množstva, ktoré súvisí
s bezprostrednou činnos�ou zariadenia spoločného
stravovania.

(3) Organický odpad sa musí skladova� v chladnom
sklade určenom len na tento účel, ak nie je zabezpe-
čený denný odvoz odpadu.

(4) Sklad organického odpadu musí by� riešený tak,
aby bol do neho prístup zvonku, aby bol krytý, vetra-
te¾ný, ¾ahko čistite¾ný a uzavierate¾ný. Sklad organic-
kého odpadu musí by� vybavený tečúcou teplou vodou
a kanalizačnou výpus�ou, chránený pred prístupom
škodcov; nesmie by� zdrojom kontaminácie potravín
a pokrmov, pitnej vody, zariadení a priestorov zariade-
nia spoločného stravovania.

(5) Nádoby na odpad musia by� označené, ¾ahko
umývate¾né a uzavierate¾né. Po vyprázdnení odpadu
sa musia pravidelne čisti� a dezinfikova�.

§ 8

(1) Osoby, ktoré prichádzajú do priameho styku s po-
travinami a nápojmi, môžu upratova� a umýva� použitý
stolový riad len v odôvodnených prípadoch a len za pred-
pokladu časového oddelenia výkonu týchto činností od
výkonu vlastnej práce; po skončení upratovania alebo
umývania použitého stolového riadu musia tieto osoby
vykona� dôkladnú očistu rúk a da� si čistý pracovný
odev.

(2) Pracovné pomôcky, ktoré sa používajú na upra-

tovanie podláh, musia by� zrete¾ne označené a uložené
oddelene od pracovných pomôcok na čistenie pracov-
ných plôch a zariadení prichádzajúcich do priameho
styku s potravinami, pokrmami a nápojmi.

(3) Čistiace a dezinfekčné prostriedky musia by�
uložené oddelene od potravín, pokrmov a nápojov.

(4) Stavebné úpravy, technické úpravy a nátery
v zariadení spoločného stravovania sa musia zabezpe-
čova� pod¾a potreby, ma¾ovanie vo výrobných priesto-
roch a skladovacích priestoroch najmenej jedenkrát
ročne.

§ 9

Požiadavky na výrobu, prípravu a podávanie pokrmov
a nápojov

(1) Výroba pokrmov a nápojov podlieha zásadám
správnej výrobnej praxe.2)

(2) Na zabezpečenie zdravotnej neškodnosti vyrába-
ných pokrmov a nápojov a zachovanie ich výživovej
hodnoty
a) možno používa� len potraviny zdravotne neškodné,

pri ktorých možno predpoklada�, že nie sú konta-
minované parazitmi, patogénnymi mikroorganiz-
mami, toxickými látkami alebo chemickými látka-
mi, a so zachovanou výživovou hodnotou; potraviny
a hotové pokrmy musia vyhovova� mikrobiologic-
kým požiadavkám2) a požiadavkám na cudzorodé
látky,3)

b) možno uskladňova� potraviny len v priestoroch na
to vyhradených so zrete¾om na ich povahu, pre-
h¾adne a tak, aby nedošlo k ich mikrobiálnej kon-
taminácii alebo chemickej kontaminácii a nepriaz-
nivému ovplyvňovaniu ich výživovej hodnoty,

c) možno uchováva� len polotovary, rozpracované po-
krmy a hotové pokrmy, ktoré sú uvedené v prílohe
č. 2; čas a teplota ich uchovávania pod¾a prílohy
č. 2 nesmú by� prekročené,

d) sa musia zmrazené potraviny, polotovary a hotové
pokrmy rozmrazova� v prípravovniach alebo na ur-
čených pracovných miestach v rozmrazovači alebo
v chladničke pri teplote najviac 4 oC; ich rozmrazo-
vanie vo vode alebo pri kuchynskej teplote je neprí-
pustné,

e) sa nesmú zmrazené potraviny, polotovary a hotové
pokrmy po ich rozmrazení opätovne zmrazova�;
takisto sa nesmú zmrazova� potraviny, polotovary
a hotové pokrmy dodané do zariadenia spoločného
stravovania v nezmrazenom stave,

f) možno hotové pokrmy studenej kuchyne pripravo-
va� len z potravín vychladených na teplotu najviac
5 oC okrem pekárenských výrobkov; teplota pripra-
vovaných pokrmov môže by� najviac 10 oC,

g) možno na prípravu pokrmov používa� čerstvé sle-

2) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997
č. 557/1998-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky, ktorým sa vydáva prvá čas� a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky, uverejnený
vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 18/1998 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.). 

3) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 13. februára 2003
č. 414/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky, uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky v osobitnom vydaní zo dňa 29. apríla 2003 (oznámenie č. 101/2003 Z. z.). 
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pačie vajcia, pasterizované sušené vaječné hmoty
a mrazené vaječné hmoty len po ich dôkladnom
tepelnom spracovaní,

h) musia by� mrazené vaječné hmoty tepelne spraco-
vané v deň ich rozmrazenia; ich opätovné zmrazo-
vanie je neprípustné,

i) možno na smaženie rozpracovaných pokrmov pou-
žíva� len tuky určené na tepelnú prípravu a na
kontinuálne smaženie len tuky určené na tento
účel; tuky na kontinuálne smaženie možno použí-
va� najdlhšie 24 hodín; pri smažení pokrmov pre-
vádzková teplota tuku nesmie prekroči� teplotu
určenú výrobcom, ak nie je takto určená, teplotu
180 oC,

j) sa nesmú podáva� pokrmy z tepelne nespracované-
ho mäsa,

k) ¾ad možno vyrába� len z pitnej vody a musí sa ním
zaobchádza� tak, aby sa predišlo jeho kontaminá-
cii.

(3) Na zabezpečenie podmienok počas tepelného
spracovania pokrmov
a) možno potraviny tepelne spracúva� len nevyhnutný

čas, avšak postačujúci na usmrtenie mikroorganiz-
mov,

b) sa nesmú pridáva� do pokrmov počas posledných
20 minút ich tepelnej úpravy prísady, ktoré by
mohli zapríčini� ich mikrobiálnu kontamináciu; ak
tepelné spracovanie pokrmu trvá menej ako 20
minút, možno do pokrmov pridáva� len prísady,
ktoré boli osobitne tepelne spracované, alebo pri-
dáva� prísady len pred začatím takého tepelného
spracovania,

c) musia by� všetky časti vyprážaného, grilovaného
a pečeného mäsa tepelne spracované pri teplote
najmenej 70 oC dosiahnutej v jadre výrobku, pri-
čom technologický proces nesmie neprimerane
zmeni� textúru a farbu mäsa,

d) sa musí ochladenie pečeného, duseného a varené-
ho neporciovaného mäsa, prílohovej knedle a ryže
dosiahnu� do 90 minút od prípravy; pred podáva-
ním sa musia ohrieva� tak, aby teplota v strede
pokrmu dosiahla najmenej 70 oC,

e) sa musia vaječné pokrmy dôkladne tepelne spraco-
va� z oboch strán,

f) sa musia hotové pokrmy podáva� bezprostredne po
ich tepelnom dohotovení, najneskôr však tri hodiny
po ukončení ich technologického spracovania; po-
čas tohto času teplota hutných pokrmov nesmie
klesnú� pod 60 oC a tekutých pokrmov pod 65 oC,

g) sa nesmú nevychladnuté pokrmy dáva� do chla-
diarne; chladiareň nesmie by� preplnená pokrma-
mi,

h) sa musí zabezpeči�, aby teplota hotových pokrmov
neklesla počas ich prepravy až do času výdaja pod
65 oC.

