
 

Prevzatie AG samotestov (5 ks) 

z 3. objednávky – usmernenie  
 

Výdaj AG samotestov v počet 5 ks, ktoré ste si objednali 22. 11. - 23. 11. 2021 sa uskutoční 

nasledovne: 

24. 11. - 26. 11. 2021 (stredu - piatok) od 7:30 hod. do 15:00 hod. 

29. 11. - 03. 12. 2021 (pondelok  - piatok) od 7:00 hod. do 15:00 hod. 
Vydanie AG samotestov bude zabezpečené na recepcii školy (vrátnici). Za neplnoletého žiaka 

môže testy vyzdvihnúť jeden zo zákonných zástupcov oproti podpisu na preberacom protokole 

triedy, na základe preukázania sa dokladom totožnosti. Zákonný zástupca môže vstúpiť do 

budovy len na čas nevyhnutný na účely prevzatia testov, pričom je potrebné dodržať aktuálne 

covid opatrenia a nariadenia. V prípade, že sa zákonný zástupca nevie dostaviť v uvedenom 

čase do školy, môže splnomocniť svoje dieťa k prevzatiu AG samotestov. Splnomocnenie sa 

nachádza na našej webovej stránke: 

https://cloud1u.edupage.org/cloud/SPLNOMOCNENIE_samotesty.pdf?z%3ATEdXjVfx8MzssTYwnDaa

swA9n4yJqbzUVf6mpL1oigPjCHOBY7uQxSBT%2F6obyKeK 

Plnoletí žiaci si testy prevezmú osobne na sekretariáte školy od 24. 11. 2021 (streda) v čase od 

7:30 hod. do 15:00 hod.  

Návod na použitie pre samotestovanie: 

Bližšie informácie k samotestovaniu pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR nájdete na webstránke 

https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19, ktorá obsahuje: 

 

1. Sprievodca pre samotestovanie vypracovaný Ministerstvom zdravotníctva SR: 

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-

samotestovanie-Covid-19.pdf 

2. Návod výrobcu na použitie pri samotestovaní (dostanete aj vytlačený spolu s testami): 

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-

test-navod-na-pouzitie.pdf 

3. Inštruktážne video ako vykonať samotestovanie pripravené Ministerstvom zdravotníctva 

SR: https://youtu.be/bihiBgpM9pc 

video sa spustí aj naskenovaním nasledovného QR kódu: 

 

 

 

 

Dôležité upozornenia: 

Preberajúci (zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak) preberá antigénové testy na domáce 

samotestovanie. Testovanie sa realizuje v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM dvakrát týždenne,       

t. j. v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy a kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z 

príznakov ochorenia COVID-19.  

Vykonanie (použitie) AG samotestu bude zákonný zástupca škole potvrdzovať prostredníctvom 

EDUPAGE, cez žiadosti/vyhlásenia, kde zadá dátum vykonania testu a výsledok, v krajných 

prípadoch, písomným potvrdením.  

Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak svojím podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie: 

- Antigénové testy sú zákonnému zástupcovi alebo plnoletému žiakovi odovzdávané výlučne za 

účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené. 

- V prípade, ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak antigénové testy nepoužije, pričom zároveň 

nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinný ich škole vrátiť. 

- V prípade, ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak antigénové testy použije na iný ako dohodnutý 

účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa 

vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového 

testu. 
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