
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 
 

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE POZITÍVNEHO VÝSLEDKU Ag SAMOTESTU 

1) Zákonný zástupca musí bezodkladne oznámiť škole potvrdený pozitívny výsledok Ag 

samotestu – prostredníctvom Edupage alebo oznámi túto skutočnosť triednemu 

učiteľovi. 

2) Zákonný zástupca v prípade pozitívneho výsledku Ag samotestu prihlási žiaka na 

vyšetrenie PCR testom cez korona.gov.sk a kontaktuje všeobecného lekára pre 

deti a dorast. 

3) Pri prihlasovaní sa na testovanie je potrebné zadať v časti Iné dôležité informácie, že 

sa prihlasuje na základe pozitívneho Ag samotestu. 

Podľa pokynov RUVZ Prešov: 

Žiaci, ktorí budú žiadať o PCR test z dôvodu kontaktu s pozitívnou  osobou  na 

stránke https://korona.gov.sk/.: 

 Pri vypĺňaní formulára zadajte do políčka meno a priezvisko osoby, s ktorou ste 

boli v kontakte: 

Meno: Názov školy bez diakritiky - SOS technicka, Volgogradska 1, Presov 

Priezvisko: názov triedy – (napr. I.A) 

Dátum kontaktu: 30.10.2021 (podľa skutočnosti) 

4) Žiaci z triedy, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom, ktorý mal pozitívny výsledok Ag 

samotestu počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním alebo objavením sa prvých 

klinických príznakov, idú do karantény (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a 

neprejavujú príznaky ochorenia). 

5) V prípade, že žiak bude mať potvrdený pozitívny výsledok PCR testom alebo Ag testom, 

ktorý bol vykonaný v mobilnom odberovom mieste, idú žiaci triedy a zamestnanci, 

ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym žiakom počas obdobia 2 dní pred jeho 

testovaním do karantény - okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény. 

Zákonný zástupca kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, školu a oznámi 

túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bol žiak v úzkom kontakte. 

6) V triede, v ktorej sa vyskytol žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-

19, trieda musí ísť do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z 

karantény). 

7) Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného 

najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba 

nemá žiadne príznaky COVID-19. 

8) Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka/zamestnanca, 

zostáva v karanténe len tento žiak/zamestnanec. Trieda žiaka pokračuje v 

prezenčnom vyučovaní. Pokiaľ rodič pošle do školy žiaka, ktorý má byť v 

karanténe, dopúšťa sa priestupku na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 ods. 

1 písm. k) zákona č. 355/2007 

Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý rieši regionálny úrad 

verejného zdravotníctva. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt 

inej pozitívnej osoby), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u osoby 

nepotvrdí ochorenie COVID-19. Zákonný zástupca má povinnosť nahlásiť karanténu 

žiaka všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ktorý na jeho karanténu dohliada. 

https://korona.gov.sk/


Všetky zmeny sú zverejnené na webe http://www.minedu.sk/skolsky-semafor a na 

https://korona.gov.sk/ 

http://www.minedu.sk/skolsky-semafor
https://korona.gov.sk/