(4) Na vylúčenie nežiaducich vplyvov z technologic-
kého postupu pri príprave a podávaní pokrmov a ná-
pojov
a) možno na prípravu pokrmov používa� len mikrovlnné

rúry, ktoré majú registráciu vnútornej teploty; pri ich
používaní sa musí dodržiava� návod výrobcu,

b) sa musia používa� vhodné pracovné pomôcky a vy-

lúči� priamy styk rúk zamestnancov s pokrmami
a nápojmi, najmä v konečnej fáze ich technologic-
kého spracovania a pri obsluhe,

c) sa musí manipulova� s kuchynským riadom, nára-
dím, stolovým riadom a ostatným kuchynským za-
riadením tak, aby sa zabránilo znečis�ovaniu pra-
covných plôch, potravín, polotovarov a pokrmov,

d) možno používa� len čistý kuchynský riad, náradie,
stolový riad a ostatné kuchynské zariadenie zhoto-
vené zo zdravotne neškodného materiálu a so sú-
vislým a nepoškodeným povrchom; kuchynský
riad, náradie, stolový riad a ostatné kuchynské za-
riadenie z hliníka bez povrchovej úpravy sa nesmú
používa�,

e) sa musí zabezpeči� dostatočné množstvo oddele-
ných pracovných plôch so zrete¾om na druh suro-
viny a spôsob jej spracovania a ich vidite¾né ozna-
čenie; zámena týchto pracovných plôch pri ich
používaní  nie je prípustná,

f) sa musia pred strojovým aj ručným umývaním ku-
chynského riadu, náradia, stolového riadu a ostat-
ného kuchynského zariadenia mechanicky odstrá-
ni� zvyšky pokrmov,

g) sa musí kuchynský riad, náradie a stolový riad
umy� vo vode s teplotou najmenej 45 oC s prídav-
kom umývacích prostriedkov a opláchnu� pod tečú-
cou vodou s teplotou najmenej 50 oC pri ručnom
umývaní a s teplotou 80 oC pri strojovom umývaní;
umytý kuchynský riad, náradie a stolový riad sa
musia uloži� do zariadenia na odkvapkanie riadu,
nesmú sa utiera�,

h) možno vystavova� pokrmy len v zariadeniach urče-
ných na tento účel, ktoré zabezpečia ich ochranu
pred kontamináciou,

i) možno prepravova� hotové pokrmy len v uzavretých
čistých nádobách zhotovených na tento účel a v hy-
gienicky vyhovujúcich vozidlách; plochy v ložnom
priestore vozidla sa musia ihneï po prevoze pokr-
mov umy�.

(5) Pri výrobe mrazených a chladených pokrmov sa
postupuje pod¾a osobitných predpisov. 3)

§ 10

Postup pri odbere vzoriek hotových pokrmov a ich
uchovávaní a obsah dokumentácie

(1) Vzorky hotových pokrmov sa musia odobera� do
čistých, vyvarených sklenených nádob s uzáverom. Na
odber vzoriek hotových pokrmov možno používa� len
lyžice, naberačky a ïalšie pomôcky vyhradené výlučne
na odber vzoriek, ktoré musia by� umyté a vyvarené
pri teplote 100 oC počas 15 minút.

(2) Všetky súčasti hotového pokrmu sa musia ucho-
váva� osobitne v samostatnej nádobe. Ak je príloha
hotového pokrmu alebo iná súčas� hotového pokrmu
súčas�ou viacerých pokrmov, možno uchováva� len
jednu vzorku.

(3) Ak hotové pokrmy z rovnakých surovín pripravu-
je nieko¾ko pracovných skupín, musia sa uchováva�
vzorky každej pracovnej skupiny.
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(4) Odobratá vzorka musí ma� hmotnos� najmenej
50 g, ak nejde o kusový tovar.

(5) Vzorky hotových pokrmov odoberaných v teplom
stave musia by� uzavreté, urýchlene schladené a po-
čas 48 hodín od skončenia výdaja uchovávané v chlad-
ničke pri teplote 2 až 6 oC. Po uplynutí 48 hodín musia
by� vzorky odstránené neškodným spôsobom; nesmú
sa použi� na spotrebu.

(6) Dokumentácia o odobratých vzorkách musí ob-
sahova� dátum odberu vzorky, ak sú pokrmy pripra-
vované v rôznom čase aj hodinu odberu vzorky, druh
vzorky a meno a priezvisko osoby, ktorá odber vzorky
vykonala.

