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Návrat do škôl 2021 
(manuál) 

 

Materiál „Návrat do škôl 2021“ je primárne určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl a 

školských zariadení a pre ich riaditeľov. Slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní prezenčného 

vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre žiakov podľa podmienok v zmysle 

rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu 

verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel 

COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu  

COVID-19 na území Slovenskej republiky. 

 

 

1. Forma vzdelávania po vianočných prázdninách, t. j. od 11. januára 2021 pokračuje nasledovne: 

 materské školy vo všetkých stupňoch COVID AUTOMATU okrem IV. stupňa varovania 

pokračujú v prezenčnej forme bez obmedzení; 

 v prípade, ak sa okres v termíne od 11. 1. 2021, v ktorom sídli škola, nachádza v II. stupni 

ostražitosti, potom sa žiaci základných a stredných škôl v okrese vyučujú prezenčne bez 

obmedzení; 

 v prípade, ak sa okres v termíne od 11. 1. 2021, v ktorom sídli škola, nachádza v I. stupni 

varovania, potom sa žiaci v základnej škole v okrese vyučujú prezenčne bez obmedzení 

a žiaci strednej školy sa vyučujú dištančnou formou do absolvovania testovania vrátane 

končiacich ročníkov; 

 v prípade, ak sa okres v termíne od 11. 1. 2021, v ktorom sídli škola, nachádza v II. alebo 

III. stupni varovania, potom sa žiaci v základnej škole vyučujú prezenčne na prvom stupni 

bez obmedzení a žiaci v špeciálnej škole bez obmedzení. Ďalej v základných školách a 

stredných školách sa vyučuje prezenčne bez obmedzení v malých skupinách (najviac päť 

žiakov) pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia + jeden učiteľ, ak podmienky 

neumožňujú žiakom prístup k dištančnému vzdelávaniu. Žiaci druhého stupňa základných 
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škôl a žiaci stredných škôl sa vyučujú dištančnou formou do absolvovania testovania 

vrátane končiacich ročníkov; 

 v prípade, ak sa okres v termíne od 11. 1. 2021, v ktorom sídli škola, nachádza v IV. stupni 

varovania, potom sa v základnej škole vyučujú prezenčne len žiaci zákonných zástupcov 

„kritickej infraštruktúry“. Sú zatvorené aj materské školy, okrem tých, ktoré sa starajú 

o deti zákonných zástupcov „kritickej infraštruktúry,“ ostatné školy zotrvávajú v dištančnej 

forme vzdelávania. 

 Základné umelecké školy, Jazykové školy a Centrá voľného času po skončení vianočných 

prázdnin budú postupovať v zmysle ďalších rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, 

Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, 

následného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID 

AUTOMATU. 

POZNÁMKA: Bez obmedzení sa myslí bez nutnosti testovania. Zástupca kritickej infraštruktúry sa myslí 

napr. zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič (viac nájdete v zákone č. 45/2011 Z. z. o kritickej 

infraštruktúre). 

Pri prezenčnej forme výučby škola striktne dodržiava aktualizovaný „Covid školský semafor“. 

 

  

2. Testovanie v roku 2021 môže prebehnúť 

 Po vyhlásení celoplošného testovania zabezpečovaného Vládou SR z dôvodu 

rizikovosti na celonárodnej úrovni – indikátory dosahujú stanovený limit (stupeň 

COVID AUTOMATU). 

 Po vyhlásení regionálneho testovania – regionálne resp. rizikové indikátory 

dosahujú stanovený limit (stupeň COVID AUTOMATU). 

 Pri podozrení resp. potvrdení ochorenia COVID-19 na škole/v školskom 

zariadení v zmysle aktuálneho „Covid školského semaforu“. 

 Pravidelné testovanie je odporúčané pre všetkých zamestnancov škôl 

a školských zariadení. 

