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Skríningové testovanie na ochorenie spôsobené koronavírusom  

SARS-CoV-2 formou antigénových testov v sektore školstva 

Ústredný krízový štáb z dôvodu zvýšeného epidemiologického rizika v Slovenskej republike rozhodol 

o potrebe vykonať skríningové testovanie na ochorenie spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 formou 

antigénových testov v sektore školstva (ďalej len „skríningové testovanie“) s cieľom opätovného 

spustenia prezenčnej formy štúdia na 2. stupni základných škôl a na stredných školách. Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a šport SR na základe uvedeného vydáva tento dokument za účelom 

zabezpečiť čo najplynulejší návrat žiakov do základných a stredných škôl, ktorí sa nezúčastňujú 

prezenčného výchovno-vzdelávacieho procesu na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu. 

10 všeobecných základných faktov o skríningovom testovaní 
1. Na ktorých školách bude prebiehať skríningové testovanie? 

 základné školy – II. stupeň 

 stredné školy 

2. Ktoré školy majú výnimku so skríningového testovania? 

 materské školy vrátane špeciálnych materských škôl 

 špeciálne základné školy 

 stredné špeciálne školy, praktické školy a odborné učilištia 

3. Je testovanie povinné? 

 testovanie je dobrovoľné 

4. Kto bude dobrovoľne testovaný počas skríningového testovania? 

 žiak školy určenej podľa bodu 1, v ktorej prebieha dištančné vzdelávanie 

 jeden zákonný zástupca skríningovo testovaného žiaka, s ktorým žije žiak v spoločnej 

domácnosti 

 zamestnanec školy určenej podľa bodu 1 

5. Kto zabezpečí vytvorenie mobilných odberových miest? 

 zriaďovateľ (obec/mesto, VÚC alebo iný zriaďovateľ) v spolupráci s Ministerstvom 

vnútra SR a jeho podriadenej organizácie „Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého 

Michala, a. s.,“ ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a je oprávnená 

uzatvoriť zmluvu so zdravotníckym pracovníkom pre účel zdravotníckeho výkonu v 

MOM po celom území Slovenskej republiky. Ďalej môže zriaďovateľ školy využiť aj 

možnosť zriadenia vlastnej MOM na základe verejnej výzvy Ministerstva zdravotníctva 

SR. Všetky ostatné náklady spojené s prevádzkou a zabezpečením MOM bude mať 

zriaďovateľ školy pokryté aj za finančnej podpory, materiálno-technickej či personálnej 

podpory Ministerstvom financií SR, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom obrany SR, 

Ministerstvom zdravotníctva SR a Správou štátnych hmotných rezerv SR. 

6. Kedy bude prebiehať skríningové testovanie na školách? 

 1. časť v decembri 2020 (04-06. 12. 2020) – Pilotné skríningové testovanie 

 2. časť v januári 2021 (07-09. 01. 2021) 

7. Kedy začne prezenčná výučba? 

 8. decembra 2020 

 11. januára 2021 

8. Aká je potrebná miera pretestovania skríningovo pretestovaných osôb na školách, aby 

mohla byť povolená prezenčná forma výučby? 

 70 % a viac žiakov a jeden zákonný zástupca každého testovaného žiaka v zmysle 

odporúčania odborníkov, ktorí sa vyjadrili pre MŠVVŠ SR na základe dotazu ministerstva 

z dňa 28. 11. 2020 

9. Čo v prípade, že sa na školách nepretestuje dostatočný počet posudzovaných osôb? 

 žiaci škôl podľa bodu 1 sa naďalej budú vzdelávať dištančnou formou bez výnimky 

10. Ostávajú v platnosti aj COVID školské semafory? 

 ak škola poskytuje výchovno-vzdelávací proces prezenčnou formou, riadi sa semaformi 
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I. časť – Pilotné skríningové testovanie – december 2020 
 

Skríningové testovanie bude vykonávané v termíne 4. až 6. 12. 2020 prostredníctvom mobilných 

odberových miest (ďalej len „MOM“). Škola bude však akceptovať aj výsledky RT-PCR testu a výsledky 

z antigénového testovania vykonaných v iných MOM na území Slovenskej republiky v období  

2. až 6. 12. 2020. 

