Testovanie zamestnancov
S účinnosťou od 29.11.2021 sa v zmysle vyhlášky č. 264/2021 Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre
vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa, nariaďuje všetkým zamestnávateľom vrátane
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na pracovisku a v iných priestoroch zamestnávateľa
podmieňovať vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime
OTP. Za zamestnanca sa považuje aj osoba vykonávajúcu prácu na základe iného zmluvného vzťahu
ako podľa Zákonníka práce (na základe manažérskej zmluvy). Zákaz sa nevzťahuje na osobu, ktorá
na pracovisku alebo v iných priestoroch zamestnávateľa neprichádza do kontaktu s inou osobou.
Za účelom dodržania režimu OTP je zamestnávateľ povinný vykonávať pravidelné kontroly
tak, aby bola splnená podmienka vstupu len zamestnanca v režime OTP.
Za zamestnanca v režime OTP sa považuje
•

osoba kompletne očkovaná,

•

osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami - musí
túto skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu,

•

osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19
(napríklad RT-PCR test, LAMP test, antigénový test, nazálny test) nie starším ako 7 dní od
odberu.

•
Za kompletne očkovanú osobu sa považuje:
•

osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19
s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky,

•

osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s
jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo

•

osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od
prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky.

K testovaniu zamestnancov vydalo Ministerstvo hospodárstva SR manuál pre zamestnávateľov na
vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19. Podľa
predmetného manuálu, ktorý j platný zatiaľ od 29.11.2021 do 31.12.2021 sa za testovaného považuje

taký zamestnanec, ktorý absolvoval antigénový samotest z nosa – nazálny antigénový
samodiagnostický rýchlotest alebo zo slín pod dohľadom autorizovanej osoby za posledných najviac
7 kalendárnych dní alebo iný test určený vyhláškou ÚVZ SR (napríklad RT-PCR test, LAMP test).
Autorizovanou osobou je osoba, ktorú poveril zamestnávateľ, aby dohliadala na riadne prevedenie
antigénového samotestu zamestnancom a vykonala evidenciu jeho výsledku. Autorizovaná osoba
vedie evidenciu testovaných zamestnancov v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum testovania
a výsledok testovania.
Ak sa zamestnanec dal pretestovať prostredníctvom MOM, preukáže sa vystaveným dokladom
z MOM alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie, do ktorej bol zaslaný výsledok testovania.
Autorizovaná osoba si zaznamená výsledok testu do evidencie.

Ak je zamestnanec otestovaný na ochorenie COVID-19 s pozitívnym výsledkom antigénového
samotestu, bezodkladne postupuje podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 252 zo dňa 7. 10. 2021, ktorou sa
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

Výsledky testov sú sprístupnené otestovanej osobe po predložení občianskeho preukazu. Otestovanej
osobe sa vydá potvrdenie o vykonaní testu označené podpisom autorizovanej osoby s uvedením
výsledku testovania, ktoré je platné a záväzné pre účely dočasného opatrenia pre vstup zamestnancov
na

pracovisko

zamestnávateľa.

Vzor

potvrdenia

je

dostupný

na

https://www.mhsr.sk/uploads/files/k0kXf6u9.pdf

Obstaranie antigénových samotestov a finančná náhrada
Antigénové samotesty sú dostupné v lekárňach, v iných obchodných spoločnostiach alebo pri
množstvách nad 1 000 kusov priamo u distribútora liekov. Opatrením MZ SR bola cena rýchleho
antigénové testy na COVID 19 stanovená na sumu maximálne 5 €/kus vrátane DPH.

Podľa predmetného manuálu MH SR náklady na antigénové samotestovanie budú kompenzované zo
strany štátu sumou vo výške 5,- eur na každého otestovaného zamestnanca. Náklady spojené s
testovaním budú kompenzované zo strany štátu sumou vo výške 1,- eur na každého otestovaného
zamestnanca jedenkrát týždenne. Náklady spojené s testovaním zamestnancov prostredníctvom

MOM budú kompenzované zo strany štátu sumou vo výške 6,- eur na každého otestovaného
zamestnanca jedenkrát týždenne. Náklady budú kompenzované zo strany štátu zamestnávateľovi za
obdobie od 29. 11. 2021 do 31. 12. 2021 za skutočne vykonané antigénové otestovanie zamestnanca
pod dohľadom autorizovanej osoby a následne uvedené v evidencii, za maximálny počet 5 kusov
antigénových samotestov na jedného neočkovaného zamestnanca alebo zamestnanca, ktorý
neprekonal ochorenie COVID-19. Náklady na testovanie vynaložené v súvislosti s testovaním
zamestnancov nad tento rámec (vyššia frekvencia testovania, iné osoby, iný typ testov, atď.) znáša
zamestnávateľ. O finančnú náhradu žiada zamestnávateľ Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky spôsobom, ktorý bude oznámený do konca decembra 2021. O finančnú náhradu žiada
zamestnávateľ v mesiaci január 2022 za všetky vykonané samotestovania jednorazovo.

