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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 

Pravidlá pre prevádzky 
 

Vyhlášku k protiepidemickým opatreniam v prevádzkach s účinnosťou od 11. októbra 2021 nájdete 
tu. Opatrenia sú postavené na regionálnom systéme a odvíjajú sa v závislosti od stupňa varovania 
podľa COVID Automatu. 

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

 

Opatrenia a kapacitné obmedzenia pre konkrétne podujatie či prevádzku 
závisia od kombinácie 

1. zaradenia daného okresu v rámci systému COVID Automat (platné 

zaradenie okresu si overíte tu: https://automat.gov.sk) 

2.  protokolu, ktorý si zvolia samotní organizátori či prevádzkovatelia. 

Každý z troch protokolov ponúka iný set podmienok s inými maximálnymi limitmi, 
avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné: 

 

1. „ZÁKLAD“ - všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, negatívny 
výsledok testovania či prekonanie ochorenia. 

2. „OTP“ - výlučne osoby 

• plne zaočkované,  

• testované s negatívnym výsledkom testu na COVID-19  

PCR alebo LAMP 72 hod od odberu 

antigénový test 48 hod od odberu, 

• ktoré preukázateľne prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 
180 dňami. 

3. „KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ“ - výlučne osoby 

• 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny, 

• 21 dní po jednodávkovej vakcíne, 

• 14 dní po akejkoľvek dávke vakcíny ak osoba preukázateľne 
prekonala ochorenie pred nie viac ako 180 dňami, 

• deti do veku 12 rokov a 2 mesiacov. 

  

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska%20253.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska%20253.pdf
https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/09/covid-automat_signalizacny-system_4v2.pdf
https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/09/covid-automat_signalizacny-system_4v2.pdf
https://www.minv.sk/?vestnik-vlady-sr
https://automat.gov.sk/
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Postup pri výbere a kontrole zvoleného protokolu: 
 

Pre prevádzky a služby, ako aj pre gastro sektor sme vypracovali podrobnejšie  

manuály, ktoré pomôžu lepšie pochopiť a nastaviť pravidlá v ich prevádzkach. 

Základné princípy sú však tieto: 

1. Prevádzkovateľ zvolený protokol nikam nenahlasuje, je však povinný 

viditeľne v priestoroch prevádzky vyznačiť, ktorý režim platí a 
následne ho striktne dodržiavať - zabezpečiť vstup do priestorov iba osobám 
vo zvolenom režime (základ, OTP,kompletne zaočkovaní). 

2. Režimy nemajú stanovené trvanie a prevádzky môžu protokoly 
priebežne striedať (napr. reštaurácia bude poskytovať obedové menu pre 

„základ“, čiže pre všetkých, ale na večerné posedenie si už zvolí protokol 
„kompletne zaočkovaní“; alebo napr. bohoslužby budú v priebehu dňa v 
rozličných termínoch pre rôzne skupiny). Dôležité je, aby prevádzky 

dôsledne dodržiavali podmienky pre daný režim, napríklad aby v čase 
určenom pre plne zaočkovaných sa v prevádzke nenachádzali aj 

nezaočkované osoby. 

3. Prevádzky môžu mať v rôznych priestoroch, napríklad na terase a v interiéri, 
rozdielny režim. Priestory však musia byť stavebne oddelené a majú mať 

charakter osobitných prevádzok, aby sa jednotlivé skupiny zákazníkov 
nemiešali. 

4. Režim (základ, OTP, kompletne zaočkovaní) na vstupe do prevádzky si nie 

sú povinné označiť esenciálne prevádzky a služby vymenované v § 2  

odsek 2 predmetnej vyhlášky. Ide napríklad o potraviny, drogérie, lekárne, 

očné optiky a predajne zdravotníckych pomôcok, kúpele poskytujúce 

procedúry na základe návrhu lekára, predajne novín a tlačovín, predajne s 

krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, knižnice, čerpacie stanice, 

opravovne a servis elektroniky strojov, služby STK a emisnej kontroly a 

podobne. 

 

5. Zákazníci či návštevníci sa preukazujú potvrdením o očkovaní, 

potvrdením o prekonaní COVID-19 alebo negatívnym výsledkom testu na 

COVID-19, a to v papierovej alebo elektronickej forme. Tieto potvrdenia je 

možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ.  

