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Mesto Vrbové 
 Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové 

IČO: 00313190 DIČ: 2020531040 
tel.: 033/7350635, e-mail: bozp@vrbove.sk  

_______________________________________________________________________ 

     
                                                                                                                                            Vrbové, 16.08.2021 

 

NOVÝ COVID AUTOMAT ZAČNE PLATIŤ OD PONDELKA 16. AUGUSTA 

 

Vláda SR schválila aktualizovaný Covid automat, prispôsobený šíreniu infekčnejšiemu variantu 

koronavírusu. Očkovanie bude ovplyvňovať farbu okresu, ale aj podmienky pre prevádzky. 

Úlohou  nového automatu je hodnotiť a informovať o aktuálnej epidemiologickej situácii a informovať 

o rizikovosti na úrovni jednotlivých okresov. Zatiaľ čo pôvodný Covid automat ich rozdeľoval do šiestich 

farieb, v novej verzii vypadáva stupeň I. stupňa ostražitosti, teda žltá farba, namiesto toho bude jeden 

spoločný stupeň Ostražitosti (oranžová farba). 

Podľa nového Covid automatu sa okresy budú deliť do piatich stupňov či „farieb“: 

• Monitoring (zelená), 

• Ostražitosť (oranžová), 

• 1. stupeň ohrozenia (červená), 

• 2. stupeň ohrozenia (bordová), 

• 3. stupeň ohrozenia (čierna). 

Pri určovaní aktuálnej farby pre ten-ktorý okres sa bude zohľadňovať: 

• 7-dňová incidencia prípadov, čo znamená počet prípadov za 7 dní na 100 000 obyvateľov, 

• zaočkovanosť okresu, 

• komplexné lokálne zhodnotenie epidemiologickej situácie Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva – napr. splnenie kritéria minimálneho počtu testov, pozitivita testov, charakter ohnísk 

a pod. 

  

Podnikatelia budú mať možnosť rozhodnúť, koho do prevádzky vpustia 

Nová verzia Covid automatu dáva slobodu rozhodnutia prevádzkovateľom zariadení a organizátorom 

podujatí – môžu si vybrať z troch protokolov: 

• základ – všetky osoby, bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby a výsledok testu; 

• OTP – len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (pričom od testovania PCR testom neprejde viac 

ako 72 hodín, od antigénového 48 hodín), alebo Covid-19 prekonali do 180 dní; 

• kompletne zaočkované osoby – len osoby, ktoré sú 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny 

alebo 21 dní po jednodávkovej vakcíne, no tiež takí, ktorí sú 14 dní po akejkoľvek dávke, ak daná 

osoba prekonala „koronavírus“ do 180 dní. 

  

PRAVIDLÁ PRE HROMADNÉ PODUJATIA podľa nového Covid automatu 

Ak si organizátor zvolí, že na hromadné podujatie povolí vstup len plne zaočkovaným osobám, platia 

nasledovné kapacitné obmedzenia a opatrenia: 
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• Stupeň Monitoring (zelená) - bez limitu. 

• Stupeň Ostražitosť (oranžová) - bez limitu. 

• 1. stupeň ohrozenia (červená) - bez limitu, povinný zoznam účastníkov. 

• 2. stupeň ohrozenia (bordová) - bez limitu,, povinný zoznam účastníkov. 

• 3. stupeň ohrozenia (červená) - maximálne 100 osôb, povinný zoznam účastníkov za prísnych 

protiepidemických opatrení. 

Ak si organizátor zvolí, že na hromadné podujatie povolí vstup pre očkovaných, testovaných alebo 

prekonaných (OTP), platia nasledovné kapacitné obmedzenia a opatrenia: 

• Stupeň Monitoring (zelená) - na státie max 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %, pokiaľ 

nie je určiteľná kapacita maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. 

• Stupeň Ostražitosť (oranžová) - v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, pokiaľ nie je 

určiteľná kapacita maximálne do 1 000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. 

• 1. stupeň ohrozenia (červená) - maximálne 25 % kapacity, pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne 

do 150 osôb, povinný zoznam účastníkov. 

• 2. stupeň ohrozenia (bordová) - maximálne 25 % kapacity, pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne 

do 50 osôb, povinný zoznam účastníkov. 

• 3. stupeň ohrozenia (červená) - zakázané. 

