
27.1.2022 

 

Vážení rodičia, 

 

poskytujeme základné informácie aktuálne platného Návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 

(variant Omikron) schváleného uznesením vlády SR č. 29/2022 zo dňa 12.1.2022 a vyhlášok 

Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 17. 1. 2022.  

Manuál je aktualizovaný k 25. 1. 2022 z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradu verejného 

zdravotníctva k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie 

 

 

Rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka /dieťaťa (Príloha č. 1). 

Žiak/ dieťa s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje 

detského lekára. 

 POZITIVITA : 

Ak sa v triede vyskytne žiak/dieťa  alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, 

pôjdu žiaci/deti z triedy do 5-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z 

karantény). 

Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na 

ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických 

príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín. 

 O ukončení karantény rozhoduje všeobecný lekár pre deti a dorast. 

Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka / dieťaťa , 

zostáva v karanténe len tento žiak. 

Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe 

(je úzky kontakt 

pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u tejto osoby nepotvrdí 

ochorenie COVID-19. 

Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu 

dohliada a rozhoduje o jej ukončení. 

 

 VÝNIMKY  Z KARANTÉNY 

Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si 

môžu uplatniť: 

 deti, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe 

výsledku PCR testu), 

  kompletne zaočkovaní žiaci / deti alebo  zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od 

prekonania ochorenia COVID-19. 

Za žiaka/dieťa môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o 

výnimke z karantény“(Príloha č.2). 

 

 OSPRAVEDLNENIE  DOCHÁDZKY 

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť  dieťa s povinným predprimárnym 

vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj 

z dôvodu ochorenia. Pri vyššej  absencii t .j. viac ako  7(dieťa s PPV) po sebe idúcich 

vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného 

lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia 

počtu ospravedlnení počas školského roka). Rodičia detí, s nepovinným predprimárnym 

vzdelávaním, „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. 

 



 

 

 

 OČR 

Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného 

zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka/dieťaťa  do 11 rokov, alebo ak 

žiak/dieťa vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič 

nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. 

 IZOLÁCIA 

Podmienky izolácie osôb pozitívnych na COVID-19 a karantény osôb po úzkom kontakte s 

osobou pozitívnou na COVID-19 stanovujú vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. 

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 karanténnom zariadení, v zdravotníckom zariadení alebo zariadení na tom určenom. 

Izolácia trvá po dobu 5 dní od : 

 dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo  

  objavenia prvých klinických príznakov ochorenia. 

Začiatok a koniec izolácie určuje lekár. Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať 

ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Povinnosť nosiť respirátor sa 

nevzťahuje na deti do 6 rokov.  

 

 KARANTÉNA 

Karanténa je pre osobu, ktorá je podozrivá na ochorenie COVID-19, a teda bola označená 

ako úzky kontakt alebo prejavuje príznaky ochorenia COVD-19.  

Osoba podozrivá na ochorenie COVID- 19 zostane doma alebo v určenom karanténnom 

zariadení podľa posúdenia typu domácnosti (možnosť zdržiavania sa v samostatnej izbe). 

Karanténa je pre osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 : 

 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických 

príznakov  

 alebo od momentu, kedy ju lekár posúdi ako potrebnú. 

Karanténa trvá 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, pokiaľ sa počas 

posledných 24 hodín pred ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických 

príznakov. Po ukončení karantény tieto osoby musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty 

respirátorom FFP2. 

Karanténa sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú očkované alebo prekonali ochorenie COVID-

19,pričom neprejavujú klinické príznaky ochorenia COVID-19. Tieto osoby sú povinné mať 7 

dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. 

Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov.  

V prípade, že žiak / dieťa alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, odporúčame 

rodičovi alebo zamestnancovi, aby o tom informoval školu prostredníctvom formuláru 

„Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha č.2). V prípade potvrdeného pozitívneho 

prípadu COVID-19 v škole, tak bude môcť riaditeľka školy bezodkladne požiadať osoby, 

ktoré neprekonali COVID-19 a nie sú zaočkované, aby čo najrýchlejšie opustili priestory 

školy, a zároveň uplatniť výnimku na žiakov/deti a zamestnancov, ktorí na ňu majú nárok 

 

 SAMOTEST 

V prípade pozitívneho výsledku  Ag samotestom žiaka / dieťaťa : 

1. Dieťa zostáva doma – nemôže ísť do školy. 



2. Rodič telefonicky musí kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu 

stanoví ďalší postup. Všeobecný lekár pre deti a dorast v prípade potreby stanoví nutnosť 

vyšetrenia na ochorenie COVID-19. 

3. Rodič oznámi škole, že žiak/dieťa  mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla 

pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.  

4. Trieda žiaka/ dieťaťa , ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma, aby sa 

zamedzilo šíreniu ochorenia COVID-19 v školách – nemôže ísť do školy, okrem tých žiakov/ 

detí , ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19. 
 

 

 

ŠKOLSKÝ SEMAFOR 

ŠKOLSKÝ SEMAFOR je koncipovaný ako výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu 

epidemiologickú situáciu v škole. ŠKOLSKÝ SEMAFOR je zadefinovaný v troch úrovniach 

– zelenej, oranžovej a červenej. 

 Zelená fáza predstavuje stav, kedy v škole: 

- nie je žiadna osoba pozitívna na COVID-19, 

-  je jedna alebo viac osôb v karanténe, lebo mimo školy prišli do kontaktu s osobou 

pozitívnou na COVID-19. 

Vyučovanie sa uskutočňuje bez obmedzenia, za prísnych protiepidemických opatrení. 

 

 Oranžová fáza predstavuje stav, kedy bola v škole 

minimálne 1 osoba pozitívna na COVID-19. 

Riaditeľ musí prerušiť vyučovanie v triede alebo vo viacerých triedach (aj postupne), 

v ktorej sa vyskytol žiak alebo zamestnanec pozitívny na COVID-19.  

Ak sa osoba pozitívna na COVID-19 vyskytla v domácnosti žiaka/zamestnanca, v karanténe 

zostáva len žiak/zamestnanec, nie celá trieda. 

 

 Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch na COVID-

19, ak ide o epidemický výskyt podľa rozhodnutia RÚVZ. 

RÚVZ rozhodnutím obmedzí prevádzku vo viacerých triedach alebo vo všetkých triedach, 

z dôvodu výskytu ohniska nákazy. 

 

 

 

Odporúčanie pre rodiča 

Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha č.2). 
Riaditeľka  tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude 
môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných deti  požiadať rodičov , 
aby čo najrýchlejšie zabezpečili opustenie  priestorov školy, no zároveň uplatniť výnimku z 
karantény na tie deti, ktorých sa to týka  t.j. umožniť im naďalej navštevovať materskú školu 
v náhradnej triede. 


