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VYHLÁŠKA 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 306/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia  

pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok v znení vyhlášky Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 311/2021 V. v. SR 

 

 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto 

vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x), y) a  z) zákona tieto opatrenia pri ohrození 

verejného zdravia: 

 

Čl. I 

 

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 306/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú 

opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok v znení vyhlášky Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 311/2021 V. v. SR sa mení takto: 

 

1. V § 2 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú slová „za dodržania podmienok podľa § 9,“. 

 

2. § 9 vrátane nadpisu znie: 

„§ 9 

Zariadenia verejného stravovania 

 

(1) Uzatvárajú sa všetky prevádzky zariadení verejného stravovania. 

 

(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na nasledovné zariadenia:  

a) prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo 

prostredníctvom donáškovej služby, 

b) prevádzky verejného stravovania, ktoré sú súčasťami zariadení uvedených v § 8, 

c) prevádzky verejného stravovania, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám 

v režime OP. 

   

(3) Všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania sa nariaďuje dodržiavať nasledovné 

opatrenia: 

a) konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť vykonávať výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť 

kontrolovaný rozostup osôb, 

b) dodržať obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti, 

c) zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi. 

 

(4) Prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania podľa § 9 ods. 2 písm. c) sa nariaďuje dodržiavať 

maximálnu kapacitu 50 % kapacity zariadenia.“. 

 

Čl. II 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 3. januára 2022. 
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