 

  

  

 Preventívne testovanie zamestnancov škôl a školských zariadení  

 

Celoplošné testovanie zabezpečované Vládou SR 
 
V prípade celoplošného testovania sa škola/školské zariadenie riadi pokynmi, vyhláškou, 
nariadením relevantných inštitúcií. Je súčinná so svojim zriaďovateľom a umožní testovanie vo 
svojich priestoroch (vnútorné a vonkajšie priestory). 
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Testovanie pri podozrení resp. ochorení na COVID-19 priamo na škole/v školskom zariadení 
 
Ak sa na škole/v školskom zariadení vyskytne podozrenie resp. ochorenie na COVID-19, 
riaditeľ/zriaďovateľ sa kvôli rýchlejšiemu návratu detí, žiakov či zamestnancov do škôl/školských 
zariadení, môže rozhodnúť pre ich testovanie. 
 

 

Regionálne testovanie 
 
Deti materských škôl a 1. stupňa základných škôl pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania bez 
testovania. Zároveň sa testovania nezúčastňujú žiaci základných a stredných škôl so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami (s výnimkou škôl s mimoriadne nadanými žiakmi). 
 
V prípade, že okres v ktorom má škola sídlo (pracovisko), sa na základe regionálnych indikátorov 
dostane do fázy II. alebo III. stupňa varovania, pokračuje prezenčná výučba len pre otestovaných 
žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti:  

 2. stupňa základných škôl, 

 2. stupňa základných škôl pre mimoriadne nadané deti, 

 stredných škôl vrátane stredných škôl pre nadané deti. 
 
Zamestnanci škôl a školských zariadení sa zúčastňujú regionálneho testovania, aby mohli 
pokračovať v prezenčnom vyučovaní resp. v práci v škole či v školskom zariadení. 
 
V tabuľke nižšie nájdete opatrenia podľa jednotlivých stupňov COVID Automatu.   

Pravidelné testovanie je odporúčané pre všetkých zamestnancov škôl a školských zariadení. 

 

Škola alebo školské zariadenie môže vykonávať pravidelné testovanie svojich zamestnancov. 
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COVID AUTOMAT 

Predvídateľné opatrenia podľa rizika v školách a školských zariadeniach 

Stupeň Monitoring 
Stupeň 

ostražitosti I. 
Stupeň 

ostražitosti II. 
I. stupeň 

varovania 
II. stupeň 
varovania 

III. stupeň 
varovania 

IV. stupeň 
varovania 

Školy 
Bez 

obmedzení 

MŠ, ZŠ, SŠ, OU 
- bez 

obmedzení 
VŠ – 

prezenčne 
s obmedzenou 

kapacitou, 
uzatvorené 
internáty 

MŠ, ZŠ, SŠ, OU 
- bez 

obmedzení 
VŠ – 

prezenčne 
s obmedzenou 

kapacitou, 
uzatvorené 
internáty 

MŠ, ZŠ bez 
obmedzení. 
SŠ, OU len 
koncové 
ročníky 

(prezenčne). 
Prezenčne 
s testom 

podľa 
platnosti 

testu. 
VŠ - dištančne 

MŠ, ZŠ 1. 
stupeň 

prezenčne, 
špeciálne 

školy a deti, 
kt. sa nevedia 
učiť dištančne 
max. 5 detí na 

učiteľa, len 
koncové 

ročníky ZŠ, SŠ, 
OU 

(prezenčne). 
Prezenčne 
s testom 

podľa 
platnosti 

testu. 
VŠ - dištančne 

MŠ, ZŠ 1. 
stupeň 

prezenčne, 
špeciálne 

školy a deti, 
kt. sa nevedia 
učiť dištančne 
max. 5 detí na 

učiteľa, len 
koncové 

ročníky ZŠ a 
SŠ, OU 

(prezenčne). 
Prezenčne 
s testom 

podľa 
platnosti 

testu. 
VŠ - dištančne 

MŠ, ZŠ 1. 
stupeň len pre 
deti rodičov z 

„kritickej 

infraštruktúry“ 
MŠ zatvorené,  

 
ZŠ, SŠ, OU, VŠ 

- dištančne  

 

Regionálny semafor/COVID AUTOMAT (hraničné pásma okresov) 

 

* Okres sa smie líšiť vo svojom výslednom skóre o max. 1 úroveň smerom na dol od 14 dennej váženej incidencie. 