§ 11

Požiadavky na dodržiavanie osobnej hygieny
a dodržiavanie hygienických požiadaviek

zamestnancami zariadenia
spoločného stravovania

Prevádzkovate¾ zariadenia spoločného stravovania
kontroluje dodržiavanie hygienických požiadaviek na
výrobu, prípravu a podávanie pokrmov a nápojov za-
mestnancami a vyžaduje dodržiavanie osobnej hygie-
ny, pričom kladie dôraz na to, aby zamestnanci
a) vstupovali na pracovisko len v čistom pracovnom

odeve a dodržiavali ïalšie zásady osobnej čistoty,
čistoty pracovného prostredia a pracovných pomô-
cok,

b) dôkladne si umyli ruky pred vstupom na pracovisko
a začatím činnosti, ihneï po ich znečistení, pri pre-
chode z jedného druhu práce na druhý, po fajčení, po
úprave šatstva a osobitne po použití záchodu,

c) neopúš�ali pracovisko v pracovnom odeve,

d) používali pri príprave a výdaji pokrmov a nápojov
pokrývku hlavy tak, aby mali úplne zakryté vlasy
a aby muži s bradou alebo fúzmi používali pokrýv-
ku úst,

e) používali pri príprave a výdaji stravy pre dojčatá
ochranný odev, ochranné rukavice a pokrývku úst,

f) mali možnos� výmeny pracovného odevu v prípade
jeho znečistenia počas práce,

g) nevykonávali počas práce toaletné úpravy zovňaj-
šku,

h) nemali na rukách počas práce šperky, hodinky
a iné ozdobné predmety a aby v pracovnom odeve
mali len čistú vreckovku a pomôcky potrebné na
výkon práce,

i) nefajčili a nejedli v miestnostiach, v ktorých sú po-
traviny, polotovary a pokrmy.

§ 12

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Ministerstva zdravotníctva a so-
ciálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o hy-
gienických požiadavkách na zriaïovanie a prevádzku
zariadení spoločného stravovania z 20. júla 1988
č. 2869/88-B/2-08, uverejnený vo Vestníku Minister-
stva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socia-
listickej republiky č. 3/1988, registrovaný v čiastke
27/1988 Zb.

§ 13

Účinnos�

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. júla 2003.

Rudolf Zajac v. r.
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Príloha č. 1                           
k vyhláške č. 214/2003 Z. z.

Požiadavky na členenie prevádzok v zariadení spoločného stravovania

Počet podá-
vaných hlav-
ných jedál
denne

Hrubá
prípravovňa
zeleniny

Hrubá
prípravovňa
mäsa

Hrubá
prípravovňa
rýb

Prípravovňa
na
rozbíjanie
vajec

Čistá
prípravovňa
zeleniny

Čistá
prípravovňa
mäsa

Studená
kuchyňa

Prípravovňa
múčnych
pokrmov

Prípravovňa
cukrárskych 
výrobkov

Umyváreň
kuchynského
riadu

Umyváreň
tanierov,
príborov a
pohárov

Umyváreň
prepravných 
nádob

do 100 S P P P P P P P P P P P

do 500 S S S S P P S P S P S S

nad 1 000 S S S S S S S S S S S S

Poznámky:
S — stavebne oddelený priestor
P — prevádzkovo oddelený priestor
Prevádzky sa zriaïujú pod¾a rozsahu výroby a sortimentu jedál.

Č
ia

stk
a 1

0
3

Z
b
ierk

a zá
k
on

ov č. 2
1
4

/
2
0
0
3

S
tra

n
a 1

2
4
7



Príloha  č.  2                         
k vyhláške č. 214/2003 Z. z.

Podmienky  uchovávania polotovarov,
rozpracovaných pokrmov a hotových pokrmov

Polotovary, rozpracované pokrmy
a hotové pokrmy

Teplota a čas
uchovávania Poznámka

0 — 4 °C 5 — 8 °C
Polotovary

Nespotrebovaný obsah konzerv po otvorení (napr.
ovocie, zelenina, pretlaky, huby, ryby v oleji, losos)

24 h 0 h Neskladova� v plechu, preloži� do
uzavierate¾ného obalu zo skla,
nerezu alebo plastu.
Paštéty a mäsové konzervy sa po
otvorení nesmú uchováva�.
Čas uchovávania sa nevz�ahuje
na kaviár.