Účastníci skríningového testovania 
o žiaci II. stupňa základnej školy 

o žiaci strednej školy  

o jeden zákonný zástupca skríningovo testovaného žiaka, s ktorým žije žiak v spoločnej 

domácnosti 

o zamestnanci školy 

Školy vylúčené zo skríningového testovania 
o materská škola, vrátane špeciálnej materskej školy 

o špeciálna základná škola 

o stredná špeciálna škola, praktická škola a odborné učilište 

Osoby nepodliehajúce skríningovému testovaniu 
a) osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu 

vykonaným v období od 2. 12. 2020 do 6. 12. 2020, 

b) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri 

mesiace, 

c) osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období  

od 2. 9. 2020 do 6. 12. 2020, 

d) osoba, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, 

e) osoba dispenzarizovaná so závažnou poruchou autistického spektra, 

f) osoba dispenzarizovaná pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit, 

g) onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, ktorý má leukopéniu alebo osoba s 

onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou 

liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej 

plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby, 

h) osoba, ktorá má v čase testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od 

2. 12. 2020 do 6. 12. 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom 

verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím 

všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast. 

i) osoba, ktorá má nariadenú karanténu svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo 

všeobecným lekárom pre deti a dorast. 

Mobilné odberové miesto pre skríningové testovanie 
Mobilné odberové miesto určené pre skríningové testovanie na ochorenie spôsobené koronavírusom 

SARS-CoV-2 formou antigénových testov zabezpečí zriaďovateľ (obec/mesto, VÚC alebo iný 

zriaďovateľ) v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a jeho podriadenej organizácie „Univerzitná 

nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.,“ ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a je 

oprávnená uzatvoriť zmluvu so zdravotníckym pracovníkom pre účel zdravotníckeho výkonu v MOM 

po celom území Slovenskej republiky. Ďalej môže zriaďovateľ školy využiť aj možnosť zriadenia vlastnej 

MOM na základe verejnej výzvy Ministerstva zdravotníctva SR. Všetky ostatné náklady spojené 

s prevádzkou a zabezpečením MOM bude mať zriaďovateľ školy (obec/mesto a VÚC) pokryté aj za 

finančnej podpory, materiálno-technickej či personálnej podpory Ministerstvom financií SR, 

Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom obrany SR, Ministerstvom zdravotníctva SR a Správou 

štátnych hmotných rezerv SR. 

Ministerstvo financií SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR osobitne poskytnú zriaďovateľom škôl 

(obec/mesto a VÚC) príspevok na zabezpečenie a zorganizovanie skríningového testovania. 
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Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo obrany SR osobitne zabezpečí pre 

skríningové testovanie v MOM zdravotnícky personál. 

Ministerstvo obrany SR osobitne zabezpečí pre skríningové testovanie tlačivo (potvrdenie alebo 

certifikát) za účelom preukázania sa o výsledku testovania, antigénové testy a dezinfekciu. 

Štátne hmotné rezervy, Ministerstvo obrany SR a Ministerstvo vnútra SR zabezpečia všetkým 

zriaďovateľom škôl pre skríningové testovanie ochranné pomôcky, dezinfekcie, ako aj antigénové testy 

v potrebnom počte. 

Riaditeľ školy a školského zariadenia  
o Zistí u zákonných zástupcov záujem o prechod z dištančného vzdelávania na prezenčnú formu 

vzdelávania (napríklad prostredníctvom školského informačného systému, alebo aj 

v spolupráci s terénnymi pracovníkmi). V prípade zistenia nezáujmu o prezenčnú formu štúdia 

u viac ako 30 % zákonných zástupcov, riaditeľ školy nemusí iniciovať organizovanie 

skríningového testovania. 

o Zriaďovateľ určí škole miesto a možnosti skríningového testovania pre zamestnancov, žiakov 

školy a ich zákonných zástupcov. Následne riaditeľ tieto skutočnosti oznámi zákonným 

zástupcom (napríklad prostredníctvom školského informačného systému, oznamom na 

dverách školy, ako aj v spolupráci s terénnymi pracovníkmi). 

o Poskytuje súčinnosť svojmu zriaďovateľovi v súvislosti so zabezpečením skríningového 

testovania. 

o Informuje zákonných zástupcov o termíne a forme nahlásenia výsledku testovaného žiaka na 

ochorenie spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 (alebo výnimky z testovania v rámci 

pravidiel), ktorý je stanovený najneskôr do 7. 12. 2020 do 9:00. Odporúčame využívať 

nasledovné spôsoby oznámenia účasti: 

- školský informačný systém (eŠkola, aScAgenda); 

- telefonicky na vopred uvedené telefónne číslo; 

- emailom, na vopred určenú adresu; 

- poštová schránka školy. 

