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VYHLÁŠKA 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození 
verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 

 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona 
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b 
zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) a z) zákona tieto opatrenia 
pri ohrození verejného zdravia: 
 

§ 1 

 

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa uzatvárajú maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce 
služby. 

 

(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na: 
a) prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne11na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu 

lekára, 
b) prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo 

prostredníctvom donáškovej služby,  

c) predajne potravín v rozsahu uspokojenia nevyhnutných životných potrieb v zmysle uznesenia vlády 
Slovenskej republiky č. 804 zo 16. decembra 2020, 

d) predajne drogérie, 
e) lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak 

sú tieto súčasťou predajne, 
f) predajne novín a tlačovín, 
g) predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, 

h) výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 6, pričom tovarom 
zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez 
súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej 
pošty alebo telefónu, 

i) zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku, 
j) výdaj tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä 

balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zaradení, 
k) predajne náhradných dielov motorových vozidiel, pneuservisy, odťahové služby, autoservisy, servisy 

bicyklov, servisy lyží a požičovne lyží,  
l) predajne živých rýb v exteriéri a vianočných stromčekov v exteriéri, 
m) prevádzky telekomunikačných operátorov, 

n) prevádzky poštových, bankových, poisťovacích a leasingových služieb, 
o) práčovne a čistiarne odevov, 
p) čerpacie stanice pohonných hmôt a palív, 
q) pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória, 
r) služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, 

s) servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky, 
t) taxislužby pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 2, 

u) advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, 
rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, 

v) prevádzky kľúčových služieb, 
w) zberné dvory, 
x) prevádzky lanových dráh a vlekov pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 4, 

                                                           
1 § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, 
kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
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y) prevádzky poskytujúce hotelové služby a ubytovacie služby podobné hotelovým službám, turistické a ostatné 
krátkodobé ubytovacie služby (ďalej len „hotelové a podobné služby“) pri dodržaní podmienok podľa § 2 
ods. 5, 

z) obchodné domy pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 3, 

aa) služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania. 
 

§ 2 

 

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x) a y) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje 
dodržiavať nasledovné opatrenia: 
a) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými 

dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou, 
1. táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov, 

2. táto povinnosť sa nevzťahuje na čas nevyhnutný pre vykonanie úkonov starostlivosti o ľudské telo, 
b) pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové 

rukavice, 

c) na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť  oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené 
hygienické opatrenia, 

d) vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, 
kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť 
dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom, 

e) potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného  stravovania, vrátane stánkov s rýchlym 
občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia zabezpečiť pravidelné 
a účinné čistenie a dezinfekciu, ktoré sa musí  vykonávať  dôkladne v rámci denného sanitačného režimu 
prevádzky a v rámci prijatých  a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady  č. 852/2004  o hygiene potravín, 

f) zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce 
v spoločnej domácnosti, 

g) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 

z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej 

osoby; pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v prevádzke sa v jednom 

okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode 

dospelej osoby, 

h) zákaz pre zákazníkov konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových či exteriérových častiach prevádzky. 
 

(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), r), w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom taxislužieb nariaďuje dodržiavať 
nasledovné opatrenia: 
a) vodič musí mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo 

šatkou, 
b) vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov, a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom 

s virucídnym účinkom, 

c) cestujúci môžu sedieť iba na zadných sedadlách, a to maximálne dvaja cestujúci v jednom rade. 

 

(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e) w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom obchodných domov, pričom 
za obchodný dom sa považuje vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor 
predajní alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných 
priestorov, nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia: 
a) v obchodnom dome môžu byť otvorené iba maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby podľa 

§ 1 ods. 2, 
b) vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami, 
c) do priestorov obchodného domu umožniť vstup iba osobe s telesnou teplotou najviac 37 °C, 
d) počet zákazníkov v obchodnom dome v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 

15 m2 predajnej plochy všetkých prevádzok v obchodnom dome určenej pre zákazníkov; táto podmienka sa 
nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby, 

e) vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu, 
f) zabezpečiť, aby prevádzky verejného stravovania v obchodnom dome podávali pokrmy a nápoje len 

v zabalenom stave, 

g) zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje v priestoroch obchodného domu. 
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(4)  Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r), w) a z)  zákona sa všetkým prevádzkovateľom lanových dráh a vlekov 

nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia: 
a) stanoviť maximálnu kapacitu kabínkových lanoviek na jednu osobu, resp. členov spoločnej domácnosti, 
b) každá osoba využívajúca služby prevádzkovateľov lanových dráh a vlekov sa musí preukázať potvrdením 

o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo 
negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo potvrdením 
o prekonaní ochorenia COVID-19 podľa prílohy; táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov, 

c) za účelom overenia, že osoba spĺňa podmienku podľa písmena b) je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený 
požadovať od osoby využívajúcej služby prevádzkovateľov lanových dráh a vlekov predloženie dokladu 
podľa písmena b); do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. 

d) zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, 
alebo šatkou, 

e) zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s 
virucídnym účinkom, 

f) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 
g) vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu. 
 

(5) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r), w) a z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim hotelové 
a podobné služby nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia: 
a) každá osoba využívajúca hotelové a podobné služby sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku 

antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR 

testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 

podľa prílohy; táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov, 

b) za účelom overenia, že osoba spĺňa podmienku podľa písmena a) je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený 
požadovať od osoby využívajúcej hotelové a podobné služby predloženie dokladu podľa písmena a); do tohto 

dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. 
c) zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, 

alebo šatkou, 
d) zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v spoločných priestoroch prevádzky, 
e) zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné 

prostriedky s virucídnym účinkom, 
f) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. 
 

(6) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x) a y) zákona sa všetkým osobám vydávajúcim tovar zakúpený na 
diaľku nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:  
a) zabezpečiť, aby osoby čakajúce na vydanie tovaru boli rozmiestnené v rade pri dodržaní vzdialenosti aspoň 2 

metre medzi osobami; to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, 
b) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými 

dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou, 

c) v prípade vydávania tovaru vo vnútorných priestoroch prevádzky zabezpečiť:  
1. aby v miestnosti, kde sa tovar vydáva bol naraz iba jeden zákazník,  
2. pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové 

rukavice, 

3. vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch 
dezinfekčnými prostriedkami s virucídnym účinkom. 

 

§ 3 

 

Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje 
umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov; táto 
povinnosť platí pre dni 24. december 2020 a 31. december 2020 v rozsahu od 9:00 hod. do 10:00 hod.  

 

§ 4 

 

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom 
a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či 
inej povahy. 
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