
 

  

Testovanie ZAMESTNANCOV 
v prevádzkach ZAMESTNÁVATEĽOV 



Vážená spoločnosť,  

 

dňa 20.01.2021 schválila Vláda Slovenskej republiky uznesenie č. 37/2021, ktorým prijala Návrh manuálu 

Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach 

podnikov na ochorenie COVID – 19 (ďalej aj ako „Manuál“), ktoré má zamestnávateľom pomôcť pri 

testovaní svojich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, tak ako to vyplýva z uznesenia vlády SR č. 

30/2021 zo dňa 17.01.2021 (ďalej aj ako „Uznesenie“). 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 
 

Oprávnené subjekty 

Vláda podľa Manuálu a Uznesenia odporúča pristúpiť k testovaniu: 

 

• v prevádzkach zamestnávateľov, v ktorých sa nachádza viac ako 250 zamestnancov; 

• v priestoroch zoskupenia viacerých zamestnancov, ktorých celkový súčet zamestnancov bude 

predstavovať 250 a viac zamestnancov a testovanie bude vykonávať jedna testovacia autorita. 

 

Obdobie 

Hoci Manuál priamo nedefinuje obdobie, počas ktorého by malo dôjsť k pretestovaniu zamestnancov, 

z Uznesenia vyplýva, že zamestnávateľom sa odporúča pristúpiť k vykonaniu testovania od 23. januára 

2021. 

 

Miesto 

Prevádzka zamestnávateľa, resp. iný priestor určený zoskupením viacerých zamestnávateľov, ktorí budú 

vykonávať spoločné testovanie. 

 

Testovacia autorita 

Podľa manuálu ide o ktorúkoľvek z inštitúcií, ktorá má oprávnenie vykonávať testovanie AG testami a 

vydávať potvrdenia o ich vykonaní. Konkrétne ňou môže byť: 

 

a) pracovná zdravotná služba na základe zmluvy s podnikateľským subjektom, 

b) mobilné odberové miesto na základe zmluvy s podnikateľským subjektom, 

c) poskytovateľ ambulantnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení poskytovateľa na základe 

zmluvy s podnikateľským subjektom, 

d) poskytovateľ ambulantnej starostlivosti v inom prostredí – mimo zdravotníckeho zariadenia 

poskytovateľa, na základe zmluvy s podnikateľským subjektom. 

 

Podľa Manuálu sa odporúča zamestnávateľom uzatvoriť obchodnoprávnu zmluvu s testovacou autoritou, 

v ktorej bude vymedzený predmet a rozsah zabezpečovanej činnosti.  

 

Testovacia autorita, resp. jej zdravotnícky personál, by mali v prípade potreby absolvovať poučenie 

prostredníctvom inštruktážnych materiálov Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

TESTOVANIE 
 

Testovanie na prítomnosť ochorenia COVID – 19 sa bude vykonávať AG testami. 



 

Výdaj a vrátenie AG testov 

 

Výdaj AG testov zabezpečuje príslušný okresný úrad, určený podľa územnej pôsobnosti prevádzky 

zamestnávateľa.  

 

AG testy budú vydávané výlučne TESTOVACEJ AUTORITE a nie zamestnávateľovi.  Príslušný okresný 

úrad vydá AG testy podľa osobitnej žiadosti, ktorú podáva testovacia autorita v mene zamestnávateľa. V 

prípade, ak testovacia autorita žiada o vydanie AG testov v mene viacerých podnikateľských subjektov, 

predkladá jednotlivé žiadosti v mene každého podnikateľského subjektu zvlášť. 

 

Nespotrebované AG testy je testovacia autorita v mene podnikateľského subjektu povinná vrátiť 

príslušnému okresnému úradu v prípade, ak už testovanie zamestnancov podnikateľského subjektu nebude 

realizovať. 