Škola je oprávnená získavať a spracúvať osobné údaje v zmysle zákona 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) podľa § 11 ods. 6. pís. a) riadok 7. aj o fyzickom 

a duševnom zdraví žiaka. Zamestnanci, žiaci a zákonní zástupcovia sa pri vstupe do prevádzky 

školy preukazujú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR výsledkom testu alebo 

sa preukazujú čestným prehlásením o bezinfekčnosti. 

o Rozhodnutie o realizovaní/nerealizovaní prezenčného vyučovania v súlade s požadovaným 

počtom testovaných osôb oznámi riaditeľ školy najneskôr deň pred možným nástupom do 

školy na prezenčnú výučbu zriaďovateľovi školy a zákonným zástupcom. 

o V prípade žiakov ubytovaných na internáte koordinuje ubytovanie žiakov riaditeľ internátu 

spolu so zriaďovateľom. 

o Informuje zákonných zástupcov a zamestnancov o oprávnenosti školy požadovať preukázanie 

sa pri vstupe do prevádzky školy platným potvrdením o výsledku testovania na základe 

vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR alebo požadovať preukázanie sa pri vstupe do 

budovy čestným prehlásením o bezinfekčnosti. 

o Do budovy školy vstupuje s potvrdením o výsledku testovania na ochorenie spôsobené 

koronavírusom SARS-CoV-2 vykonanom v období 2. - 6. 12. 2020 alebo s čestným prehlásením 

o bezinfekčnosti: 

- zamestnanec školy, 

- žiak školy, 

- zákonný zástupca žiaka. 

Ostatné osoby môžu vstúpiť do prevádzky školy len na základe preukázania sa čestným 

vyhlásením o bezinfekčnosti a povolením riaditeľa školy. 
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o Zbiera informácie o výsledkoch žiakov z testovania na ochorenie spôsobené koronavírusom 

SARS-CoV-2 vykonanom v období 2.- 6. 12. 2020. 

o Rozhodne o prechode vzdelávania žiakov II. stupňa základnej školy a žiakov strednej školy na 

prezenčnú formu vzdelávania v prípade, ak sú splnené podmienky: 

- skríningového testovania sa zúčastnilo 70 % a viac žiakov a jeden zákonný zástupca 

každého testovaného žiaka 

Na osoby nepodliehajúce skríningovému testovaniu sa v tomto prípade pozerá ako na osoby, 

ktoré sa testovania zúčastnili, teda započítavajú sa do 70 %-nej kvóty na splnenie podmienky. 

o Dňa 8. 12. 2020 vyplní všetky informácie v Covid Školskom semafore 

https://covid2021.iedu.sk/ kde uvedie presný počet žiakov a zamestnancov, ktorí sa zúčastnili 

skríningového testovania. 

 

 

V prípade, ak nedošlo k súbežnému naplneniu vyššie stanovených podmienok pre prechod na 

prezenčnú formu vzdelávania, škola naďalej poskytuje svojim žiakom dištančné vzdelávanie 

(s výnimkou I. stupňa na základných školách). 

 

V prípade splnenia podmienok a prechodu školy od 8. 12. 2020 na prezenčnú formu vzdelávania, 

bude táto prezenčná forma vzdelávania automaticky prerušená po skončení vianočných prázdnin 

dňa 7. 1. 2021 a škola pokračuje od 8. 1. 2021 dištančnou formou vzdelávania, okrem škôl vylúčených 

zo skríningového testovania. V prípade, že sa bude realizovať II. časť skríningového testovania 

v zmysle nastavených podmienok v tomto dokumente, bude môcť škola po splnení podmienok 

opätovne obnoviť prezenčnú formu vzdelávania od 11. 1. 2021. 

 

II. časť – skríningové testovanie – január 2021 
 

Skríningové testovanie bude vykonávané v termíne 7. až 9. 1. 2021 prostredníctvom MOM. Škola bude 

však akceptovať aj výsledky RT-PCR testu a výsledky z antigénového testovania vykonaných v iných 

MOM na území Slovenskej republiky v období 5. až 9. 1. 2021. 

