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10. mája 2021 nadobudne účinnosť nová vyhláška k obmedzeniam prevádzok, 

ktorá je zverejnená vo vestníku Vlády SR. Prehľad zmien: 

• umelé kúpaliská v okresoch v I. a II. stupni varovania podľa COVID automatu 

budú môcť poskytovať služby pre tréningy športových klubov registrovaných pod 

športovými zväzmi. Vyhláška stanovuje kapacitné obmedzenia pre tieto tréningy 

rôzne pre I. a II. stupeň. 

 

• kabínkové lanovky budú môcť v okresoch v I. stupni varovania fungovať bez 

kapacitných obmedzení, v okresoch v II. stupni varovania bude môcť byť 

v kabínke iba jedna osoba alebo osoby žijúce v jednej domácnosti. V okresoch 

v III. stupni varovania prevádzka kabínkových lanoviek nie je povolená. 

Negatívny výsledok testu nie starší ako 72 hodín na lanovky je naďalej povinný, 

táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov. Táto povinnosť  rovnako neplatí pre 

očkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19 a majú o tom doklad. 

 

• Prevádzky divadelných, hudobných, exteriérových filmových a podobných 

kultúrnych podujatí v okresoch v I. stupni varovania podľa COVID automatu budú 

môcť zaplniť maximálnu kapacitu na 50 % divákov, maximálne však do počtu 500 

ľudí v exteriéri alebo 250 ľudí v interiéri. V II. stupni varovania bude maximálna 

kapacita taktiež 50 % divákov, maximálne však do počtu 200 ľudí v exteriéri alebo 

150 ľudí v interiéri. 

 

• Prevádzka filmových podujatí v interiéri naďalej nebude povolená. 

 

Pripomíname: Od 9. mája 2021 sa rušia vyhradené nákupné hodiny pre seniorov, 

ŤZP a ich sprievodcov. 

 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_202.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_202.pdf
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Vyhlášku, ktorá upravuje činnosť prevádzok od 3. mája 2021, nájdete tu. 

Upozornenie:  Nižšie uvedené informácie neslúžia ako záväzná interpretácia platnej 

legislatívy. V prípade rozporu platí výlučne znenie príslušnej vyhlášky, ktorá bola 

zverejnená vo vestníku Vlády SR. 

 

Ostávajú zatvorené: 

• prírodné a umelé kúpaliská - kúpaliská a plavárne môžu byť otvorené 
v prípade, že stanovia maximálnu kapacitu prevádzky na 6 zákazníkov 

a dodržia ďalšie podmienky uvedené vo vyhláške 
• prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, 

zábaly), 
• fitness centrá – môžu byť otvorené s maximálnou kapacitou osôb do 6 

ľudí a dodržaním ďalších podmienok uvedených vo vyhláške 

• prevádzky divadelných, hudobných, exteriérových filmových alebo 
iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných 

obvodoch okresov v III. stupni varovania podľa COVID automatu 
(v okresoch I. a II stupňa môžu byť otvorené za podmienok 
špecifikovaných nižšie) 

• prevádzky verejného stravovania – naďalej však môžu vydávať 
pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou, prostredníctvom donáškovej 

služby alebo prostredníctvom letných terás 
• prevádzky interiérových filmových predstavení 

 

V ostatných prevádzkach je maximálny počet zákazníkov stanovený na 1 

osobu na 15 metrov štvorcových z plochy určenej pre zákazníkov. 

• Ak plocha určená pre zákazníkov nedosahuje 15 metrov štvorcových, môže 
byť v prevádzke naraz len jeden zákazník. 

• Do limitu maximálneho počtu zákazníkov sa nezapočítavajú deti do 10 rokov 
v sprievode dospelej osoby. 

• V prípade, že ide o teoretické časti vzdelávacích kurzov či autoškôl: ak 

plocha prevádzky nedosahuje 90 metrov štvorcových, môže sa v miestnosti 
nachádzať 6 účastníkov. 

9. mája 2021 sa rušia vyhradené nákupné hodiny (od 9:00 do 11:00 od 

pondelka do piatka) pre osoby nad 65 rokov a pre osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím alebo ich sprievodcov. 

