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Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej 

republiky návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) ako náhradu za doposiaľ platný Covid 

Automat vo verzii 4.3. Návrh prináša zjednodušenie a zjednotenie opatrení na dobu určitú, teda počas 

rastovej fázy vlny Omikron do jednoznačného poklesu vlny. 

Situácia a presný priebeh vlny Omikron je mimoriadne nepredvídateľný. Z poznatkov zo 

zahraničia sa dá predpokladať rýchle šírenie v populácií a z toho dôvodu považujeme rôzne fázy (pásma 

v Covid Automate), či regionálne rozdelenie za neaplikovateľné. Zároveň na mimoriadnu rýchlosť šírenia 

variantu Omikron by mali niektoré reštriktívne opatrenia iba limitovaný dopad, na druhej strane by mali 

výrazný hospodársky a spoločenský dopad v situácií kedy je široko dostupná individuálna ochrana 

v podobe vakcíny. 

V tom kontexte sa navrhujú opatrenia jednotne pre celé územie Slovenskej republiky 

a s predpokladaným trvaním do poklesu vlny. Opatrenia sú koncipované so zreteľom na proporčné 

a pragmatické obmedzenia zamerané na najrizikovejšie situácie v ktorých hrozí super-šírenie, pričom 

žiadne aktivity sa úplne neuzatvárajú. 

Zavádza sa režim „OP+“ po vzore napríklad Nemecka. Tento režim je aplikovaný v situáciách 

neesenciálnych s zvýšeným rizikom super-šírenia, nakoľko sa ukazuje nedostatočná ochrana základnou 

očkovacou schémou pred infekciou pri variante Omikron. Režim OP+ vyžaduje buď kompletné očkovanie 

s testom, alebo kompletné očkovanie s „booster“ dávkou, či prekonaním ochorenia. 

 Je zároveň potrebné upozorniť na riziká variantu Omikron, ktoré okrem potenciálne mimoriadnej 

záťaže na nemocničné lôžka, prináša aj riziko veľmi veľkých simultánnych výpadkov pracovnej sily, čo 

môže mať dopad tak na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ako aj na ďalšie aspekty každodenného 

súkromného ako aj pracovného života. Je preto potrebné aby zamestnávatelia a poskytovatelia tovarov 

a služieb sa na túto situáciu pripravili vhodnými opatreniami na pracovisku a vnímali riziko plynúce zo 

simultánneho výpadku značnej časti personálu.  

Predmetný materiál bol predložený a prerokovaný na Konzíliu odborníkov MZSR, so zástupcami 

iniciatívy Veda Pomáha ako aj na koaličnej rade dňa 10.1.2022. Doručené pripomienky boli v maximálnej 

možnej miere zapracované. 


