ZOZNAM PREVÁDZOK, KTORÉ MÔŽU BYŤ OTVORENÉ AJ V
"ČIERNOM" OKRESE A NEMUSIA SI STANOVIŤ REŽIM
sú uvedené v 253 VYHLÁŠKE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok:
a) pokiaľ prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na
základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu,
b) prevádzky verejného stravovania, vrátane stánkov s trvalým stanovištom, vydávajúce pokrmy a
nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
c) predajne potravín, vrátane ambulantného predaja potravín,
d) predajne drogérie,
e) lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania
zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
f) predajne novín a tlačovín,
g) predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
h) výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, v ktorých je možno tovar zakúpený na diaľku
prevziať, vrátiť alebo reklamovať, pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 3, pričom tovarom
zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie
bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla,
elektronickej pošty alebo telefónu,
i) zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,
j) výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom
technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických
zariadení, k) predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby,
l) prevádzky telekomunikačných operátorov, m) prevádzky poštových, bankových, iných finančných,
poisťovacích a leasingových služieb,
n) knižníc,
o) práčovne a čistiarne odevov,
p) čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
q) pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
r) služby technickej a emisnej kontroly vozidiel a zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie
tachografických kariet,
s) prevádzky poskytujúce opravu a servis elektroniky strojov a iných vecí a zariadení, t) taxislužby pri
dodržaní podmienok podľa § 3,
u) advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov,
rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
v) prevádzky kľúčových služieb,
w) zberné dvory,
x) obchodné domy pri dodržaní podmienok podľa § 4, y) služby dlhodobého ubytovania, karanténneho
ubytovania, služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania či inej
obdobnej činnosti a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia,

z) predajne obuvi a oblečenia,
aa) predajne domácich potrieb a záhradkárskych potrieb,
ab) prevádzky, ktoré poskytujú liečebnopedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným
postihnutím,
ac) nekryté alebo čiastočné kryté trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia,
potravín so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z
trhoviska, s usmernením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2m,
ad) zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou,
prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach,
školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately a v zdravotníckych zariadeniach,
ae) iné prevádzky poskytujúce služby a maloobchodné prevádzky neuvedené v písm. a) až ad), pokiaľ
prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP alebo osobám výlučne plne
očkovaným.