 

 

 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_199.pdf
https://www.minv.sk/?2021-2
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Všetci prevádzkovatelia musia zabezpečiť: 

 

• vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) 

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, 

• 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, 

• zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 metre, to 

neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti a pre sprievodcov zdravotne 

ťažko postihnutých, 

• počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť 

koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej 

pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v 

sprievode dospelej osoby, 

• pokiaľ plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v 

prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac jeden zákazník (so 

zachovaním výnimky pre deti do 10 rokov). 

• zákaz pre zákazníkov konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových alebo 

exteriérových častiach prevádzky, či v blízkosti prevádzky. 

 

Prevádzky obchodných domov sú tiež povinné: 

• vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými 

utierkami,  

• do priestorov obchodného domu umožniť vstup iba osobe s telesnou teplotou 

najviac 37 °C,  

• 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 

• vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,  

• zabezpečiť, aby prevádzky verejného stravovania v obchodnom dome 

podávali pokrmy a nápoje len v zabalenom stave,  

• zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje v priestoroch obchodného domu,  

• zabezpečiť uzavretie sedacích sekcií a detských kútikov. 
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Reštaurácie a kaviarne  

(resp. exteriérové časti prevádzok verejného stravovania – letné terasy)  

• Stále platí zákaz konzumovať jedlá a nápoje v interiéri. 
• Jedlá a nápoje je možné podávať: 

o  zabalené pre odber so sebou 

o  v exteriérovej časti prevádzky: za exteriér sa považuje priestor s 
otvoreným vchodom, ktorý je ohraničený krátkodobými či 

dlhodobými konštrukciami maximálne z dvoch bočných strán. 
• Medzi stolmi musí byť odstup najmenej 2 metre (tu neplatí podmienka jedna 

osoba na 15 štvorcových metrov) 

• Konzumovať jedlá alebo nápoje je možné len posediačky, aby sa zabezpečil 
kontrolovaný rozostup ľudí. 

• Nie je povolený samoobslužný výdaj, ako je nakladanie šalátov alebo odber 
pečiva. Jedlá a nápoje môže podávať len obsluhujúci personál. 

• Príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, obsluha ho musí 

priniesť k jedlu zabalený do papierovej servítky. 
• Stanovujú sa podmienky pre umývanie riadu: vykonávať sa musí podľa 

požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 
Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred 
opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok. 

• Po každom zákazníkovi je nutné vydezinfikovať jedálny lístok, stoly 
a dotykové plochy vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel. 

• Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a 
papierovými utierkami a každú hodinu sa musia dezinfikovať. 

 

Vo vyhláške sme neupravovali počet ani zloženie osôb za stolom 
na terasách (spoločná domácnosť, mimo spoločnej domácnosti): 

pripomíname, že pri vstupe do prevádzok a ich exteriérových častí sa 
vyžaduje negatívny výsledok testu nie starší ako sedem dní, respektíve 

iný doklad o výnimkách, ktoré sú stanovené vo vyhláške ÚVZ SR (vstup do 
priestorov prevádzok a zamestnávateľov). 
Zároveň sme vychádzali aj zo skúseností z praxe: prevádzkovateľom sa minulý rok 

ťažko preverovalo, či za stolom na terasách skutočne sedia osoby zo spoločnej 

domácnosti a vznikali tak konfliktné situácie. 

Pokiaľ ide o povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest: pri vstupe na 
terasu musia byť horné dýchacie cesty prekryté, a takto si osoby sadajú 
aj za stôl. Rúško či respirátor si dávame z tváre dolu na čas, ktorý je 

nevyhnutný na konzumáciu jedál a nápojov, počas konverzácie má byť 
nasadené na tvári - počas rozprávania vznikajú kvapôčky a aerosól.  
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Zariadenia starostlivosti o ľudské telo  

(napr. kaderníctva, holičstvá, kozmetické salóny): 

• sú povinné upraviť časový harmonogram prevádzky 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, 

• zákazník si môže sňať respirátor na čas nevyhnutný na úpravu prekrytej 

oblasti tváre. 

 

Fitness centrá: 

• Maximálna kapacita 6 zákazníkov. 

• Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a 

papierovými utierkami. 

• Zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na 

dezinfekciu treba použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom. 