Nespotrebovaný obsah po otvorení originálneho
obalu majonéz, studených  omáčok, dresingov

48 h 0 h

Mäso krájané, plnené, mleté 3 h 0 h

Naložené mäso (napr. zverina), ražniči, mäso na
grilovanie

24 h 0 h

Oba¾ované mäso, hydina, ryby, syry, zelenina, huby 3 h 0 h

Očistená, nakrájaná zelenina 6 h 3 h

Cukrárske cesto 24 h 12 h

Knedle plnené (ovocné a mäsové) 3 h 0 h

Rozpracované pokrmy

Zelenina očistená, umytá, krájaná, určená na
šaláty, ozdoba

3 h 0 h

Varené cestoviny, ryža, zemiaky, strukoviny, vajcia
na ïalšie spracovanie

12 h 0 h Ak boli pripravené ako príloha
pokrmu.

Krémy, peny, pomazánky, dresing (vlastná výroba) 12 h 0 h

Rozpracované cukrárske výrobky

Plnené korpusy poliate polevou, agarom a pod. 24 h 0 h

Krémy, polevy, náplne 24 h 0 h

Hotové pokrmy

Mäso pečené, varené, dusené v celku, vysmážané 24 h 0 h

Šaláty — zeleninové, strukovinové, cestovinové,
ovocné, rybacie

12 h 0 h

Studená kuchyňa (kusové chlebíčky, bagety,
chleby, misy)

6 h 3 h

Ochutené, plnené,  v agare, nakladané (syry,
údeniny a pod.)

24 h 1 h

Cukrárske výrobky

Zdobené, plnené krémami a š¾ahačkou 24 h 12 h
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215

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. júna 2000 bola v Bratislave podpísaná
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným vyšehradským fondom.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou svojím uznesením č. 1480 z 13. júna 2002
a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 30. apríla 2003.

Zmluva nadobudla platnos� 13. mája 2003 na základe článku 11 ods. 1. 
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ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou

a Medzinárodným vyšehradským fondom 

Pretože vlády Českej republiky, Maïarskej republi-
ky, Po¾skej republiky a Slovenskej republiky uzavreli
Dohodu o zriadení Medzinárodného vyšehradského
fondu podpísanú 9. júna 2000 v Štiříne (ïalej len
„fond“) na podporu rozvoja užšej spolupráce, posilne-
nia vzájomných väzieb a integrácie svojich krajín do
Európskej únie a

pretože vláda Slovenskej republiky súhlasila
s umiestnením sídla fondu na území Slovenskej re-
publiky a želá si všestranne podporova� jeho aktivity
na prospech občanov vyšehradských krajín,

uzatvára v duchu priate¾skej spolupráce Slovenská
republika a fond (ïalej len „zmluvné strany“) túto
zmluvu. 

Článok 1

Fond, ktorý je zriadený ako medzinárodná organizá-
cia, má úplnú právnu subjektivitu pod¾a vnútroštát-
nych právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok 2

Priestory fondu sú nedotknute¾né. Majetok a aktíva
fondu nepodliehajú právnemu konaniu a požívajú
imunitu vo vz�ahu k trestnej, občianskej a správnej
právomoci Slovenskej republiky, ak sa fond vyslovene
nevzdá tejto imunity. Vzdanie sa imunity sa nevz�ahu-
je na exekučné konanie.

Článok 3

Archívy fondu a všetky dokumenty patriace fondu
sú nedotknute¾né bez oh¾adu na čas a miesto, kde sa
nachádzajú.

Článok 4

Fond, jeho aktíva a všetky príjmy vrátane príspevkov
sú oslobodené od akýchko¾vek daní.

Článok 5

Ak fond nadobúda akýko¾vek hnute¾ný alebo nehnu-
te¾ný majetok alebo ak fond vykonáva práce väčšieho
rozsahu potrebné na plnenie svojich povinností pod¾a
svojho štatútu, prijmú sa opatrenia potrebné na re-
dukciu alebo vrátenie nákladov, ktoré zahŕňajú po-
platky a nepriame dane.