  

Regionálne 
charakteristiky 

Monitoring 
Stupeň 

ostražitosti 
I. 

Stupeň 
ostražitosti 

II. 

I. stupeň 
varovania 

II. stupeň 
varovania 

III. stupeň 
varovania 

IV. stupeň 
varovania 

Vážená 14 dňová 
incidencia*  

< 50 50 - 100 100 - 150 150 - 300 300 – 1 000 1 000 – 2 000 > 2 000 

Počet 
hospitalizovaných 
na 100 000 obyv. 

< 3 3 – 6 6 – 12 12 – 24 24 – 48 48 – 70 > 70 

Trend 7 dňovej 
incidencie  

0.5 – 0.7 0.7 – 0.9 0.9- 1 1 – 1.2 1.2 – 1.5 1.5 – 2 > 2 

Zhodnotenie 
situácie na 
okresnej úrovni 
(RÚVZ) 

1 2 3 4 5 6 7 

V závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie v regióne sa región zaraďuje do jednotlivých 

stupňov ostražitosti alebo varovania. Na jednotlivé stupne ostražitosti a varovania sú naviazané 

jednotlivé opatrenia. COVID AUTOMAT spracovalo Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré plánuje 

uplatňovať regionálny semafor a opatrenia z neho plynúce od začiatku roka 2021. Z COVID 

AUTOMATU uvádzame len dva rozhodujúce ukazovatele, ktoré sú dôležité pre zriaďovateľov 

škôl a školy, a to „Predvídateľné opatrenia podľa rizika v školách a školských zariadeniach“ a 

„Regionálny semafor/COVID AUTOMAT (hraničné pásma okresov).“ 
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3. Druhy testovania 

 Antigénové testy  

 PCR testy 

 Testy kloktaním (pripravuje sa –  forma PCR testu) 

5. Financovanie 

Škola/školské zariadenie resp. zriaďovateľ zabezpečujúci testovanie zamestnancov, žiakov a 

jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti (oprávnené osoby 

na preplatenie príspevku na testovanie) požiada o úhradu finančného príspevku Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) na preukázaný počet reálne 

otestovaných oprávnených osôb prostredníctvom online formulára zverejneného od  

4. Možnosti testovania 

Antigénové testy 

 Školy si objednajú testovanie v niektorom zo zriadených odberových miest (ďalej len 

„MOM“) pre testovanie zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného 

žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti. Na takomto mieste je možné otestovať aj 

zamestnancov školských zariadení napr. ZUŠ, CVČ, ak je to potrebné (napr. žiaci školy sa 

vzdelávajú v miestnej ZUŠ). 

 Škola/zriaďovateľ využije vlastné už zriadené MOM pre testovanie zamestnancov, žiakov 

a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti. Na 

takomto mieste je možné otestovať aj zamestnancov školských zariadení napr. ZUŠ, CVČ, 

ak je to potrebné (napr. žiaci školy sa vzdelávajú v miestnej ZUŠ). Postup zriadenia MOM 

je uvedený v Prílohách č. 2 a 3. Prevádzkový poriadok tvorí Prílohu č. 5, Žiadosť o vydanie 

povolenia na prevádzkovanie tvorí Prílohu č. 11. 

 Škola si objedná po dohode testovanie v súkromnom laboratóriu, ktoré má zriadenú MOM, 

a škola zároveň dodá antigénové testy pre súkromné laboratórium na účel testovania 

zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho 

v spoločnej domácnosti. 

 Zamestnanec, žiak a jeho jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti si 

individuálne zabezpečí testovanie v niektorom zo zriadených mobilných odberových miest. 