Účastníci skríningového testovania  
o žiaci II. stupňa základnej školy 

o žiaci strednej školy  

o jeden zákonný zástupca skríningovo testovaného žiaka, s ktorým žije žiak v spoločnej 

domácnosti 

o zamestnanci školy 

Školy vylúčené zo skríningového testovania 
o materská škola, vrátane špeciálnej materskej školy 

o špeciálna základná škola 

o stredná špeciálna škola, praktická škola a odborné učilište 

• SKRÍNINGOVÉ 
TESTOVANIE 
/TESTOVANIE V MOM

• NAHLÁSENIE ÚČASTI NA 
SKRININGOVOM 
TESTOVANÍ 

4.-6.12.2020

• VYHODNOTENIE 
SPLNENIA PODMIENOK 
POTREBNÝCH PRE 
PREZENČNÉ VZDELÁVANIE 

7.12.2020

• ZAČIATOK PREZENČNÉHO 
VZDELÁVACIEHO PROCESU NA 
ŠKOLÁCH 

8.12.2020

• PRECHÁDZAJÚ VŠETKY
ŠKOLY DO DIŠTANČNÉHO
VZDELÁVACIEHO
PROCESU, OKREM ŠKÔL
VYLÚČENÝCH ZO
SKRÍNINGOVÉHO
TESTOVANIA.

8.1.2021

https://covid2021.iedu.sk/
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Osoby nepodliehajúce skríningovému testovaniu 
a) osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu 

vykonaným v období od 5. 1. 2021 do 9. 1. 2021, 

b) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri 

mesiace, 

c) osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od  

5. 10. 2020 do 9. 1. 2021, 

d) osoba, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, 

e) osoba dispenzarizovaná so závažnou poruchou autistického spektra, 

f) osoba dispenzarizovaná pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit, 

g) onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, ktorý má leukopéniu alebo osoba s 

onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou 

liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej 

plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby, 

h) osoba, ktorá má v čase testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od 

5. 1. 2021 do 9. 1. 2021 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom 

verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím 

všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast. 

i) osoba, ktorá má nariadenú karanténu svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo 

všeobecným lekárom pre deti a dorast. 

Mobilné odberové miesto pre Skríningové testovanie  
Mobilné odberové miesto určené pre skríningové testovanie na ochorenie spôsobené koronavírusom 

SARS-CoV-2 formou antigénových testov zabezpečí zriaďovateľ (obec/mesto, VÚC alebo iný 

zriaďovateľ) v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a jeho podriadenej organizácie „Univerzitná 

nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.,“ ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a je 

oprávnená uzatvoriť zmluvu so zdravotníckym pracovníkom pre účel zdravotníckeho výkonu v MOM 

po celom území Slovenskej republiky. Ďalej môže zriaďovateľ školy využiť aj možnosť zriadenia vlastnej 

MOM na základe verejnej výzvy Ministerstva zdravotníctva SR. Všetky ostatné náklady spojené 

s prevádzkou a zabezpečením MOM bude mať zriaďovateľ školy (obec/mesto a VÚC) pokryté aj za 

finančnej podpory, materiálno-technickej či personálnej podpory Ministerstvom financií SR, 

Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom obrany SR, Ministerstvom zdravotníctva SR a Správou 

štátnych hmotných rezerv SR. 

Ministerstvo financií SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR osobitne poskytnú zriaďovateľom škôl 

(obec/mesto a VÚC) príspevok na zabezpečenie a zorganizovanie skríningového testovania. 

Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo obrany SR osobitne zabezpečí pre 

skríningové testovanie v MOM zdravotnícky personál. 

Ministerstvo obrany SR osobitne zabezpečí pre skríningové testovanie tlačivo (potvrdenie alebo 

certifikát) za účelom preukázania sa o výsledku testovania, antigénové testy a dezinfekciu. 

Štátne hmotné rezervy, Ministerstvo obrany SR a Ministerstvo vnútra SR zabezpečia všetkým 

zriaďovateľom škôl pre skríningové testovanie ochranné pomôcky, dezinfekcie, ako aj antigénové testy 

v potrebnom počte. 

