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Povinne zatvorené a obmedzené špecifické prevádzky  

Žiadateľ má možnosť podať jednu kompletnú žiadosť na celé obdobie sťaženého 

užívania od 1. 10 resp. 15. 10. 2020 do 30. 04. 2021,  

alebo môže podať dve žiadosti: 01. 10. – 31. 12. 2020 a 01. 01. – 30. 04. 2021  

alebo 15. 10. – 31. 12. 2020 a 01. 01. – 30. 04. 2021 
 

 

Druh prevádzky Začiatok obdobia Koniec obdobia 

Hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, 

spoločenskej a inej povahy nad 50 osôb 01.10. 2020 30. 04. 2021 

Hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, 

spoločenskej a inej povahy nad 6 osôb  
15.10.2020 

30. 04. 2021 

Hromadné podujatia v prevádzkach verejného 

stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, a pod.). 01. 10. 2020 
30. 04. 2021 

Hromadné podujatia v ubytovacích zariadeniach 01. 10. 2020 30. 04. 2021 

Hromadné podujatia spoločenského charakteru 

(svadobné hostiny, oslavy, plesy, kary, stužkové) 01. 10. 2020 
30. 04. 2021 

Prevádzky aquaparkov a kúpalísk nad 1000 

návštevníkov 
01.10.2020 

30. 04. 2021 

Prírodné a umelé kúpaliská, aquaparky 15. 10. 2020 30. 04. 2021 

Wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly) 15. 10. 2020 30. 04. 2021 

Fitnes centrá 15. 10. 2020 30. 04. 2021 

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových 

alebo iných umeleckých predstavení 15. 10. 2020 
30. 04. 2021 

Prevádzky verejného stravovania (reštaurácie, 

kaviarne, cukrárne, puby, pohostinstvá, bary) 15. 10. 2020 30. 04. 2021 

Nemocnice 

Bufety a kaviarne so sedením  

Predajne v nemocnici (napr. oblečenie, suveníry) 

Služby v nemocnici (napr. kozmetika, masér....) 

 

Bufet stánok resp. okienko (s fungovaním ako 

stánok alebo okienko aj v bežnej prevádzke mimo 

pandémie) – bez nároku 

 

Potraviny, drogéria, predaj tlače – bez nároku 

 

 

15. 10. 2020 

01. 10. 2020 

01. 10. 2020 

 

30. 04. 2021 

18. 04. 2021 

18. 04. 2021 
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Prevádzky ubytovacích zariadení (hotely, penzióny) 

Ubytovacia časť prevádzky má sťažené obdobie:  

 1. žiadosť za obdobie 24. 10. – 8. 11. 2020 alebo 24. 10. – 14. 11. 2020 (podľa okresu, kde sa nachádza 

a v ktorom bolo realizované plošné testovanie), 

 2. žiadosť za obdobie od 01. 01. 2021 do 18. 04. pre ubytovacie kapacity  

a od 01. 01. do 30. 04. 2021 pre stravovaciu časť (reštaurácia, bar, kaviareň) + wellness + fitness + 

konferenčné sály  

 

Poznámka:  

V rámci hotelových kapacít je potrebné oddeliť ubytovaciu časť od ostatných častí hotela a podať samostatnú 

žiadosť za ubytovaciu časť a samostatnú žiadosť za ostatné časti hotela (reštaurácia, kongresové priestory, 

fitness, wellness).  

 

Žiadateľ podáva samostatné žiadosti nasledovne:  

1. žiadosť za ubytovaciu časť: 24. 10. – 08. 11. 2020 alebo 24. 10. – 14. 11. 2020 

2. žiadosť za ostatné priestory (reštaurácia, kongresové sály, fitness, wellness): 15. 10. – 31. 12. 2020 

Ak má hotel samostatné veľké kongresové priestory, podáva samostatnú žiadosť za kongresový priestor:  

01. 10. – 31. 12. 2020  

 

Od 01. 01. 2021 podáva žiadateľ jednu žiadosť za celé hotelové zariadenie (nerozdeľuje ubytovaciu časť 

a ostatné časti).   

Nárok pre ubytovaciu časť: 01. 01. – 18. 04. 2021 

Nárok pre gastro časť (reštaurácia, bar, kaviareň) + wellness + fitness + sály: 01. 01. – 30. 04.  

(je možné podať žiadosť za celý hotel alebo penzión za obdobie: 01. 01. – 18. 04. a následne žiadosť za 

obdobie: 19. – 30. 04. za gastro časť (reštaurácia, bar, kaviareň) + wellness + fitness + sály) 

 

Právny rámec pre obdobie sťaženého užívania: 

 Začiatok obdobia sťaženého užívania 

 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/7694/2020 

z 30.9.2020, s účinnosťou od 1. októbra 2020; 

 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/8326/2020 

z 14.10.2020, s účinnosťou od 15. októbra 2020; 

 Vyhláška ÚVZ SR č.12, čiastka vo vestníku vlády SR č. 11/2020 z 29.10.2020  

 Vyhláška ÚVZ SR č.45, čiastka vo vestníku vlády SR č. 45/2020 z 17.12.2020  

 Rozhodnutie Ústredného krízového štábu z 24. 10. 2020 (obmedzenie regionálnej dopravy) 

Koniec obdobia sťaženého užívania 

 Vyhláška ÚVZ SR č. 24, čiastka vo vestníku vlády SR č. 16/2020 z 13.11.2020, účinná k 16.11.2020  

 Vyhláška ÚVZ SR č. 186, čiastka vo vestníku vlády SR č. 31/2021 z 16. 04. 2021, účinná k 19.04.2021  

 

 

 
 