 Škola sa objedná na testovanie v prípade záujmu a dohody v ambulancii všeobecného 

lekára, ak tento takúto službu poskytuje pre testovanie zamestnancov, žiakov a jedného 

zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti. 

Prehľad možností testovania na ochorenie COVID-19 v podmienkach škôl sú prehľadnejšie 

spracované v Prílohe č. 7. 

PCR testy 

 Zamestnanec, žiak a jeho jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti si 
individuálne zabezpečí PCR testovanie u súkromného poskytovateľa testovania. 

Testy kloktaním (pripravuje sa – forma PCR testu) 



6 

 

11. 1. 2021 na webom sídle ministerstva školstva. Výška finančného príspevku je stanovená na 

úrovni 5,- eur na oprávnenú otestovanú osobu. Škola/školské zariadenie a zriaďovateľ si 

zazmluvnia/objednajú alebo vykonajú vlastnou MOM tento typ činnosti ako „špeciálnu službu“ 

(položka rozpočtovej klasifikácie 637005). Ministerstvo školstva obratom uhradí požiadavku do 

výšky nároku podľa reálneho preukázaného počtu vykonaných testov pre oprávnené osoby. 

6. Prvé testovanie 

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie (podľa „COVID AUTOMATU“ spracovaného 
Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorého platnosť sa predpokladá od začiatku roka 2021) je 
predpoklad, že po vianočných prázdninách nastane situácia, že v okrese, v ktorom má škola sídlo 
bude potrebné pretestovať zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného 
žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti, nakoľko sa okres na základe regionálnych indikátorov 
dostane do fázy II. alebo III. 

Identifikovaná skupina zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka 
žijúceho v spoločnej domácnosti na testovanie: 

o 2. stupeň základných škôl, 
o 2. stupeň základných škôl pre mimoriadne nadané deti, 
o stredné školy vrátane stredných škôl pre nadané deti. 

V tomto prípade je potrebné v termíne: 

 do 18. 12. 2020 zrealizuje riaditeľ školy prieskum prostredníctvom dotazníkov (Príloha 
č. 1), na základe ktorého vyhodnotí záujem o testovanie zo strany zákonných zástupcov 
žiakov, plnoletých žiakov a zamestnancov. O výsledku informuje zriaďovateľa školy 
a Radu školy, 

 riaditeľ/zriaďovateľ si zistí možnosti odberového miesta (možnosť objednania MOM 
a kapacitu MOM na testovanie) pre identifikovanú testovanú skupinu zamestnancov, 
žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej 
domácnosti, 

 21. 12. 2020 do 14:00 nahlási zriaďovateľ školy/školského zariadenia prostredníctvom 
formulára zverejneného na stránke ministerstva školstva (v Aktuálnych témach – Návrat 
do škôl, názov formulára: „Formulár na indikatívne zisťovanie záujmu o dodanie 
množstva potrebných antigénových testov na testovanie na ochorenie spôsobené 
koronavírusom SARS-CoV-2,“ ďalej len „formulár na testovanie“) počet záujemcov 
o testovanie a miesto testovania za svoje školy a školské zariadenia tak, aby príslušné 
okresné úrady zabezpečili pre testovacie odberové miesto (MOM) dostatok 
antigénových testov. Indikatívne zistenie záujmu o testovanie, je potrebné z dôvodu 
plynulého zabezpečenia logistiky a distribúcie antigénových testov zo strany 
Ministerstva vnútra SR, 

 7. 1. 2021 – 9. 1. 2021 odporúčaný termín testovania, 

 10. 1. 2021 riaditeľ školy vyhodnotí výsledky testovania, informuje Radu školy, 
a spoločne so zriaďovateľom sa rozhodne o forme vyučovania (prezenčná, dištančná, 
kombinovaná forma vzdelávania) 

 11. 1. 2021 začína školské vyučovanie po vianočných prázdninách vo forme vyučovania, 
akú je schopný zabezpečiť zriaďovateľ školy. 