Riaditeľ školy a školského zariadenia  
o Zistí u zákonných zástupcov záujem o prechod z dištančného vzdelávania na prezenčnú formu 

vzdelávania (napríklad prostredníctvom školského informačného systému, alebo aj 

v spolupráci s terénnymi pracovníkmi). V prípade zistenia nezáujmu o prezenčnú formu štúdia 

u viac ako 30 % zákonných zástupcov, riaditeľ školy nemusí iniciovať organizovanie 

skríningového testovania. 

o Zriaďovateľ určí škole miesto a možnosti skríningového testovania pre zamestnancov, žiakov 

školy a ich zákonných zástupcov. Následne riaditeľ tieto skutočnosti oznámi zákonným 
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zástupcom (napríklad prostredníctvom školského informačného systému, oznamom na 

dverách školy, ako aj v spolupráci s terénnymi pracovníkmi). 

o Poskytuje súčinnosť svojmu zriaďovateľovi v súvislosti so zabezpečením skríningového 

testovania. 

o Informuje zákonných zástupcov o termíne a forme nahlásenia výsledku testovaného žiaka na 

ochorenie spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 (alebo výnimky z testovania v rámci 

pravidiel), ktorý je stanovený najneskôr do 10. 1. 2021 do 9:00. Odporúčame využívať 

nasledovné spôsoby oznámenia účasti: 

- školský informačný systém (eŠkola, aScAgenda); 

- telefonicky na vopred uvedené telefónne číslo; 

- emailom, na vopred určenú adresu; 

- poštová schránka školy. 

Škola je oprávnená získavať a spracúvať osobné údaje v zmysle zákona 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) podľa § 11 ods. 6. pís. a) riadok 7. aj o fyzickom 

a duševnom zdraví žiaka. Zamestnanci, žiaci a zákonní zástupcovia sa pri vstupe do prevádzky 

školy preukazujú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR výsledkom testu alebo 

sa preukazujú čestným prehlásením o bezinfekčnosti. 

o Rozhodnutie o realizovaní/nerealizovaní prezenčného vyučovania v súlade s požadovaným 

počtom testovaných osôb oznámi riaditeľ školy najneskôr deň pred možným nástupom do 

školy na prezenčnú výučbu zriaďovateľovi školy a zákonným zástupcom. 

o V prípade žiakov ubytovaných na internáte koordinuje ubytovanie žiakov riaditeľ internátu 

spolu so zriaďovateľom. 

o Informuje zákonných zástupcov a zamestnancov o oprávnenosti školy požadovať preukázanie 

sa pri vstupe do prevádzky školy platným potvrdením o výsledku testovania na základe 

vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR alebo požadovať preukázanie sa pri vstupe do 

budovy čestným prehlásením o bezinfekčnosti. 

o Do budovy školy vstupuje s potvrdením o výsledku testovania na ochorenie spôsobené 

koronavírusom SARS-CoV-2 vykonanom v období 5. - 9. 1. 2021 alebo s čestným prehlásením 

o bezinfekčnosti: 

- zamestnanec školy, 

- žiak školy, 

- zákonný zástupca žiaka. 

Ostatné osoby môžu vstúpiť do prevádzky školy len na základe preukázania sa čestným 

vyhlásením o bezinfekčnosti a povolením riaditeľa školy. 

o Zbiera informácie o výsledkoch žiakov z testovania na ochorenie spôsobené koronavírusom 

SARS-CoV-2 vykonanom v období 5.- 9. 1. 2021. 

o Rozhodne o prechode vzdelávania žiakov II. stupňa základnej školy a žiakov strednej školy na 

prezenčnú formu vzdelávania v prípade, ak sú splnené podmienky: 

- skríningového testovania sa zúčastnilo 70 % a viac žiakov a jeden zákonný zástupca každého 

testovaného žiaka 

Na osoby nepodliehajúce skríningovému testovaniu sa v tomto prípade pozerá ako na osoby, 

ktoré sa testovania zúčastnili, teda započítavajú sa do 70 %-nej kvóty na splnenie podmienky. 

o Dňa 11. 1. 2021 vyplní všetky informácie v Covid Školskom semafore 

https://covid2021.iedu.sk/ kde uvedie presný počet žiakov a zamestnancov, ktorí sa zúčastnili 

skríningového testovania. 

 

V prípade, ak nedošlo k súbežnému naplneniu vyššie stanovených podmienok pre prechod na 

prezenčnú formu vzdelávania, škola naďalej poskytuje svojim žiakom dištančné vzdelávanie 

(s výnimkou I. stupňa na základných školách). 

https://covid2021.iedu.sk/
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Priebežné skríningové testovanie 
 

S cieľom zabezpečiť kontinuálne monitorovanie bezpečnosti žiakov, zamestnancov a ich úzkych 

kontaktov po realizácii II. časti skríningového testovania navrhujeme realizovať regionálne 

pretestovanie na základe rizikovosti regiónov. Rizikovosť bude určovať semafor schválený 

Ministerstvom zdravotníctva SR, prezentovaný v rámci aktualizácie pandemickej situácie v Slovenskej 

republike, t. j. každý piatok poobede. Semafor bude platiť vždy na nasledujúci týždeň. 

