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• Reaguje na najnovšie vedecké poznatky a
látok, potrebu „naučiť sa žiť“ s SARS-CoV-2.

• Implementuje vedecké dôkazy z krajín, ktoré vďaka
akcelerovanému zaočkovaniu viac ako 95% zraniteľnej
populácie a skupiny nad 50 rokov dokázali efektívne
eliminovať hospitalizácie a mortalitu spojené s COVID-19.

• Reaguje na import infekčnejšieho Delta variantu (B.1.617.2)

• Ponúka zariadení a organizátorom podujatí
flexibilne si z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP

testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne
zaočkovaní. z ponúka iný set prevádzkových
podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko
pre zdravotnícky systém je .

• Zavádza používanie Digitálnych COVID preukazov EÚ. je
v priestoroch a

otváranie hospodárstva.

• Limituje element “národnej brzdy”. Namiesto toho preferuje
okresný prístup, ktorý reflektuje rôznu mieru a teda
aj imunitnej ochrany .

• Zjednodušuje Covid Automat na 5 farieb, upravuje
pásma incidencie fázy (rastová vs. poklesová) a upravuje

zmeny farby RÚVZ.

Kľúčové zmeny v 
Covid Automat v4



1 . Protokoly pre 
podujatia a 
prevádzkarov

a) plne zaočkované osoby
b) OTP
c) bez špeciálnej kontroly

• Výrazne zmiernené obmedzenia pre 

„predpandemickému

•
pre potreby Covid Automatu v4 myslia 
osoby, ktoré sú 
• (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej 

vakcíny, alebo 

• (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo 

•
prekonala ochorenie COVID-
1 dávkou vakcíny.



Rakúsky model 3G / OTP:

Geimpft    – očkovaný/á

Getested  – testovaný/á

Genessen – prekonaný

•

•
na 100% v zelenej fáze COVID Automat-u 2;

• vstupenka na hromadné podujatia,  vnútorné 
priestory a

1 . Protokoly pre 
podujatia a 
prevádzkarov

b) OTP
c) bez špeciálnej kontroly



1 . Protokoly pre 
podujatia a 
prevádzkarov

b) OTP
c) bez špeciálnej kontroly

• Tzv. základ pracujúci so snahou 
dopad epidémie bez iných opatrení 



1 . Protokoly pre 
podujatia a 
prevádzkarov

Príklad hromadné 
podujatia



Pribudne nový indikátor
•

•
5%.

Benefity nového princípu
• COVID-19 je teraz preventabilným 

•
opatrenia strácajú zmysel, lebo nové prípady 

•

2. Nižšie riziko 
plynúce z miery 
zaočkovanosti
rizikovej 
populácie



Názorný príklad
7% 

nachádza na vrchole tretej vlny, ktorá indikuje čiernu
fázu COVID Automat-u v4
však bude odmenený a výsledná farba Automat-u 
bude červená.

2. Nižšie riziko 
plynúce z miery 
zaočkovanosti
rizikovej 
populácie

Okresná 
charakteristika

Monitoring Ostražitosť
1. stupeň 
ohrozenia

2. stupeň 
ohrozenia

3. stupeň 
ohrozenia

Rast: (0 – 10)
Pokles: (0 – 20]

Rast: [10 - 50)
Pokles: (20 - 150]

Rast: [50 - 150)
Pokles: (150 - 300]

Rast: [150 - 250)
Pokles: (300 - 500]

Rast: >= 250
Pokles: >500 



2. Nižšie riziko 
plynúce z miery 
zaočkovanosti
rizikovej 
populácie

Okres Kraj Plná zaočkovanosť nad 50r Posun v Covid Automat

Bratislava I BA 70% -1 stupeň

Bratislava II BA 70% -1 stupeň

Bratislava III BA 70% -1 stupeň

Bratislava IV BA 70% -1 stupeň

Bratislava V BA 70% -1 stupeň

Dunajská Streda TT 68% -1 stupeň

Senec BA 66% -1 stupeň

Pezinok BA 65% -1 stupeň

Trnava TT 61%

Šaľa NR 61%

Žilina ZA 60%

Galanta TT 60%

Trenčín TN 60%

Prešov PR 60%

Komárno NR 60%

Sabinov PR 59%

Dolný Kubín ZA 59%

Skalica TT 59%

Myjava TN 59%

Piešťany TT 59%

Banská Bystrica BB 58%

Námestovo ZA 57%

Nitra NR 57%

Košice I KE 57%

Košice II KE 57%

Košice III KE 57%

Košice IV KE 57%

Malacky BA 57%

Ružomberok ZA 56%

Zvolen BB 56%

Levice NR 56%

Nové Zámky NR 56%

Bardejov PR 56%



•

• Rýchlejší rast a rýchlejší pokles
epidémie (rastová, alebo poklesová)

•
polovice intervalu incidencie

• Doplnené dáta a odhad rozsahu komunitného 

3. Prijateľnejší 
systém

Okresná 
charakteristika

Monitoring Ostražitosť
1. stupeň 
ohrozenia

2. stupeň 
ohrozenia

3. stupeň 
ohrozenia

Rast: (0 – 10)
Pokles: (0 – 20]

Rast: [10 - 50)
Pokles: (20 - 150]

Rast: [50 - 150)
Pokles: (150 - 300]

Rast: [150 - 250)
Pokles: (300 - 500]

Rast: >= 250
Pokles: >500 



NOVÝ Covid Automat v4

automat.gov.sk