Článok 6

Fond nebude obmedzovaný finančnými kontrolami,
reguláciami alebo akýmiko¾vek moratóriami a
a) môže drža� akúko¾vek menu a ma� bežný účet

v akejko¾vek mene,
b) môže vo¾ne vykonáva� prevody svojich finančných

prostriedkov v rámci Slovenskej republiky, ako aj
mimo nej a vymieňa� akúko¾vek menu, ktorú má
v držbe, za akúko¾vek inú menu za tých istých
podmienok, aké sa poskytujú diplomatickým za-
stúpeniam.

Článok 7

Fond je oslobodený od ciel a ostatných poplatkov,
ktoré sa vyberajú za tovar dovážaný alebo vyvážaný
fondom alebo v mene fondu, na účely činností v zmysle
jeho štatútu.

Článok 8

Na individuálne príspevky tretích osôb do fondu sa
nevz�ahuje diplomatická imunita alebo výnimky.

Článok 9

1. Výkonnému riadite¾ovi sú pri výkone jeho funkcie
priznané tieto výsady a imunity:
a) vyňatie z právomoci Slovenskej republiky týkajúce

sa ním vykonaných úkonov v rámci jeho oficiálnej
činnosti vrátane hovoreného a písaného slova,

b) nedotknute¾nos� všetkých oficiálnych spisov a do-
kumentov,

c) nedotknute¾nos� jeho osobnej a oficiálnej batožiny,
d) oslobodenie od všetkých priamych daní (a tie isté

výsady vo vz�ahu k výmene meny, aké sú priznané
diplomatickému personálu),

e) oslobodenie od imigračných obmedzení a od regis-
tračných formalít vrátane členov jeho rodiny tvoria-
cich súčas� jeho domácnosti,

f) právo dováža� bez cla svoj nábytok a zvršky pri
prvom nástupe do funkcie a po ukončení funkcie
bez cla vyvies� takýto nábytok a zvršky,

g) právo dovies� bez cla svoje súkromné vozidlo na
vlastné použitie a následne ho bez cla vyvies�.

2. Ustanovenia odseku 1 písm. e), f) a g) sa nepoužijú
v prípade, že daná osoba je občanom Slovenskej re-
publiky alebo má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky.
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3. Výsady a imunity sa poskytujú výkonnému riadi-
te¾ovi nie na účely jeho osobného prospechu, ale na
účely zabezpečenia nezávislého výkonu jeho funkcie.

Vzh¾adom na túto skutočnos� má Konferencia mi-
nistrov zahraničných vecí právo a povinnos� vzda� sa
imunity pre výkonného riadite¾a vždy, keï pod¾a jej
názoru je výkon imunity v rozpore so spravodlivos�ou
a možno sa jej vzda� bez ujmy na dôvodoch, prečo je
táto imunita garantovaná. 

Článok 10

Zmluvné strany budú v prípade sporu pri výklade
alebo vykonávaní tejto zmluvy h¾ada� riešenia pro-
stredníctvom konzultácií, rokovaní, zmierovacieho ko-
nania alebo iným vzájomne dohodnutým spôsobom.

Článok 11

1. Táto zmluva nadobudne platnos� dňom oznáme-
nia Slovenskej republiky fondu, že v Slovenskej repub-
like boli splnené všetky vnútroštátne právne podmien-
ky potrebné na nadobudnutie platnosti tejto zmluvy.

2. Táto zmluva sa bude predbežne vykonáva� odo
dňa podpisu.

Článok 12

Táto zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú a každá
zo zmluvných strán ju môže písomne vypoveda� so
šes�mesačnou výpovednou lehotou.

Dané v Bratislave 23. júna 2000 v dvoch vyhotove-
niach v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Eduard Kukan v. r.

Za Medzinárodný vyšehradský fond:

Urban Rusnák v. r.
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AGREEMENT
between the Slovak republic

and the International visegrad fund.