6. Prevádzkovatelia zariadení majú na základe vyhlášky ÚVZ SR 

oprávnenie tieto doklady od návštevníkov žiadať a nahliadnuť do 
nich.  

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/UVZSR_Manual_pre_prevadzky_a_sluzby_podla_COVID_Automatu.pdf
https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/UVZSR_Manual_pre_gastro_sektor_podla_COVID_Automatu.pdf
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Režim pre jednotlivé typy prevádzok: 

• Všeobecné kapacitné obmedzenia pre prevádzky 
• Obchodné domy 
• Zariadenia starostlivosti o ľudské telo 

• Zariadenia spoločného stravovania 
• Hotelové a ubytovacie služby 
• Umelé kúpaliská 

• Lanovky a vleky 
• Fitness centrá 

• Múzeá, galérie, výstavné siene 
• Divadelné, filmové a ďalšie kultúrne prevádzky 
• Taxislužby 

• Vzdelávacie kurzy a autoškoly 

Všeobecné kapacitné obmedzenia pre prevádzky 
 

• V 3. stupni ohrozenia (čierna) sa majú uzatvárať prevádzky, niektoré základné 
prevádzky, ako napríklad potraviny, drogérie, lekárne a ďalšie prevádzky obchodov a 
služieb, však budú môcť byť otvorené aj v čiernych okresoch. 
 

Konkrétne podmienky pre jednotlivé druhy prevádzok a podujatí v jednotlivých stupňoch 
COVID automatu pre všetky režimy nájdete v samotnej vyhláške a tiež nižšie v prehľadnej 
tabuľkovej forme.  

Obchodné domy 

Monitoring (zelené okresy) 

• sedacie sekcie a detské kútiky otvorené 

Ostražitosť (oranžová) 

• počet zákazníkov v jednom okamihu prekročiť koncentráciu jeden zákazník 

na 15 m2 

• sedacie sekcie a detské kútiky otvorené 

1. stupeň ohrozenia (červená) 

• počet zákazníkov v jednom okamihu prekročiť koncentráciu jeden zákazník 
na 15 m2 

• uzatvorenie sedacích sekcií a detských kútikov  

2. stupeň ohrozenia (bordová) 

• počet zákazníkov v jednom okamihu prekročiť koncentráciu jeden zákazník 

na 15 m2 
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• uzatvorenie sedacích sekcií a detských kútikov  

3. stupeň ohrozenia (čierna) 

• počet zákazníkov v jednom okamihu prekročiť koncentráciu jeden zákazník 

na 15 m2 

• uzatvorenie sedacích sekcií a detských kútikov  

 

 

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo: 
 

Monitoring (zelené okresy):  bez kapacitných obmedzení 

Ostražitosť (oranžová), 1. stupeň ohrozenia (červená), 2. stupeň 
ohrozenia (bordová), 3. stupeň ohrozenia (čierna): 

• počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu prekročiť koncentráciu 

jeden zákazník na 15 m2; ak je plocha menšia ako 15 m2, v prevádzke sa 

v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník (do tohto limitu sa 

nezapočítavajú deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby), 

Okrem dodržania kapacitných limitov je nutné upraviť časový harmonogram 

prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie 

a dezinfekciu pracovného miesta; po každom zákazníkovi je nutné vykonávať 

dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom; hygienické 

zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými 

utierkami. 
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Zariadenia spoločného stravovania: 

 

Monitoring (zelené okresy) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez kapacitných obmedzení 

• OTP: bez kapacitných obmedzení 

• ZÁKLAD: bez kapacitných obmedzení 

Ostražitosť (oranžová) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: exteriér bez kapacitných obmedzení 

interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti 

• OTP: exteriér bez kapacitných obmedzení 

interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; rozostup 
stolov najmenej 2 metre 
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• ZÁKLAD: exteriér (terasy) do 10 osôb 

1. stupeň ohrozenia (červená) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: exteriér bez kapacitných obmedzení 

interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; rozostup 
stolov najmenej 2 metre 

• OTP: exteriér bez kapacitných obmedzení 

interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; rozostup 
stolov najmenej 2 metre 

• ZÁKLAD: okienkový predaj a rozvoz 

2. stupeň ohrozenia (bordová) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: exteriér bez kapacitných obmedzení 

interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; rozostup 
stolov najmenej 2 metre 