Ak si organizátor zvolí, že na hromadné podujatie povolí vstup pre každého, bez rozdielu 

(základ), platia nasledovné kapacitné obmedzenia a opatrenia: 

• Stupeň Monitoring (zelená) - na státie max 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %, 

maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri, obmedzenia podľa príslušného semaforu, 

obmedzenia podľa plochy priestoru. 

• Stupeň Ostražitosť (oranžová) - V interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne 

však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri; na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, obmedzenia 

podľa príslušného semaforu, povinný zoznam účastníkov. 

• 1. stupeň ohrozenia (červená); maximálne 10 osôb, obmedzenia podľa príslušného semaforu, povinný 

zoznam účastníkov. 

• 2. stupeň ohrozenia (bordová); maximálne 6 osôb, povinný zoznam účastníkov. 

• 3. stupeň ohrozenia (červená) - zakázané. 

  

Podobný systém bude stanovený pre všetky prevádzky či udalosti (reštaurácie, wellness, ubytovacie 

zariadenia či svadby a kary).  

  

PRAVIDLÁ PRE REŠTAURÁCIE podľa nového Covid automatu 

Ak si prevádzkovateľ vyberie, že do reštaurácie povolí  VSTUP LEN PRE PLNE ZAOČKOVANÝCH, 

platia nasledovné kapacitné obmedzenia a opatrenia: 

• Stupeň Monitoring (zelená) - bez obmedzenia. 

• Stupeň Ostražitosť (oranžová) - v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre 

rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení. 

• 1. stupeň ohrozenia (červená) - v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre 

rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení.     
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• 2. stupeň ohrozenia (bordová) - v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre 

rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení. 

• 3. stupeň ohrozenia (červená) - okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). 

Ak si prevádzkovateľ vyberie, že do reštaurácie povolí VSTUP PRE OČKOVANÝCH, TESTOVANÝCH 

ALEBO PREKONANÝCH (OTP), platia nasledovné kapacitné obmedzenia a opatrenia: 

• Stupeň Monitoring (zelená) - bez obmedzenia. 

• Stupeň Ostražitosť (oranžová) - v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre 

rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení. 

• 1. stupeň ohrozenia (červená) v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre 

rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení. 

• 2. stupeň ohrozenia (bordová) - okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz), terasy 2 metre 

rozostupy medzi stolmi, otvorené minimálne 50 % stien. 

• 3. stupeň ohrozenia (červená) - okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). 

Ak si prevádzkovateľ vyberie, že do reštaurácie povolí VSTUP KAŽDÉMU 

BEZ ROZDIELU  (základ), platia nasledovné kapacitné obmedzenia a opatrenia: 

• Stupeň Monitoring (zelená) - bez obmedzenia. 

• Stupeň Ostražitosť (oranžová) - terasy do 10 osôb,, otvorené minimálne 50 % stien. 

• 1. stupeň ohrozenia (červená) - okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). 

• 2. stupeň ohrozenia (bordová) - okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). 

• 3. stupeň ohrozenia (červená) - okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). 

  

Všetky pravidlá pre opatrenia (nosenie rúšok, obmedzenie pohybu) a ďalšie prevádzky či udalosti, 

sú uvedené v tabuľkách Ministerstva zdravotníctva SR:  

• LANOVKY, FITNESS, WELNESS 

• VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ, ŠKOLY 

• BOHOSLUŽBY, NEMOCNICE, ŠPORT 

• HROMADNÉ PODUJATIA, SVADBY, OBRADY 

• MÚZEÁ, KNIŽNICE, UBYTOVANIE, TAXI 

• PLAVÁRNE, OBCHODY, SLUŽBY, REŠTAURÁCIE 

  

Kedy sa bude meniť farba okresov? 

Po zmene farby okresu o úroveň nižšie (teda sa situácia zlepší), čakať sa bude na stabilizáciu stavu dva 

týždne. Ak sa toto potvrdí aj po týždni, okres je preradený do tejto lepšej farby od nasledujúceho pondelka. 

Pokiaľ bude zlepšenie situácie dlhodobé, teda aspoň 3 týždne po sebe, tak nie je potrebné potvrdiť trend 

v nasledujúcom týždni. 

Ak sa, naopak, situácia zhorší, okresu sa zmení farba už nasledujúci pondelok, v mimoriadnej situácii aj 

skôr. 

 

Rozdelenie okresov podľa aktualizovaného Covid automatu od 16.8.2021: 

Okres Piešťany je zelenej farby - v stupni Monitoring. 

 

(Zdroj: MZ SR) 
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