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A
Maloobchodné prevádzky

a prevádzky poskytujúce služby

B
Maloobchodné prevádzky

a prevádzky poskytujúce služby 
v obchodných domoch

D
Osobitné kategórie prevádzok

E
Sociálne služby

Otvorené prevádzky

1) všetkých  predajní  potravín  a  nápojov, 

vrátane ambulantného predaja,  bez  možnost 

konzumácie na mieste,

2) predajní drogérie, 

3) lekární,  predajní  a  výdajní  zdravotníckych 

pomôcok  a  očných  optk,  vrátane  vyšetrenia 

a merania zraku, ak sú teto súčasťou predajne,

4) predajní novín a tlačovín,

5) predajní  s  krmivom  pre  zvieratá  a 

veterinárnych ambulancií,

6) prevádzok telekomunikačných operátorov,

7) prevádzok  reštaurácií  a stánkov  s rýchlym 

občerstvením,

8) prevádzok  poštových,  bankových, 

poisťovacích  služieb  a   leasingových  služieb, 

vrátane sprostredkovania týchto služieb,

9) prevádzok internetových obchodov (eshop) 

s možnosťou vyzdvihnuta tovaru v prevádzke a 

donáškových služieb,

1) všetkých  predajní  potravín  a 

nápojov,  vrátane  ambulantného 

predaja, bez možnost konzumácie na 

mieste,

2) predajní drogérie, 

3) lekární,  predajní  a  výdajní 

zdravotníckych  pomôcok  a  očných 

optk,  vrátane  vyšetrenia  a merania 

zraku, ak sú teto súčasťou predajne,

4) predajní novín a tlačovín,

5) predajní  s  krmivom pre zvieratá  a 

veterinárnych ambulancií,

6) prevádzok  telekomunikačných 

operátorov,

7) prevádzok  reštaurácií  a stánkov 

s rýchlym občerstvením,

8) prevádzok  poštových,  bankových, 

poisťovacích  služieb  a   leasingových 

služieb,  vrátane sprostredkovania 

1) prírodné liečebné kúpele a kúpeľné 

liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) 

zákona č.  578/2004 Z.  z.  a  zákona č. 

538/2005  Z.  z.  na  základe  návrhu 

lekára, 

2) vonkajšie  športoviská  pre 

bezkontaktný  šport,  bez  otvorených 

šatní,  bazénov  a hygienických 

zariadení, bez prítomnost obecenstva,

3) zariadenia  sociálnych  služieb, 

zariadenia  sociálnoprávnej  ochrany 

det a sociálnej kurately podľa zákona 

č.  305/2005  Z.  z.  a špeciálnych 

výchovných zariadení podľa zákona č. 

245/2008 Z. z.

Všetky ktorých činnosť nebola 
obmedzená



10) práčovní a čistarní odevov,

11) čerpacích  staníc  pohonných  hmôt  a palív 

a autoumyvární, 

12) pohrebných  služieb,  služieb  pohrebiska 

a krematória,

13) autoservisov,  pneuservisov  a  odťahových 

služieb,  vrátane predajní  náhradných  dielov 

motorových vozidiel,

14) služieb staníc technickej kontroly a emisnej 

kontroly,  vrátane  autorizovaných 

a registrovaných  dielní  na  overovanie 

tachografov  a obmedzovačov,  pracovísk 

kontroly  originality  a pracovísk  montáže 

plynových zariadení,

15) servisov  výpočtovej  a telekomunikačnej 

techniky, 

16) taxi  služieb  vykonávajúcich  prepravu  vecí 

a tovaru,

17) advokátov,  notárov,  súdnych  exekútorov, 

správcov  konkurzných  podstát,  mediátorov, 

dražobníkov,  rozhodcov,  znalcov,  tlmočníkov, 

a prekladateľov,  geodetov,  záhradníkov, 

inštalatérov,  obkladačov,  strechárov  a iných 

poskytovateľov  služieb   poskytujúcich  rôzne 

drobné  stavebné  či  iné  práce  vykonávané 

jednotlivcom v exteriéri,

18) prevádzok  kľúčových  služieb  a opravy 

obuvi, 

týchto služieb,

9) prevádzok internetových obchodov 

(eshop)  s možnosťou  vyzdvihnuta 

tovaru  v prevádzke  a  donáškových 

služieb,

10) práčovní a čistarní odevov,

11) prevádzok  kľúčových  služieb 

a opravy obuvi.