 

Priebeh testovania zamestnancov a ich rodinných príslušníkov 

 

Testovacia autorita zabezpečí u zamestnávateľa vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a 

následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného novým koronavírusom 

SARS-CoV-2, prostredníctvom AG testu ako u zamestnanca tak aj u rodinného príslušníka zamestnanca. 

Testovacia autorita by konkrétne mala vykonať: 

 

a) odoberať vzorky biologického materiálu sterom z nosohltanu, 

b) vyhodnocovať odobratú vzorku prostredníctvom antigénového testu, 

c) informovať testovanú osobu o výsledku testu formou odovzdania certifikátu alebo potvrdenia o 

vykonaní testu, 

d) nahlásiť pozitívny výsledok miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v 

zmysle Manuálu Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania 

zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID - 19. 

 

Priebeh testovania musí byť realizovaný v súlade s prísnymi hygienickými opatreniami a za použitia 

osobných ochranných zdravotníckych pomôcok.  

 

Testovacia autorita by mala vykonávať testovanie zamestnancov len na základe: 

- poučenia, a 

- video inštruktáže Ministerstva zdravotníctva SR a Metodiky Ministerstva zdravotníctva SR k testovaniu 

formou antigénových testov. 

 

Výsledky testov 

 

Výsledky testov sú sprístupnené otestovanej osobe (zamestnancovi alebo rodinnému príslušníkovi 

zamestnanca) po predložení občianskeho preukazu. Otestovanej osobe je vydané potvrdenie o vykonaní 

testu označené pečiatkou testovacej autority a podpisom poverenej osoby s uvedením výsledku testovania, 

ktoré je platné a záväzné pre všetky účely testovania na území SR.  

 

Ak je osoba otestovaná na ochorenie COVID-19 s pozitívnym výsledkom AG testu, bezodkladne sa 

postupuje podľa príslušných platných nariadení a vyhlášok 

 



Každý deň po ukončení testovania AG testami je testovacia autorita povinná v mene podnikateľského 

subjektu zaznamenať výsledky testovania do reportovacieho systému Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

FINANČNÁ NÁHRADA 
 

Všetky prevádzkové náklady spojené s testovaním budú kompenzované zo strany štátu sumou vo výške 

3,50 EUR na každú otestovanú osobu. 

 

O finančný príspevok zamestnávateľ žiada Ministerstvo vnútra SR, pričom súčasťou žiadosti je výkaz o 

počte otestovaných pracovníkov a ich rodinných príslušníkov potvrdený testovacou autoritou. Ministerstvo 

vnútra uhradí finančnú náhradu na základe doručenej žiadosti bezodkladne. 

 

Hoci testy AG budú zamestnávateľom poskytované zo strany štátu prostredníctvom príslušných okresných 

úradov, tak osobné ochranné prostriedky potrebné na výkon testovania v zmysle platnej legislatívy si musí 

každý zamestnávateľ zabezpečiť vo vlastnej réžii. 

ZÁVER 
 

Vzhľadom k tomu, že Uznesenie a Manuál poskytujú podnikateľom len hrubý prehľad o základných 

rámcoch organizačného postupu, medzi mnohými zamestnávateľmi zostávajú naďalej nezodpovedané 

mnohé právne a obchodno-organizačné otázky spojené nielen s výberom testovacej autority, 

oprávnenosťou na kontrolu osobných údajov rodinných príslušníkov, ale aj s procesmi obstarávania 

materiálno-technického vybavenia potrebného pre realizáciu testov zamestnancov. 

 

Ako obchodná spoločnosť zaoberajúca sa odborným poradenstvom a podporou pre podnikateľov práve 

aj v časoch koronakrízy Vám vieme v krátkom čase pomôcť s nastavením alebo optimalizáciou procesov 

nevyhnutných pre zabezpečenie otestovania Vašich zamestnancov. 

 

V prípade záujmu nás neváhajte osloviť. 

 

JUDr. Maroš Prosman, konateľ 