Pravidlá účasti na testovaní 
Regionálne pravidlá 

o Ak sa škola nachádza v zelenom regióne podľa semaforu, ďalšie kolá testovania neprebiehajú. 

o Ak sa škola nachádza v oranžovom regióne podľa semaforu, testovanie sa bude konať raz 

mesačne. 

o Ak sa škola nachádza v červenom regióne podľa semaforu, testovanie sa bude konať každé dva 

týždne. 

Minimálna účasť na pretestovaní predstavuje 40%. Navrhovaná hranica, pri ktorej môže pokračovať 

ďalej prezenčná výučba sa okrem minimálnej účasti stanovuje dopočítanou mierou prevalencie (horný 

limit intervalu spoľahlivosti) nasledovne: 

 školy nad 100 žiakov a učiteľov 2%, 

 školy pod 100 žiakov a učiteľov 3%. 

Percento prevalencie bude štatisticky dopočítané ministerstvom na základe účasti a intervalu 

spoľahlivosti výsledkov. Je preto odporúčané, aby účasť bola čo najvyššia, čo obratom zmenší rozptyl 

intervalu spoľahlivosti. 

Účastníci skríningového testovania 
o žiaci II. stupňa základnej školy 

o žiaci strednej školy  

o jeden zákonný zástupca skríningovo testovaného žiaka, s ktorým žije žiak v spoločnej 

domácnosti 

o zamestnanci školy 

Školy vylúčené zo skríningového testovania 
o materská škola, v rátane špeciálnej materskej školy 

o špeciálna základná škola 

o stredná špeciálna škola, praktická škola a odborné učilište 

Osoby nepodliehajúce skríningovému testovaniu 
a) osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o výsledku RT-PCR testu alebo antigénovým testom 

vykonaným v období 2 dni pred začiatkom skríningového testovania. 

b) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri 

mesiace, 

c) osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v rozhodujúcom 

období, 

d) osoba, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, 

e) osoba dispenzarizovaná so závažnou poruchou autistického spektra, 

f) osoba dispenzarizovaná pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit, 

g) onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, ktorý má leukopéniu alebo osoba s 

onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou 

liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej 

plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby, 
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h) osoba, ktorá má v čase testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 nariadenú 

izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú 

pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo 

všeobecným lekárom pre deti a dorast, 

i) osoba, ktorá má nariadenú karanténu svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo 

všeobecným lekárom pre deti a dorast. 

 

Návrh ďalších nevyhnutných opatrení pre rezort školstva na udržateľnú 

a bezpečnú prevádzku prezenčnej formy vzdelávania na školách 
 

Operatívne opatrenia 

- uznesenie vlády SR o podmienkach prevádzky prezenčnej formy vzdelávania na školách, 

- vydanie vyhlášky Úradom verejného zdravotníctva SR, ktorá bude upravovať režim prevádzky 

škôl a školských zariadení počas mimoriadnej situácie – testovanie, preukazovanie sa 

výsledkom testu a oprávnenosť vstupu do prevádzky školy a školského zariadenia, 

- usmerniť Regionálne úrady verejného zdravotníctva k jednotnému postupu vo vydávaní 

rozhodnutí pre školy a školské zariadenia, 

- neodkladné schvaľovanie MOM prevádzok pre žiadateľov (zriaďovateľov škôl) s cieľom 

pretestovania zamestnancov, žiakov a ich zákonných zástupcov, 

- zjednodušiť režim zapisovania výsledkov testovania do systémov Úradu verejného 

zdravotníctva SR v prípade antigénových testov alebo ustanoviť výnimku na nezapisovanie, 

- upraviť vyhlášku Ministerstva zdravotníctva SR č. 183/2020 tak, aby mohol vykonávať odber 

a vyhodnotenie testu každý zdravotnícky pracovník pre potreby rezortu školstva a takýto úkon 

mu bude hradený z verejného zdravotného poistenia 

 

Systémové opatrenia 

- zriadenie školskej sestry v škole nad 300 žiakov; sestra bude oprávnená vykonávať 

štandardné zdravotné úkony, a taktiež bude oprávnená vykonávať antigénové testovanie 

autonómne pre potreby školy bez nutnosti zriadenia MOM, 

- zriadiť úrad hlavného školského hygienika s hlavným školským hygienikom v rámci rezortu 

školstva. 


