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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 440 
z 10. augusta 2021 

 

k návrhu aktualizácie Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie 

a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat - verzia 4.1) 

 
Číslo materiálu: 16464/2021 

Predkladateľ: minister zdravotníctva 

Vláda 

A. schvaľuje 

A.1. s účinnosťou od 16. augusta 2021 návrh aktualizácie Alert systému 

pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 

(Covid Automat - verzia 4.1); 

B. ukladá 

ministrovi zdravotníctva 

B.1. predkladať na rokovanie vlády aktualizáciu mapy okresov podľa aktuálnej 

rizikovej úrovne na základe vyhodnotenia Covid Automatu vo verzii 4.1  

 týždenne 

B.2. informovať verejnosť aspoň raz týždenne o rizikovej úrovni jednotlivých 

okresov na základe vyhodnotenia Covid Automatu vo verzii 4.1, 

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 

B.3. pokračovať v realizácii projektu podpory udržania zamestnanosti v čase 

vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

a odstránenia ich následkov podľa uznesenia vlády SR č. 319 z 9. júna 2021 

k návrhu na zmenu podmienok a predĺženie obdobia realizácie projektu 

podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov 

pre mesiace júl a august 2021; mesiac august 2021 sa považuje za kalendárny 

mesiac s prevažujúcim počtom dní, kedy žiaden z okresov nie je v I. až IV. 
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stupni varovania podľa Covid automatu a zároveň v stupni Monitoring je aspoň 

40 okresov (Fáza 0), 

B.4. realizovať projekt podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia 

ich následkov vo vzťahu k výške pomoci v súlade s podmienkami schválenými 

uznesením vlády SR č. 178 z 31. marca 2020 a uznesením vlády SR č. 219 

zo 14. apríla 2020, a to okrem opatrenia 3B, pre mesiace september až 

december 2021 

od 1. septembra 2021 

C. poveruje 

ministra zdravotníctva 

C.1. koordinovať prijímanie opatrení podľa schváleného aktualizovaného Covid 

Automatu vo verzii 4.1; 

D. odporúča 

hlavnému hygienikovi SR 

regionálnym hygienikom 

D.1. prijímať opatrenia podľa schváleného aktualizovaného Covid Automatu 

vo verzii 4.1; 

E. zrušuje 

E.1. úlohu v bode C.4 uznesenia vlády SR č. 229 z 28. apríla 2021 pre ministra 

zdravotníctva - predkladať na rokovanie vlády aktualizáciu mapy okresov 

podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19, 

E.2. úlohu v bode C.5 uznesenia vlády SR č. 229 z 28. apríla 2021 pre ministra 

zdravotníctva - informovať verejnosť každú stredu o vývoji pandemickej 

situácie v Slovenskej republike, 

E.3. uznesenie vlády SR č. 259 z 12. mája 2021 k návrhu aktualizácie Alert systému 

pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 

uplynutím 15. augusta 2021. 

Vykonajú:  minister zdravotníctva 

minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

Na vedomie: hlavný hygienik SR 

regionálni hygienici 


