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851 01 Bratislava 
 

V Bratislave dňa 18.12.2020 

 

 

Stanovisko k zákazu vychádzania a uzatvorenia maloobchodných prevádzok 

 

Vážení, 

 

Uznesením vlády SR č. 804 zo dňa 16.12.2020 (ďalej len „Uznesenie“) vláda obmedzila slobodu pohybu 

a pobytu zákazom vychádzania, ktorý trvá od 19.12.2020 do 29.12.2020. V zmysle písm. B bodu 4 

Uznesenia sa zákaz vychádzania nevzťahuje na cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), 

cestu na výdajné miesto internetových obchodov, cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť.  

 

Z uvedeného vyplýva, že zákaz vychádzania sa nevzťahuje na prevzatie a podanie zásielok na 

partnerských výdajných miestach spoločností Zásielkovňa.  

 

Na základe písm. E bod E.1 Uznesenia Úrad verejného zdravotníctva SR vydal dňa 17.12.2020 vyhlášku, 

ktorá je účinná odo dňa 19.12.2020 (ďalej len „Vyhláška“) a ktorou sa uzatvárajú všetky maloobchodné 

prevádzky. 

 

Podľa § 1 ods. 2 Vyhlášky výnimku z uzatvorenia prevádzok majú výdajné miesta tovarov zakúpených na 

diaľku pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 6 Vyhlášky. 

 

Výdajné miesta musia dodržiavať nasledovné opatrenia: 

a) zabezpečiť, aby osoby čakajúce na vydanie tovaru boli rozmiestnené v rade pri dodržaní 

vzdialenosti aspoň 2 metre medzi osobami; to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, 

b) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám 

s prekrytými hornými dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom 

alebo šatkou, 

c) v prípade vydávania tovaru vo vnútorných priestoroch prevádzky zabezpečiť: 

1. aby v miestnosti, kde sa tovar vydáva bol naraz iba jeden zákazník, 

2. pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo 

poskytnúť jednorazové rukavice, 

3. vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu 

dotykových plôch dezinfekčnými prostriedkami s virucídnym účinkom. 

 

S pozdravom 

 

 

SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o. 

JUDr. Ing. Eva Schin Majdúchová, advokátka a konateľka 