• Pri športovej činnosti je možné uplatniť si výnimku z prekrytia horných 

dýchacích ciest 

• Prevádzka šatní a spŕch je možná, za dodržiavania základných 

hygienických pravidiel (vetranie, dezinfekcia, rozostupy a pod.) 

 

Taxislužby: 

• sú povinné vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov, a to po každom 

zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,  

• cestujúci môžu sedieť iba maximálne dve osoby v jednom rade. 

 

Autoškoly a školiace strediská inštruktorov vykonávajúcich 

inštruktorské kurzy: 

• účastník kurzu a inštruktor musia mať prekryté horné dýchacie cesty 

respirátorom bez výdychového ventilu,  

• počas prebiehajúcej výučby teórie a konania záverečných skúšok zabezpečiť 

v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi príslušného kurzu; 

uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a príslušného skúšobného 

komisára, 

• po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér 

najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným 

prostriedkom,  

• pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) 

musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné 
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ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu 

vozidla používajú,  

• zabezpečiť aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo 

vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba; uvedené 

sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúškach 

na získanie odbornej spôsobilosti vo vedení vozidla. 

 

Umelé kúpaliská: 

• stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky na 6 zákazníkov,  

• obnoviť prevádzku bazéna iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy 

kvality vody na kúpanie, 

• pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,  

• pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické 

postupy,  

• obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava 

pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre 

umelé kúpaliská; frekvencia prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa 

zvýši na dvojnásobok,  

• 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. 

 

Lanové dráhy a vleky: 

• Všetky osoby využívajúce lanovky alebo vleky sa musia preukázať 
negatívnym výsledkom antigénového alebo RT-PCR testu nie starším ako 72 

hodín, táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov. 
• Zariadenia kabínkových lanoviek môže využívať jedna osoba alebo osoby 

zo spoločnej domácnosti. 

• Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými 
utierkami a dezinfikovať sa každú hodinu, 

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

 

Hotely a podobné krátkodobé ubytovacie služby: 

• Každý ubytovaný klient starší ako 10 rokov musí pri ubytovaní predložiť 

negatívny výsledok antigénového alebo RT-PCR testu nie starší ako 72 
hodín. 
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• Maximálna kapacita izieb je stanovená na 2 dospelé osoby alebo členov 

jednej domácnosti. 
• Konzumácia jedál a nápojov v spoločných priestoroch prevádzky nie je 

povolená, donáška do izby je povolená. 
• Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými 

utierkami, 

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

 

Múzeá, galérie a výstavné siene: 

• môžu organizovať výlučne individuálne prehliadky. (V praxi to znamená, že 
nie sú povolené koordinované prehliadky so sprievodcom nie sú možné, 

zámerom je vyhnúť sa vytváraniu umelých skupín návštevníkov, ktorí sa 
v objekte pohybujú spoločne a inak by nemuseli prichádzať do kontaktu. 
Návštevy napr. viacčlenných rodín sú v tomto zmysle povolené.) 

 

Zariadenia spoločného stravovania (jedálne): 

Pri vydávaní stravy, ak nie je možné v zariadení spoločného stravovania zabezpečiť 

konzumáciu pokrmov inak (napr. výdaj pokrmov do jednorazových obalov a ich 

konzumácia mimo priestorov jedálne), je nutné dodržiavať nasledovné opatrenia:  

• stoly v jedálni rozmiestniť minimálne 2 metre od seba,  

• príbor pre osobu zabaliť do papierovej vreckovky, aby nedošlo ku 

kontaminácii ďalších príborov,  

• personál prevádzky poskytujúcej stravovacie služby v oblasti stravovania 

je povinný používať osobné ochranné pracovné prostriedky vykonávať 

dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom stravníkovi, d) ak sa 

používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho 

umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ 

SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča 

pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok 

vhodný na daný účel,  

• pri vstupe stravníkov do jedálne aplikovať dezinfekciu na ruky,  

• zamedziť, aby sa pred jedálňou zhromažďovali stravníci čakajúci na obed 

(dodržiavať odstup minimálne 2 metre),  

• samoobslužný spôsob výdaja stravy (napr. nakladanie šalátov, odber 

pečiva a pod.) sa neumožňuje. 
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