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COVID AUTOMAT A ŠKOLSKÝ SEMAFOR 

COVID Automat je systém pre monitorovanie epidémie na území SR. 

ŠKOLSKÝ SEMAFOR je systém pre monitorovanie epidémie v danej škole. 

COVID Automat 

COVID Automat je systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických 
opatrení v závislosti od intenzity šírenia COVID-19 v SR. Úlohou COVID Automatu je poskytnúť 
včasné varovanie pred nekontrolovaným šírením nákazy. Aktuálny COVID Automat je dostupný 
na webovej stránke: https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/. 
COVID Automat zohľadňuje epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 
regionálne podľa okresov v rámci územia SR. COVID Automat má zadefinované stupne 
podľa farieb, ktoré vyjadrujú vývoj ochorenia COVID-19 na danom území okresu.  

Súčasťou COVID Automatu je aj časť upravujúca opatrenia pre školy a školské zariadenia – 
určuje, v akom režime na základe rizika šírenia fungujú v konkrétnych okresoch. 

Materské školy, základné školy, stredné školy a špeciálne školy 
zostávajú otvorené vo všetkých farbách okresov. 

Jazykové školy, ZUŠ, CVČ, CPPPaP, CŠPP sa riadia podľa farby okresu.  
V bordovej farbe okresu jazykové školy, ZUŠ a CVČ môžu byť v prevádzke v režime 

prezenčne individuálne, prezenčne s obmedzením (skupiny žiakov 5+1, pričom 
odporúčame nepremiešavať žiakov, ktorí sú z rôznych tried MŠ, ŠMŠ, ZŠ, SZŠ, SŠ, ŠSŠ), 

alebo dištančne skupinovo. 

Stupeň Monitoring Stupeň ostražitosti I. stupeň varovania II. stupeň varovania III. stupeň varovania 

Školy 
Bez 

obmedzení* 

Prezenčne podľa 
školského semaforu  
na základe predloženia 
písomného vyhlásenia 
o bezpríznakovosti: 
MŠ, ZŠ, SŠ, GYM 8, 
ŠMŠ, ŠZŠ, ŠSŠ (aj PŠ, 
OU), ŠKD, ŠVZ, školské 
jedálne, CPPPaP, CŠPP, 
jazykové školy, ZUŠ, 
CVČ, VŠ - zdravotnícke 
odbory, výkon praxe, 
záverečné skúšky 
 
Prezenčne s 
obmedzením:  
VŠ do 100 osôb alebo 
do 400 osôb s OTP 
alebo 1000 osôb plne 
očkovaných 
 
Internáty iba pre žiakov 
a študentov 
s prezenčnou výučbou 
s dôrazne odporúčaným 
OTP 

Prezenčne podľa 
školského semaforu  
na základe predloženia 
písomného vyhlásenia 
o bezpríznakovosti: 
MŠ, ZŠ, SŠ, GYM 8, 
ŠMŠ, ŠZŠ, ŠSŠ (aj PŠ, 
OU), ŠKD, ŠVZ, školské 
jedálne, CPPPaP, CŠPP, 
jazykové školy, ZUŠ, CVČ, 
VŠ - zdravotnícke odbory, 
výkon praxe, záverečné 
skúšky 
 
Prezenčne s 
obmedzením: 
VŠ do 20 osôb alebo do 
40 osôb s OTP alebo 120 
osôb plne očkovaných 
 
Internáty iba pre žiakov a 
študentov s prezenčnou 
výučbou s dôrazne 
odporúčaným OTP 

Prezenčne podľa 
školského semaforu  
na základe predloženia 
písomného vyhlásenia 
o bezpríznakovosti: 
MŠ, ZŠ, SŠ, GYM 8, 
ŠMŠ, ŠZŠ, ŠSŠ (aj PŠ, 
OU), ŠKD, ŠVZ, školské 
jedálne, CPPPaP, CŠPP, 
VŠ - zdravotnícke odbory, 
výkon praxe 5+1 
Prezenčne individuálne: 
jazykové školy, ZUŠ, CVČ, 
VŠ - záverečné skúšky 
Prezenčne 
s obmedzením: jazykové 
školy, ZUŠ, CVČ,  
VŠ do 20 osôb s OTP 
alebo 60 osôb plne 
očkovaných 
Dištančne skupinovo: 
jazykové školy, ZUŠ, CVČ, 
VŠ 
Internáty iba pre žiakov a 
študentov s prezenčnou 
výučbou s dôrazne 
odporúčaným OTP 

Prezenčne podľa 
školského semaforu  
na základe predloženia 
písomného vyhlásenia 
o bezpríznakovosti: 
MŠ, ZŠ, SŠ, GYM 8, 
ŠMŠ, ŠZŠ, ŠSŠ (aj PŠ, 
OU), ŠKD, ŠVZ, školské 
jedálne, VŠ - 
zdravotnícke odbory, 
výkon praxe 5 + 1 
 
Prezenčne 
individuálne: jazykové 
školy, ZUŠ, CVČ, 
CPPPaP, CŠPP, VŠ - 
záverečné skúšky 
 
Dištančne skupinovo: 
jazykové školy, ZUŠ, 
CVČ, CPPPaP, CŠPP, 
VŠ 
 
Internáty iba pre žiakov 
a študentov 
s prezenčnou výučbou 
s dôrazne odporúčaným 
OTP 

* Dobrovoľné predkladanie písomného vyhlásenia na základe odporúčania ministerstva  

HP-PC
Zvýraznenie

HP-PC
Zvýraznenie


