
Predajňa otvorená 

Výlučne na vyzdvihnutie tovaru 
Na základe vyhlášky č.45 

Úradu verejného zdravotníctva SR  
 

S účinnosťou od 19. decembra 2020 uzatvárajú všetky 
maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce 
služby okrem: 
§ 1 odst. (2) 
h) výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku pri dodržaní 

podmienok podľa § 2 ods. 6, 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 

 

§ 2  

(6) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x) a y) zákona sa všetkým osobám 

vydávajúcim tovar zakúpený na diaľku nariaďuje 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. 

 

 



 

Tovar si viete objednať cez náš eshoop:  

https://elcigarety.sk/ 
Tovar si viete objednať aj elektronickou poštou: 

info@elcigarety.sk 

Pri objednávke elektronickou poštou prosím 

uviesť: Meno, Adresu a telefóne číslo v ktorej 

predajni si vyzdvihnete tovar 

 

Tovar objednaný od 19:00 hod 18.12.2020 do 21.12.2020 do 14:00 

hod bude v predajni RS pripravený na vyzdvihnutie 

22.12.2020 od 10:00 hod do 19:00 hod 

Tovar objednaný od 14:01 hod 21.12.2020 do 27.12.2020 do 14:00 

hod bude v predajni pripravený na vyzdvihnutie 

28.12.2020 od 10:00 hod do 19:00 hod 

Tovar objednaný od 14:01 hod 27.12.2020 do 29.12.2020 do 14:00 

hod bude v predajni pripravený na vyzdvihnutie 

30.12.2020 od 10:00 hod do 19:00 hod 

 

Predajňa v Lučenci na Ulica 

Sládkovičova 92/1 

OTVORENÁ NA VYZDVIHNUTIE 

OBJEDNANÉHO TOVARU NA 

ĎIAĽKU 

Pondelok – piatok 

Od 9:00 hod do 16:00hod 

Každý pracovný deň 


