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Dôveryhodné informácie o COVID-19, správne postupy a odporúčania  

nájdete na stránkach www.uvzsr.sk a korona.gov.sk 

 
Naším poslaním je chrániť vaše zdravie – pomôžte nám v tom. 

#CHRANIMEVAS #ROR 

Obmedzenia pre prevádzky 
 

Vyhlášku k obmedzeniam prevádzok s účinnosťou od 26. 2. 2022 nájdete v plnom 

znení tu. Nižšie uvádzame sumár opatrení vyplývajúcich z predmetnej vyhlášky. 

Upozornenie: Uvedené informácie neslúžia ako záväzná interpretácia platnej legislatívy. V prípade rozporu 
platí výlučne znenie príslušnej vyhlášky, ktorá bola zverejnená vo vestníku Vlády SR. 

 

Obsah dokumentu: 

1. všeobecné podmienky pre prevádzky 

2. obmedzenie otváracích hodín pre služby (od 5.00 do 24.00 hod) 

3. Upresnenie ďalších podmienok pre špecifické prevádzky: 

a) obchodné domy 

b) zariadenia verejného stravovania (reštaurácie, kaviarne, bary a pod.) 

c) zariadenia starostlivosti o ľudské telo 

d) autoškoly a školiace strediská 

e) lanovky a vleky 

f) ubytovacie služby 

g) fitness centrá 

h) wellness, akvaparky, prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne 

i) umelé kúpaliská 

 

Všeobecné podmienky pre prevádzky 
 

1. Vstup do prevádzok je povolený všetkým osobám, nevyžaduje sa 

kontrola dokladu o očkovaní, testovaní či prekonaní COVID-19. 

 

2. Pobyt vo vnútorných aj vonkajších priestoroch umožniť len osobám s riadne 

prekrytými hornými dýchacími cestami - vo všeobecnosti platí povinnosť 

nosiť respirátor. 

 

3. Vo väčšine prevádzok (vrátane taxislužieb) neplatí kapacitné obmedzenie.  

V prípade špecifických prevádzok môžu platiť osobitne stanovené kapacitné 

limity - nájdete nižšie, v upresnení podmienok pre daný typ prevádzky. 

 

4. Zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 metre (neplatí 

pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím a ich asistentov). 

 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_25.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_25.pdf
https://www.minv.sk/?vestnik-vlady-sr
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5. Umiestniť na viditeľné miesto oznamy o povinnosti návštevníkov dodržiavať 

vyššie uvedené  opatrenia. 

 

6. Zabezpečiť pri vstupe dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice. 

 

7. Časté vetranie priestorov, dezinfekcia dotykových plôch, kľučiek, nákupných 

vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na 

dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom. 

 

8. Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v rámci svojho 

územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť 
prísnejšie opatrenia. 

Obmedzenie otváracích hodín pre služby 
 

Prevádzky obchodov nemajú obmedzené otváracie hodiny, prevádzky 

služieb musia obmedziť otváracie hodiny od 5:00 do 24:00. 

Obmedzenie otváracích hodín sa nevzťahuje na:  

1. prevádzky verejného stravovania, stánky s trvalým stanovišťom, ambulantný 

predaj pokrmov a nápojov - po 24:00 však môžu predávať len pokrmy a 

nápoje zabalené so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby, 

2. prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne poskytujúce služby na 

základe predpisu lekára, 

3. veterinárne ambulancie, 

4. odťahové služby, 

5. práčovne a čistiarne odevov, 

6. čerpacie stanice pohonných látok a palív, 

7. pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória, 

8. služby technickej a emisnej kontroly vozidiel a zberné miesta pre príjem 

žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj 

karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné 

miesta poskytujúce služby elektronického výberu mýta, 

9. taxislužby (bez obmedzenia počtu prepravovaných osôb), 

10. advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát,   

mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, 

11. zberné dvory, 

12. ubytovacie služby, 

13. školské, nemocničné, závodné a podobné kuchyne a jedálne,  

14. prevádzky lanových dráh a vlekov. 
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Upresnenie ďalších podmienok pre špecifické prevádzky 

Obchodné domy: 

• bez kapacitných obmedzení, 

• zakázaná konzumácia pokrmov a nápojov v priestoroch obchodného domu, 

okrem priestorov zariadení spoločného stravovania vrátane foodcourtov, 

• vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými 

utierkami. 

Prevádzky verejného stravovania (služby v oblasti gastro): 

• konzumácia na mieste s obmedzenými otváracími hodinami 5:00 až 24:00 

• umožniť v interiéri aj exteriéri prevádzky (terasy) konzumáciu pokrmov 

alebo nápojov výlučne posediačky s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup 

osôb (ostatné kapacitné obmedzenia boli zrušené). 

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo: 

• bez kapacitných obmedzení, 

• upraviť časový harmonogram tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol 

vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta, 

• po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s 

virucídnym účinkom, 

• hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a 

papierovými utierkami. 

Autoškoly, školiace strediská: 

• po každom výcviku na trenažéri musí byť interiér, najmä volant a rýchlostná 

páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom, 

• pri výcviku zameranom na vedenie motoriek musí mať každý z 

frekventantov vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, 

• počas výučby teórie a konania záverečných skúšok zabezpečiť v učebni 

minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi kurzu; (neplatí pre inštruktora, 

lektora a skúšobného komisára), 

• zabezpečiť, aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo 

vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba (neplatí pre 

skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúšok). 

Lanovky a vleky: 

• bez kapacitných obmedzení, 

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

• hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a 

papierovými utierkami, vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú 
hodinu, 
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Ubytovacie služby (hotely, turistické ubytovne a iné prevádzky 

krátkodobého ubytovania): 

• bez kapacitných obmedzení, 
• reštauračné služby a služby wellness prevádzkovať podľa pravidiel vyhlášky 

pre tieto typy prevádzok, 
• zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na 

dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom, 
• hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a 

papierovými utierkami. 

Fitness centrá: 
• max. kapacita prevádzky 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2, 
• hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a 

papierovými utierkami, 
• zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na 

dezinfekciu použiť dezinfekčné  prostriedky s virucídnym účinkom. 

Wellness, akvaparky, prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne 

• max. kapacita zariadenia 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2 z krytej 
plochy zariadenia určenej pre zákazníkov, 

• kapacitné obmedzenie sa netýka tých zariadení, ktoré vykonávajú liečebné 
procedúry na základe predpisu lekára pre indikované zdravotné dôvody. 

Umelé kúpaliská 

• bez kapacitných obmedzení, 

• obnoviť prevádzku bazéna iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy 
kvality vody na kúpanie, ďalšie podmienky pre kvalitu a úpravu vody sú 
uvedené vo vyhláške v § 10, 

• pri vstupe do prevádzky aplikovať zákazníkom dezinfekciu na ruky, 
• pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické 

postupy,  
• neprevádzkovať pitné fontánky, 
• zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na 

dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,  
• hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a 

papierovými utierkami. 
 

 

Revízia dokumentu: 25.2.2022 