V prípade, ak škola/školské zariadenie tieto termíny nestihne, je potrebné, aby vždy najmenej 

päť pracovných dni pred vlastným testovaním oznámil ich zriaďovateľ cez vyššie uvedený 

formulár potrebu antigénových testov a dohodnuté miesto testovania. 
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7. Následné testovanie 

Následné testovanie a jeho pravidelnosť vykonávania v školách a školských zariadeniach (po prvom 

odporúčanom testovaní v termíne 7. až 9. 1. 2021) bude závisieť od rozhodnutí vlády SR vo svojom 

uznesení, rozhodnutia Ústredného krízového štábu, rozhodnutia Pandemickej komisie vlády SR, 

rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a podľa pravidiel COVID AUTOMATU. Vzhľadom na 

vývoj epidemiologickej situácie je pravdepodobné, že testovanie sa bude opakovať v rôznych 

intervaloch (v jednotlivých okresoch) podľa pravidiel COVID AUTOMATU Ministerstva zdravotníctva SR 

(napr. raz za 21 dní, raz za 14 dní, raz za 7 dní alebo bez nutnosti testovania). 

Ministerstvo školstva ďalej odporúča využívanie testovania v školách a školských zariadeniach počas 

prezenčnej formy vzdelávania na školách a prevádzky školských zariadení pri výskyte podozrenia resp. 

ochorenia na COVID-19 v školách a školských zariadeniach na urýchlenie návratu žiakov či 

zamestnancov z preventívnej domácej izolácie. 

Preto najmä vo väčších školách je vhodným riešením uvažovať nad zriadením vlastného odberového 

miesta (MOM), ktoré bude slúžiť len pre účely školy vo vymedzených časoch, keď to bude potrebovať. 

Postup zriadenia MOM, prevádzkový poriadok a ostatné potrebné dokumenty tvoria prílohu tohto 

manuálu. Je potrebné, aby vždy najmenej päť pracovných dni pred vlastným testovaním oznámil 

zriaďovateľ škôl alebo škola cez formulár na testovanie potrebu antigénových testov a dohodnuté 

miesto testovania. 

 

8. Internáty 

Internát sa po skončení vianočných prázdnin prevádzkuje v zmysle rozhodnutí Pandemickej 

komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného 

zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID 

AUTOMATU, teda s podmienkou prevádzky len pre testovaných zamestnancov, žiakov 

a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka v spoločnej domácnosti. 

Minimálne deň pred skončením platnosti testu odporúčame zamestnancom, žiakom a jednému 

zákonnému zástupcovi testovaného žiaka v spoločnej domácnosti absolvovať pretestovanie na 

zabezpečenie kontinuálnej platnosti podmienky negatívneho testu. Toto odporúčanie je 

z dôvodu, aby pozitívny výsledok testu zamestnanca alebo žiaka nebol identifikovaný 

bezprostredne pri nástupe na internát v nedeľu večer. 

V prípade, že zriaďovateľ sa rozhodne obnoviť prevádzku internátu, tak môže prevádzkovať 
internát za podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného 
krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra 
školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU, tak neplnoletí žiaci 
navštevujúci internát pri vstupe do objektu predložia Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 
spojené so súhlasom so spracovaním osobných údajov (Príloha č. 8), a to platí aj pre 
zamestnancov internátu, ktorí predložia Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti spojené so 
súhlasom so spracovaním osobných údajov (Príloha č. 9). V prípade plnoletého žiaka 
navštevujúceho internát pri vstupe do objektu predloží Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 
spojené so súhlasom so spracovaním osobných údajov podľa Prílohy č. 10. 
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10. Metodické usmernenie k Výchovno-vzdelávacie činnosti 

Formy vzdelávania žiakov v základných a stredných školách 

Po realizácií testovania žiakov: 
Stanovenie formy vzdelávania prebieha podľa podielu žiakov s možnosťou účasti na prezenčnom 
vzdelávaní. Je v kompetencii riaditeľa školy rozhodnúť o forme vzdelávania. 
Riaditeľ rozhodne o forme vzdelávania optimálne týždeň vopred na základe skutočného stavu za 
predchádzajúce dni a očakávaného stavu podľa informácií od zákonných zástupcov žiakov. Aj 
v prípade zmeny podielu žiakov, zúčastňujúcich sa prezenčnej výučby v škole v priebehu týždňa, sa 
postupuje podľa vopred nastaveného rozvrhu. 