19) zberných  dvorov,  výkupných  miest  a 

skládok, 

20) predajní metrového textlu a galantérie,

21) predajní  a servisov  bicyklov  a detských 

kočíkov,

22) prevádzok  kvetnárstev,  záhradníctva 

a záhradnej  techniky,  ak  celková  vnútorná 

predajná  plocha  prevádzky  nepresahuje  2000 

m2, 

23) prevádzok  stavebnín,  podlahových  krytn, 

obkladov, inštalačného  a elektroinštalačného 

materiálu,  železiarstva,  farieb,  lakov  a iného 

stavebného  materiálu  ak  celková  vnútorná 

predajná  plocha  prevádzky  nepresahuje  2000 

m2,

24) maloobchodné  prevádzky  nepatriace  pod 

zákazy a výnimky iných bodov a písmen tohto 

opatrenia,  s rozlohou  do  300  m2  okrem 

druhov trhovísk  neuvedených  v bode  28; 

v prevádzkach s  textlom je  zároveň zakázané 

skúšanie odevov,

25) prevádzky  služieb  nepatriace  pod  zákazy 

a výnimky  iných  bodov  a písmen  tohto 

opatrenia, s rozlohou do 300 m2, okrem druhov 

taxi  služieb  neuvedených  v bode  16  a druhov 

ubytovacích zariadení neuvedených v bode 26,

26) ubytovacie  zariadenia,  ktoré  poskytujú 

služby dlhodobého ubytovania  (minimálne 10 



dní), bez poskytovania stravovacích služieb,

27) karanténne ubytovacie zariadenia,

28) vonkajšie  trhoviská  s predajom  sadeníc, 

rezaných kvetov,  potravín a nápojov, zeleniny 

a ovocia,  so  zabezpečeným jednosmerným 

pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a 

výstupom  z trhoviska,  s umiestnením 

predajných  miest  s minimálnou  vzdialenosťou 

2  m;  Zakazuje  sa  konzumácia  potravín 

a nápojov na mieste,

29) predajní  automobilov  a  vozidiel,  vrátane 

autobazárov,

30) cukrárne,  vrátane  predajní  nebalenej 

zmrzliny,  bistrá,  kaviarne,  bary  a podobné 

zariadenia verejného stravovania,

31) služieb  čistenia  a  dekontaminácie 

cisternových vozidiel ADR,

32) služieb  colno-deklaračnej  a špedičnej 

činnost a s nimi spojených podporných služieb,

33) služieb  vydávania  tachografových  kariet 

(zberných miest pre príjem týchto žiadost).

Uzatvorené prevádzky

1) všetky prevádzky patriace pod zákazy v iných 
bodoch,

2) maloobchodné  prevádzky  s     celkovou   
výmerou nad  300  m2.  Zmenšovanie  plochy 

Všetky ostatné prevádzky

1) zakazuje  sa  vstup  verejnost do  
reštaurácií  a stánkov  s rýchlym 
občerstvením.  Tieto zariadenia môžu 

1) Umelé  kúpaliská  a prevádzkované 
prírodné kúpaliská 

4) Telovýchovno-športové  zariadenia 
ako  kryté  objekty  určené  na 

1) denné stacionáre § 40 zákona,
2) zariadenia  pre  seniorov 
s ambulantnou  formou  sociálnej 
služby § 35,
3) zariadenia  opatrovateľskej 



prevádzky (napr. opáskovaním) sa nepovoľuje.

3) prevádzky  poskytujúce  služby  s     celkovou   
výmerou nad  300  m2.  Zmenšovanie  plochy 
prevádzky (napr. opáskovaním) sa nepovoľuje.

4) zakazuje sa vstup verejnost do reštaurácií,  
stánkov  s rýchlym  občerstvením,  cukrární, 
pohostnstev,  kaviarní,  barov  a iných 
obdobných  zariadení  verejného  stravovania. 
Tieto  zariadenia  môžu  prevádzkovať  iba  bez 
vstupu  verejnost do  ich  priestorov,  napr.  
výdajným  okienkom  (06:00-20:00)  alebo 
donáškovou  službou  (neobmedzene).  Terasy 
musia byť uzatvorené.

5) trhoviská neuvedené v bode 28

6) taxi služby neuvedené v bode 16

7) ubytovacie zariadenia neuvedené v b.26 a 27

8) prevádzky  kvetnárstva,  záhradníctva 
a záhradnej  techniky,  ak  celková  vnútorná 
predajná plocha prevádzky presahuje 2000 m2

9) prevádzky  stavebnín,  podlahových  krytn, 
obkladov, inštalačného  a elektroinštalačného 
materiálu,  železiarstva,  farieb,  lakov  a iného 
stavebného  materiálu  ak  celková  vnútorná 
predajná plocha prevádzky presahuje 2000 m2

10) každú  nedeľu  v mesiaci  všetky  prevádzky 
okrem nasledovných:

- prevádzky veterinárnych ambulancií,

-  verejné  lekárne  uvedené  v  rozpise  organizácie 

poskytovania  lekárenskej  pohotovostnej  služby 

zverejnenom  na  webovom  sídle  príslušného 

prevádzkovať  iba  bez  vstupu 
verejnost do  ich  priestorov,  napr.  
výdajným  okienkom  (06:00-20:00) 
alebo  donáškovou  službou 
(neobmedzene).  Terasy  musia  byť 
uzatvorené.