Whereas the Governments of the Czech Republic,
the Republic of Hungary, the Republic of Poland and
the Slovak Republic have concluded the Agreement
concerning establishment of the International
Visegrad Fund signed on 9 June 2000 in Štiín in order
to support the development of the closer co-operation,
the strengthening of mutual ties and the integration
of their countries into the European Union and

Whereas the Government of the Slovak Republic has
agreed that the seat of the International Visegrad Fund
(hereinafter referred as to the “Fund“) be established
on its own territory and wishes to support its activities
for the benefit of the people of the Visegrad countries

Now therefore the Slovak Republic and the Fund
(hereinafter referred as to the “Parties“) have
concluded this Agreement in a spirit of friendly
co-operation.

Article 1

The Fund established as an international
organisation shall enjoy full legal personality under
the Slovak law.

Article 2

The premises of the Fund shall be inviolable. The
property and the assets of the Fund shall not be
subject to any legal procedure and shall enjoy
immunity from criminal, civil and administrative
jurisdiction of the Slovak Republic, unless the Fund
expressly waives such immunity. The waiver of such
immunity shall not apply to actions related to
execution.

Article 3

The archives of the Fund and all documents
belonging to it shall be inviolable at any time and
wherever they may be.

Article 4

The Fund, its assets and incomes, including
contributions, shall be exempt from any and all
taxation.

Article 5

In case of purchases any real or movable property
provided by the Fund, as well as carrying out work of

greater extent necessary for its statutory duties,
appropriate measures shall be adopted to have the
costs — which include charges and indirect taxes —
reduced or refunded.

Article 6

Without being restricted by financial controls,
regulations or moratoria of any kind:
a) the Fund may hold currency of any kind and

operate accounts in any currency,
b) the Fund may freely transfer its funds within, into

and out of the Slovak Republic and convert any
currency held by into any other currency under the
same conditions as provided for diplomatic
missions.

Article 7

The Fund shall be exempt from custom duties and
other charges related to goods imported and/or
exported by the Fund or on its behalf for the purposes
of its statutory activities.

Article 8

Contributions made by individuals towards the
Fund shall not be subject to diplomatic privileges or
exemptions.

Article 9

1. The Executive Director shall enjoy following
immunities and privileges while exercising his
function:
a) immunity from jurisdiction of the Slovak Republic

in respect of all acts performed by him in his official
capacity, including words spoken or written,

b) inviolability of all official papers and documents,
c) inviolability of his personal and official baggage,
d) exemption in respect of all direct taxes (and the

same privileges in respect of exchange facilities as
are accorded to diplomatic personal),

e) exemption in respect of him and members of his
family forming a part of his household from
immigration restrictions and aliens registration,

f) the right to import free of duty his furniture and
affects at the time of first taking up his function
and to re-export the same free of duty,

g) the right to import his private motor vehicle for his

K oznámeniu č. 215/2003 Z. z.

Strana 412 Zbierka zákonov 2003 Príloha k čiastke 103



own personal use and subsequently re-export such
vehicle free of duty.

2. The provisions of paragraph 1, subparagraph e),
f), g) shall not apply in case if the Executive Director
shall be a citizen of the Slovak Republic or shall have
permanent residence at the territory of the Slovak
Republic.

3. Privileges and immunities are accorded to the
Executive Director, not for his personal benefit, but in
order to safeguard the independent exercise of his
function. Consequently, the Conference of Ministers of
Foreign Affairs has the right and the duty to waive the
immunity of Executive Director in any case, where in
the opinion of the Conference, the immunity would
impede the course of justice, and where it can be
waived without prejudice to the purpose for which the
immunity is accorded.

Article 10

In case of dispute between the Parties as to the
interpretation or application of this Agreement, they

shall seek settlement by consultations, negotiations,
and conciliation or by some other mutually agreed
modes.

Article 11

1. This Agreement shall enter into force on the date
of notification of the Slovak Republic to the Fund that
all necessary legal requirements for entry into force of
this Agreement have been fulfilled. 

2. This Agreement shall apply provisionally from the
date of its signing.

Article 12

This Agreement shall remain in force indefinitely.
Any Party may denounce the present Agreement by
means of notification. Such denunciation shall take
effect six month after the date of receipt by the other
Party of such notification.

Done in Bratislava, on 23 June, 2000 in two original
copies in the English language.

For the Slovak Republic:

Eduard Kukan 

For the International Visegrad Fund:

Urban Rusnák 
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