• OTP: exteriér bez kapacitných obmedzení, rozostup stolov najmenej 2 metre 
okienkový predaj a rozvoz 

• ZÁKLAD: okienkový predaj a rozvoz 

3. stupeň ohrozenia (čierna) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: okienkový predaj a rozvoz  

• OTP: okienkový predaj a rozvoz  

• ZÁKLAD: okienkový predaj a rozvoz 
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Hotelové a ubytovacie služby: 

 

Monitoring (zelené okresy) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: ubytovanie bez kapacitných obmedzení 

• OTP: ubytovanie bez kapacitných obmedzení 

• ZÁKLAD: ubytovanie bez kapacitných obmedzení 

Ostražitosť (oranžová) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: ubytovanie bez kapacitných obmedzení 

• OTP: ubytovanie bez kapacitných obmedzení 

• ZÁKLAD: ubytovanie zakázané 

1. stupeň ohrozenia (červená) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: ubytovanie bez kapacitných obmedzení 
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• OTP: 2 dospelé osoby na izbe alebo členovia jednej domácnosti na 

samostatnej izbe 

• ZÁKLAD: ubytovanie zakázané 

2. stupeň ohrozenia (bordová) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: ubytovanie bez kapacitných obmedzení 

• OTP: 2 dospelé osoby na izbe alebo členovia jednej domácnosti na 

samostatnej izbe; ubytovanie dlhodobého charakteru 

• ZÁKLAD: ubytovanie zakázané 

3. stupeň ohrozenia (čierna) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: zakázané okrem karanténnych zariadení, 
ubytovania v súvislosti s výkonom povolania, ubytovania dlhodobého 

charakteru 

• OTP: zakázané okrem karanténnych zariadení, ubytovania v súvislosti 

s výkonom povolania, ubytovania dlhodobého charakteru 

• ZÁKLAD: ubytovanie zakázané 
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Umelé kúpaliská: 

 

Monitoring (zelené okresy) 

bez kapacitných obmedzení 

Ostražitosť (oranžová) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez kapacitných obmedzení 

• OTP: 50% kapacity 

• ZÁKLAD: 10 návštevníkov 

1. stupeň ohrozenia (červená) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: 50% kapacity  

• OTP: 25% kapacity 

• ZÁKLAD: zakázané 
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2. stupeň ohrozenia (bordová) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: 25% kapacity  

• OTP: 10 návštevníkov 

• ZÁKLAD: zakázané 

3. stupeň ohrozenia (čierna) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: 10 návštevníkov 

• OTP: zakázané 

• ZÁKLAD: zakázané 

 

Lanovky a vleky: 

 

Vleky, teda nie uzatvorené kabínky, sú pre plne zaočkované osoby alebo 

osoby v režime OTP v prevádzke vo všetkých farbách COVID semaforu. 
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Kapacitné obmedzenia sa týkajú iba kabínkových lanoviek: 

Monitoring (zelené okresy) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez kapacitných obmedzení 

• OTP: bez kapacitných obmedzení 

• ZÁKLAD: bez kapacitných obmedzení 

Ostražitosť (oranžová) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez kapacitných obmedzení 

• OTP: bez kapacitných obmedzení 

• ZÁKLAD: kabínkové lanovky zakázané 

1. stupeň ohrozenia (červená) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: 50% kapacity 

• OTP: kabínkové lanovky zakázané 

• ZÁKLAD: kabínkové lanovky zakázané 

2. stupeň ohrozenia (bordová) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: 50% kapacity 

• OTP: kabínkové lanovky zakázané 

• ZÁKLAD: kabínkové lanovky zakázané 

3. stupeň ohrozenia (čierna) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: 25% kapacity 

• OTP: kabínkové lanovky zakázané 

• ZÁKLAD: kabínkové lanovky zakázané 
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Fitness centrá: 

 

Monitoring (zelené okresy) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez kapacitných limitov 

• OTP: 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2 

• ZÁKLAD: 25 zákazníkov 

Ostražitosť (oranžová) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez kapacitných limitov 

• OTP: 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2 

• ZÁKLAD: 10 zákazníkov 

1. stupeň ohrozenia (červená) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2 
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• OTP: 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2 

• ZÁKLAD: zakázané 

2. stupeň ohrozenia (bordová) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2 