2) každú  nedeľu  v mesiaci  všetky 
prevádzky okrem nasledovných:

- prevádzky veterinárnych ambulancií,

-  verejné  lekárne  uvedené  v  rozpise 

organizácie  poskytovania  lekárenskej 

pohotovostnej  služby  zverejnenom  na 

webovom  sídle  príslušného 

samosprávneho kraja  podľa  §  135 ods.  4 

zákona č. 362/2011 Z. z., 

-  verejné lekárne a nemocnične lekárne s 

oddelením  výdaja  verejnost s  miestom 

výkonu  činnost v  sídle  pevného  bodu  

ambulancie  pevnej  pohotovostnej  služby 

podľa vyhlášky MZ SR č. 22/2018 Z. z.  so 

schváleným  prevádzkovým  časom 

zahŕňajúcim nedeľu  v  prípade,  ak  v  sídle 

tohto  pevného  bodu  ambulancie  pevnej 

pohotovostnej  služby  nie  je  zabezpečený 

výkon  lekárenskej  pohotovostnej  služby 

spôsobom uvedeným v bode 2,

- nemocničné lekárne,

- čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,

telovýchovné  a  športové  podujata  v 
rámci telesnej kultúry,

5) Telovýchovno-športové  zariadenia 
ako  vonkajšie  objekty  určené  na 
telovýchovné  a  športové  podujata  v 
rámci  telesnej  kultúry,  určené  na 
kontaktné  športy,  ich  hygienické 
zariadenia,  šatne,  bazény,  tribúny 
a iné miesta určené pre obecenstvo,

6) Zariadenia  starostlivost o  ľudské 
telo  a to  najmä  ale  nie  výlučne: 
kaderníctvo,  holičstvo,  kozmetka, 
manikúra,  pedikúra,  solárium, 
masážny salón, sauna, tetovací salón, 
zariadenia  na  poskytovanie 
regeneračných a rekondičných služieb 
atď,

7) zariadenia,  ktoré  majú  oprávnenie 
uskutočňovať výchovu a vzdelávanie,

8) zariadenia  starostlivost o  det do  
troch rokov veku dieťaťa,

9) prevádzkarne,  v  ktorých  sa 
prevádzkuje  živnosť  starostlivost o  
det do šesť rokov veku dieťaťa,

10) prevádzkarne,  v  ktorých  sa 
prevádzkuje  živnosť  výchovy  a 
mimoškolského  vzdelávania  det a  
mládeže,

11) zariadenia, v ktorých sa poskytuje 
služba výchovy a starostlivost o det a  
mládež,  ak  nie  sú  zariadením 
sociálnych  služieb  alebo  zariadením 

služby  s  ambulantnou  formou 
sociálnej služby,
4) rehabilitačné  strediská  s 
ambulantnou  formou  sociálnej 
služby,
5) špecializované  zariadenia  s 
ambulantnou  formou  sociálnej 
služby,
6) domovy  sociálnych  služieb  s 
ambulantnou  formou  sociálnej 
služby,
7) denné  centrá  (bývalé  "kluby 
dôchodcov") a
8) zariadenia  starostlivost o  det 
do  troch  rokov  veku  dieťaťa 
(bývalé „detské jasle“).



samosprávneho kraja podľa § 135 ods. 4 zákona č. 

362/2011 Z. z., 

- verejné lekárne a nemocnične lekárne s oddelením 

výdaja verejnost s  miestom výkonu činnost v sídle  

pevného  bodu  ambulancie  pevnej  pohotovostnej 

služby  podľa  vyhlášky  MZ  SR  č.  22/2018  Z.  z.  so 

schváleným  prevádzkovým  časom  zahŕňajúcim 

nedeľu  v  prípade,  ak  v  sídle  tohto  pevného  bodu 

ambulancie  pevnej  pohotovostnej  služby  nie  je 

zabezpečený  výkon  lekárenskej  pohotovostnej 

služby spôsobom uvedeným v bode 2,

- nemocničné lekárne,

- čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,

- prevádzok telekomunikačných operátorov,

-  prevádzok  verejného  stravovania  a stánkov 

s rýchlym občerstvením,

-  prevádzok  poštových,  bankových  a poisťovacích 

služieb,

- prevádzok donáškových služieb.

-  prevádzok  telekomunikačných 

operátorov,

-  prevádzok  verejného  stravovania 

a stánkov s rýchlym občerstvením,

-  prevádzok  poštových,  bankových 

a poisťovacích služieb,

- prevádzok donáškových služieb.

sociálnoprávnej  ochrany  det a  
sociálnej kurately.

12) wellness  centrá  vrátane  bazénov 
v ubytovacom zariadení,

13) prevádzky  zábavného charakteru, 
ktorými sú napríklad kasína a kiná,

14) iné  prevádzky  voľnočasového 
charakteru,

15) rekondičné pobyty


