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                                                                                                                                      Vrbové, 10.12.2021 

 

NOVÉ PANDEMICKÉ OPATRENIA OD 10.12.2021 

Vo štvrtok 9.12.2021 vydal Úrad verejného zdravotníctva SR nové vyhlášky, ktorými sa 

uvoľňujú niektoré pandemické opatrenia. 

 

▪ Vyhláška 289 – HROMADNÉ PODUJATIA – účinnosť od 10.12.2021 

- Hromadné podujatia sú zakázané, výnimku majú tie v režime OP do desiatich osôb. Konať sa môžu    

  len v súvislosti s výkonom práce. 

 

- Sobáše a krsty sa môžu uskutočniť maximálne za účasti šiestich osôb 

- Výnimku majú pohreby, ktoré sú bez kapacitných obmedzení 

 

▪ Vyhláška 290 – PREVÁDZKY – účinnosť od 10.12.2021 

- otvárajú sa všetky obchody - pre očkovaných a vyliečených z Covid-19 

- otvárajú sa základné služby starostlivosti o ľudské telo: kaderníctva, holičstvá, manikúry, pedikúry -     

   pre očkovaných a vyliečených z Covid-19 

 

- bohoslužby pre maximálne 30 osôb alebo 25 metrov štvorcových na 1 osobu - pre očkovaných     

   a vyliečených z Covid-19 

 

- otvárajú sa lyžiarske strediská, fungovať môžu vleky aj lanovky (maximálna kapacita uzavretých    

  kabínkových lanoviek je 25 percent, iné lanovky a vleky môžu fungovať bez kapacitných obmedzení)   

   - pre očkovaných a vyliečených z Covid-19 

 

- otvárajú sa fitnes centrá pre maximálne 6 osôb alebo 25 metrov štvorcových na 1 osobu - pre   

  očkovaných a vyliečených z Covid-19 

 

- autoškoly môžu robiť aj praktické skúšky - pre očkovaných a vyliečených z Covid-19 

 OD 13.12.2021: 

▪ Školy 

- od pondelka 13. decembra prejdú žiaci druhého stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl   

  na dištančné vyučovanie. 

OD 25.12.2021: 

 

▪ Hotely a penzióny sa môžu otvoriť, ale: 

- ubytovať sa môžu len ľudia, ktorí sú zaočkovaní proti ochoreniu Covid-19 a tí, ktorí ochorenie      

  prekonali, zároveň sa budú musieť otestovať PCR testom, antigénovým testom alebo samotestom    

  pri príchode do hotela 

- v hoteloch sa otvoria aj reštaurácie, konzumácia však bude možná len s donáškou na izbu 

- wellness pre ubytovaných hostí 
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▪ PREVÁDZKY FUNGUJÚCE V REŽIME ZÁKLAD:  

- Liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára 
 
- Prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené  
   na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky 
 
- Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku 
 
- Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie 
 
- Zásielkový predaj tovarov 
 
- Predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby 
 
- Práčovne a čistiarne 
 
- Čerpacie stanice 
 
- Pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií 
 
- Služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických   
   kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie   
   tovaru, predajné miesta elektronického výberu mýta 
 
- Taxislužby 
 
- Advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia,  
   znalci, tlmočníci a prekladatelia 
 
- Zberné dvory 
 
- Služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania 
 
- Závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne 
 
- Obchodné domy (tu však môžu vstúpiť iba do tých prevádzok, ktoré povoľuje vyhláška) 
 
- Prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu 
 

 

 


