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1.  

 COVID Automatu 

druhov 

farbách okresov  

 uzavretí celej oly, ale len o  triede alebo v triedach. 

2. Pre koho platí  

Manuál  stredné , 

y, základné 

tzv. , zapísané 

v Registri zariadení predprimárneho vzdelávania. 

3. Platí FOR aj pre zariadenia, ktoré nie sú v  a 

zariadení? 

V  

zariadení, ktoré sú zapísané v Registri zariadení predprimárneho vzdelávania. statné 

zariadenia, ktoré nie sú v  olských zariadení, sa riadia legislatívou a usmerneniami 

rezortu zdravotníctva, týkajúcich sa zariadení pre deti a  

4. Aký je rozdiel medzi karanténou a izoláciu? Kto je v izolácii? Kto je v karanténe? 

IZOLÁCIA je pre osobu, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. Izolácia znamená 

oddelenie a obmedzený pohyb chorej osoby a jej izoláciu v domácom prostredí alebo 

v 

vykonáva a  to v 
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KARANTÉNA je pre osobu, ktorá je podozrivá na ochorenie COVID- ená 

ako úzky kontakt alebo prejavuje príznaky ochorenia COVD-19. Osoba podozrivá na 

ochorenie COVID-

 

5. Ak je v karanténe osoba z

v karanténe aj daný zamestnanec?  

zamestnanca  musí 

 prípade, 

 u osoby v karanténe potvrdí  ochorenie COVID-19, zamestnanec ako 

tejto osoby  

6.  

, s osobou 

pozitívne testovanou na COVID-19? 

e  

a) je 

Sputnik V) 

b) je ovacej látky (Johnson&Johnson), 

c) je 

podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo 

d) prekonala ochorenie COVID-  

a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19. 

 osobou pozitívne testovanou na COVID-

19 do karantény nepôjdu. 

7.  z karantény? 

 

výnimky z karantény, a to    výnimke z 

(Príloha   

 
8. Sú vo  olských zariadeniach 

prikázané? Existujú výnimky? 

 

v deti v  deti, plniace 

é vzdelávanie v  

sluchovým postihnutím alebo so stredným 

postihnutím a pedagógovia . 

dýchacích c ÚVZ SR, ktorá je dostupná na 

webovej stránke: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_237.pdf. 

9. Je potrebné  v 

zariadení? 

á , 

umiestnenie osoby s príznakmi ochorenia COVID- , by 
2 a priame vetranie. Potom, ako osoba 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_237.pdf
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ochorenia , je nutné mi  

usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR. 

10. , ak bolo ri

pozitívne testované na COVID-19? 

Po potvrdení prípadu COVID-19 v 

 

11. ,  

COVID-19 a  

, ktorí boli v úzkom kontakte v priebehu 2 dní 

testovania pozitívnej osoby na ochorenie COVID-19, 

 

a  

FORU, kapitola 

 

12. , -19 

a  takom prípade do karantény? 

Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v va 

v  po dobu 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Jeho 

trieda po   

13.    

 

 ani v 

vo v v ktorej sa vyskytla 

osoba pozitívna na COVID- . 

14. Ak  posledných 180 dní potvrdený COVID-19, do karantény, ak 

sa stretlo s pozitívne testovanou osobou alebo má výnimku? 

Na iaka  

verejného zdravotníctva. 

15. M poobede? 

triedami. Zberné triedy predstavuj

 

16.  

  

  

17. 

v ,  

 posunutí 

potreby zamestnancov a  
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18.   

 ktorého sa 

 ÚVZ SR. 

19. 

fázach COVID A

v , aj v pr  ? 

matu bude v 

 

v  dôvodu podozrenia na COVID-19 nenachádza v karanténe.  

20. Bude v cie opätovne obnovené 

 

 

 

21.  

v 

o bezpríznakovosti. 

22. Stred   

 

 

23. v  

V , vrátane hudobnej výchovy. 

výchovy. vu, literárno-dramatického a 

odboru, a COVID 

Automatu zverejneného na webovej stránke: https://korona.gov.sk/covid-automat-na-

slovensku/ v bordovej a 

 

24. ? 

 bordovej 

a  

25. M  prírode? Ak áno, 

 

 

o 

. V  prírode, mala by 

náklady spojené s prípadným stornom a  

26.  

 

o demickej situácie v okrese hrozí ich 

. V 

 prípadným stornom a  

https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/
https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/
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27.  

 hromadných 

podujatiach. V  okrese hrozí ich obmedzenie alebo 

 

28.    

Áno, p  

preto 

 , týkajúce sa 

jedální, nájdete v  

29.   

  , ktorého 

formy sú definované v zákone 245/2008 Z.z. §54 ods. 10. 

30. I.  prípade, 

v karanténe? 

 karanténe, v 

v  k zmene  

predmetov. 

31. , ú 

 

usmerneniami COVID Automatu o hromadných podujatiach a v 

pandemickej situácie v Organizáciu hromadných podujatí, pri 

ktorých dochádza k  

 

32.  stave chorobnosti 

v  

online formulára ministerstvu: 

a)  

b) -19. 

33. du verejného zdravotníctva SR? 

https://www.uvzsr.sk/  

34.  prípade,  triede aj napriek potvrdenému prípadu COVID-19 

nep  

-

z triedy do 14-

ntény). 

regionálny úrad verejného zdravotníctva. 

35. v  

Na základe posúdenia pandemickej situácie 

verej . Pri 

prípadoch RÚVZ epidemickej 

https://www.uvzsr.sk/
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situácie v danom okrese alebo výskytu ohniska nákazy. , 

 ktorou boli v úzkom kontakte, je pozitívna na COVID-19. 