Podiel žiakov s možnosťou účasti 
na prezenčnom vzdelávaní1  

Odporúčaná forma vzdelávania2 

60 - 100 % Prezenčná výučba v kmeňových triedach a individuálne 
konzultácie pre žiakov na dištančnom vzdelávaní 

30 – 60 % 
Kombinovaná výučba: 

- prezenčná výučba podľa upraveného rozvrhu v 
rozsahu 3 - 4 vyučovacie hodiny denne; 

- dištančné vzdelávanie v rozsahu 1 – 2 vyučovacie 
hodiny denne. 

Pod 30% Dištančné vzdelávanie s možnosťou individuálnych 
konzultácií prezenčnou formou. 

11. Zabezpečenie antigénových testov 

Škola/školské zariadenie/zriaďovateľ si v prípade požadovania prevzatia antigénových testov 

z okresného úradu vyplní tlačivo v Prílohe č. 12 a nechá si ho potvrdiť relevantnými subjektami 

uvedenými na tlačive. Požadovaný počet antigénových testov musí byť rovnaký s nahláseným počtom 

požadovaných antigénových testov vo vyplnenom online formulári zverejnenom na webovom sídle 

ministerstva školstva s názvom „Formulár na nahlásenie požadovaného množstva antigénových 

testov na testovanie na ochorenie spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2“ (to platí aj pre nahlásené 

požadované počty antigénových testov z indikatívneho zisťovania záujmu o testovanie v prvom 

odporúčanom termíne od 7. do 9. januára 2021). Uvedený formulár bude zverejnený na webovom 

sídle ministerstva od 11. 1. 2021 a bude slúžiť na nahlasovanie požadovaných počtov antigénových 

testov pre následné testovanie, ktoré sa bude opakovať podľa epidemiologickej situácie v danom 

okrese podľa pravidiel COVID AUTOMATU. Je potrebné vyplniť požiadavku do online formulára 

najneskôr 5 pracovných dní pred plánovaným pretestovaním. Vyplnené a potvrdené tlačivo v  

                                                           
1 S negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 alebo s potvrdením o výnimke. 
2 Ak to technické a personálne podmienky školy umožňujú, môže škola realizovať aj tzv. hybridné vzdelávanie. 

9. Školský klub detí, Základná umelecká škola, Jazyková škola a Centrum voľného času 

Školský klub detí postupuje rovnako ako prvý stupeň základnej školy bez nutnosti testovania, 
okrem situácie podľa COVID AUTOMATU v IV. stupni varovania. 

Základné umelecké školy, Jazykové školy a Centrá voľného času po skončení vianočných 
prázdnin budú postupovať v zmysle ďalších rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, 
Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, 
následného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID 
AUTOMATU. 
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Prílohe č. 12 po vrátení nespotrebovaných antigénových testov si okresný úrad oskenuje a originál vráti 

zástupcovi školy/školského zariadenia alebo zriaďovateľa. Okresnú úrad si sken (súbor v pdf. formáte) 

vyplneného a potvrdeného tlačiva pomenuje podľa vzoru: „Názov okresu_Názov školy/školského 

zariadenia_vykonané testy_dátum skenu tlačiva“ (vzorový názov súboru: Brezno_Základná škola 

Telgárt_vykonané testy_12-1-2021) a takto nazvaný súbor uloží v cloude ministerstva školstva: 

„oblak.ieudu.sk“ do priečinka s názvom „Vykonané testy v školách.“ 