• OTP: zakázané 

• ZÁKLAD: zakázané 

3. stupeň ohrozenia (čierna) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: zakázané 

• OTP: zakázané 

• ZÁKLAD: zakázané 
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Múzeá, galérie, výstavné siene: 

 

Monitoring (zelené okresy) 

hromadné prehliadky sú bez kapacitných obmedzení 

Ostražitosť (oranžová) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: hromadné prehliadky v skupinách bez 
kapacitných obmedzení 

• OTP: hromadné prehliadky v skupinách bez kapacitných obmedzení 

• ZÁKLAD: individuálne prehliadky s obmedzením 1 návštevník na 15 m2 

1. stupeň ohrozenia (červená) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: hromadné prehliadky v skupinách bez 
kapacitných obmedzení 

• OTP: hromadné prehliadky v skupinách do 10 osôb 
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• ZÁKLAD: individuálne prehliadky s obmedzením 1 návštevník na 15 m2 

2. stupeň ohrozenia (bordová) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: hromadné prehliadky v skupinách bez 

kapacitných obmedzení 

• OTP: individuálne prehliadky s obmedzením 1 návštevník na 15 m2 

• ZÁKLAD: zakázané 

3. stupeň ohrozenia (čierna) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: individuálne prehliadky s obmedzením 1 

návštevník na 15 m2 

• OTP: zakázané 

• ZÁKLAD: zakázané 
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Divadelné, filmové a ďalšie kultúrne prevádzky: 

 

Monitoring (zelené okresy) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez kapacitného limitu. 

• OTP: max 2500 osôb v interiéri, max 5000 v exteriéri 

• ZÁKLAD: max 500 osôb v interiéri, max 1000 v exteriéri 

Ostražitosť (oranžová) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez kapacitného limitu. 

• OTP: 50% kapacity, avšak max 500 osôb v interiéri, max 1000 v exteriéri 

• ZÁKLAD: 50% kapacity, avšak 

sedenie - interiér max 250 osôb 

sedenie - exteriér max 500 osôb 
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Naším poslaním je chrániť vaše zdravie – pomôžte nám v tom. 
#CHRANIMEVAS #ROR 

státie - interiér max 50 osôb 

státie - exteriér max 100 osôb 

1. stupeň ohrozenia (červená) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez kapacitného limitu 

• OTP: 50% kapacity, avšak do 250 osôb v interiéri, do 500 osôb v exteriéri  

• ZÁKLAD: 50% kapacity, avšak do 50 sediacich osôb 

2. stupeň ohrozenia (bordová) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez kapacitného limitu 

• OTP: 50% kapacity, avšak do 150 osôb sediacich v interiéri, do 200 osôb 
sediacich v exteriéri 

• ZÁKLAD: zakázané 

3. stupeň ohrozenia (čierna) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: max 100 osôb 

• OTP: zakázané 

• ZÁKLAD: zakázané 
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Taxislužby: 

 

Monitoring (zelené okresy) 

• bez kapacitných obmedzení 

Ostražitosť (oranžová) 

• v každom rade sedia najviac dve osoby, vrátane vodiča 

1. stupeň ohrozenia (červená) 

• v každom rade sedia najviac dve osoby, vrátane vodiča 
• nariaďuje sa vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov, a to po každom 

zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom. 

2. stupeň ohrozenia (bordová) 

• v každom rade sedia najviac dve osoby, vrátane vodiča 
• nariaďuje sa vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov, a to po každom 

zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom. 
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3. stupeň ohrozenia (čierna) 

• kapacita prepravovaných osôb max. 2 osoby vo vozidle 
• nariaďuje sa vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov, a to po každom 

zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom. 

Vzdelávacie kurzy a autoškoly: 

3. stupeň ohrozenia (čierna) - zatvorené 

Ostatné stupne COVID Automatu: 

• počet návštevníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť 

koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky. 

• ak plocha prevádzky nedosahuje 150 m2, maximálny počet účastníkov 

prítomných v prevádzke je stanovený na 20. 

• počas prebiehajúcej výučby teórie a konania záverečných skúšok nutné 

zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi 

príslušného kurzu; uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora 

a príslušného skúšobného komisára, 

• nutné 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 skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vo vedení vozidla. 

 

Revízia dokumentu: 8.10.2021 