36.  pedagogických fakúlt 

v materských, základných a stredný  

-

 

 
37.  

m. a), b) zákona 

 

 

38.  prípade 

 

 vykonávaní ranného filtra (merania teploty) v záujme zaistenia 

 

 takejto osobe sa pristupuje, ako keby mala príznaky 

ochorenia COVID-19. 

v  domov,  ak nepríde spolu s  

 

39. 

 

V  neprinesie  , sa za 

príznakového a 

 

v  domov,  ak nepríde spolu s  

 

zabudol  

1. o -  

2. p -mailom alebo inou 

elektronickou cestou, 

3. k  

40. 

 

domov? 

príznaky COVID-  

41. 

o . Tento rok je to potvrdenie o bezpríznakovosti. Musia 

 

potvrdenie o bezpríznakovosti. 
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42. Pokladá sa za  dochádzky aj víkend? 

V  

zap   piatok a prichádza do 

 pondelok, pred  ide 

o na 3 a viac dní.  

43. 

 

Ak je vstupujúcemu do budovy nameraná telesná teplota pri prvom meraní 37,5C° a viac, 

meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak je pri druhom meraní nameraná telesná teplota 

viac ako 37,5C°, zopakuje sa  . Ak bude stále 

vyzdvihne. 

44. 

pri opakovanom meraní telesnej teploty reálne 5 minút? 

M  

opakované meranie, z

 

45. 

e sa rovnaký postup merania teploty aj na ostatné 

 

alebo bolo aby si vyzdvihol. 

V 

a dorast

COVID-

 

o 

 

Pri min

príznaky ustúpia spontánne a nie je potrebný zásah lekára.  
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46. 

neprejde ranným zdravotným filtrom 

 

na súrodenca.  

47. nej fáze s meraním telesnej teploty 

 

. 

 v mieste priestorovo 

 

 
48. doplnkové  

protiepidemických opatrení? 

 

protiepi

ochranných 

 iné.  

49.  z epidemických opatrení 

dezinfekciu priestorov   

Áno, z  priestorov   

50.  z 

protiepidemických opatrení? 

Áno, z  

51. , financie enie 

protiepidemických opatrení? 

íctvom emailu sekretariat.sfrs@minedu.sk. 

 

52. Bude niekde zverejnené,  dostala ? 

 je zverejnená na webovej stránke 

https://www.minedu.sk/prispevok-na-specifika/. 

53.  prípade, ak budú v karanténe, 

boli v minulosti poskytované? 

 uplatnenia si výnimky z karantény v 

 dispozícii. 

mailto:sekretariat.sfrs@minedu.sk
https://www.minedu.sk/prispevok-na-specifika/
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54.  spojené s prevádzkou 

 

 zamestnancov 

z  

55. 

náklady spojené s p  

 pedagogickí, odborní i nepedagogickí. 

 
56. Vyhlásenie o bezpríznakovosti? Musím ho 

 

Vyhlásenie o bezpríznakovosti  následne po 

  trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych 

dní (vrátane víkendov a sviatkov). V zmysle COVID Automatu je vyhlásenie o bezpríznakovosti 

  

57.  

a e 

 

    

  

58. , ak   ? 

V  zelenom okrese COVID Automatu, 

o  zelených okresoch. V 

 bezp  

1. o -  

2. p  -mailom  

3. k  

59.  , ako dlho ho tak 

 

svojím 

 

60.  prípade,  

 

 odozrenie zo 

sociálnych vecí a rodiny. 

61.  

, 

verejného zdravotníctva rozhodol o  
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a dorast.  

nevzniká. 

62.  test na protilátky? 

 nemá výnimku z karantény,  

pre deti a dorast  testu na protilátky proti ochoreniu COVID-19, najmä: 

- - 

COVID-19, 

- po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom. 

63.  potvrdenie 

COVID-19? 

 ania na COVID-

19. V  

alebo zamestnancovi, aby o Oznámenie 

o výnimke z   

formuláru je  

64. 

ochorie na COVID-19. Mám n  

 

V  

 domu (home office). 

 
65.  

Nie, testovanie kloktacími testami bolo a je  

66. 

v prípade ich záujmu aj s Ag testami, ktoré sú u  

V  

u. 

67.  

V 

formu samotestovania aj v 

zákonného zástupcu a len s jeho písomným súhlasom. 

68.  

 

V  tom 

 usmernením. Takisto je potrebné o tom informo

alebo  

69.  

Nie iak pozitívny domáci Ag test zostáva doma len on, nie celá trieda. Je potrebné 

inform   

je potrebné o   
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70.  

nejakú formu potvrdenia? Dostane 

 

Nie, v 

Potvrdenie o  vydané iba oprávneným subjektom alebo na 

regionálnom úrade verejného zdravotníctva. 

71. 

 

V 

  regionálnym úradom 

verejného zdravotníctva. 

72.  

Nie, o PCR te  

 

73. V -

 

 aj tí, ktorí prekonali COVID-19. 

 
74. , 

miestnosti na vykonávanie karantény? 

Zriadenie 

karanténnych miestností -

 

miestnosti, musia z  ,  

izoláciu pri vstupe na územie SR pred nástupom na internát v iných ako internátnych 

priestoroch 

75. , 

 , ? 

sa stredných 

sov budú internáty 

 

 
76.   

park a pod.) formou, ktorá nepredstavuje 

-
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je zverejnený na webovej stránke: www.covidsport.sk. 

77. 

 klubom? 

 je 

upravený COVID Automatom 

www.covidsport.sk. 

78. , 

 

 závislosti od pandemickej situácie v okrese. 

 súlade s COVID A

zverejnený na webovej stránke: www.covidsport.sk. 

http://www.covidsport.sk/
http://www.covidsport.sk/
http://www.covidsport.sk/

