
Inštrukcie pre jednorazové testovanie kloktacími PCR testami  
na začiatku školského roku 2021/2022 

 
 

ČO SÚ KLOKTACIE PCR TESTY A AKO FUNGUJÚ?  
 
Kloktací PCR test je bezpečné a jednoduché odobratie vzorky vo forme výplachu ústnej dutiny 
žiaka fyziologickým roztokom alebo čistou vodou bez nutnosti prítomnosti zdravotníckeho 
personálu, pod dohľadom zákonného zástupcu v domácom prostredí. 
 
V prípade odobratia vzorky v domácom prostredí je nutné odobratú vzorku doručiť bezodkladne 
zodpovednej osobe v škole. Odobraté vzorky zozbiera zo školy dodávateľ testov, ktorý ich 
vyhodnotí PCR testom a výsledok testu doručí zákonnému zástupcovi žiaka (sms alebo e-mail), 
ako aj škole (e-mail). 
 
Tento druh testovania z odobratej vzorky prostredníctvom výplachu ústnej dutiny žiaka sa 
vyhodnocuje v akreditovanom laboratóriu PCR testom na zistenie prítomnosti vírusu SARS-
CoV-2. Výhodou kloktacích PCR testov je omnoho presnejšia detekcia prítomnosti vírusu SARS-
CoV-2 v porovnaní s antigénovými testami. Zároveň odber vzorky prostredníctvom výplachu 
ústnej dutiny predstavuje menej invazívnu formu odobratia vzorky oproti výterom z nosohltana.  
 
Účasť na kloktacom PCR testovaní je dobrovoľná. Testovanie je bezplatné. Možnosť 
testovania kloktacími PCR testami bude dostupná len na začiatku školského roku. 
 
 
AKO POSTUPUJE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA PRI TESTOVANÍ V DOMÁCOM 
PROSTREDÍ?  
 
1. V dňoch 02.09.-03.09.2021 prevezme odberovú sadu zo školy. 

2. Pozrie si spolu s dieťaťom inštruktážne videá na webových stránkach 
https://testujemeskoly.sk/ a https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/. 
Oboznámi s Informačným letákom (Príloha č. 1). 

3. Vykonáva dohľad nad dieťaťom pri odber vzorky na základe Návodu na použitie (Príloha 
č.2). Odber vzorky dieťa realizuje 05.09.2021 alebo 06.09.2021 ráno. Aspoň 1 hodinu 
pred odberom vzorky sa neodporúča piť, jesť, umývať si zuby či vyplachovať ústa ústnou 
vodou. 

4. Správne zabalí odberovú sadu po vykonaní odobratia vzorky. 

5. Leták z krabičky odberovej sady NEVRACAJTE do krabičky! Leták obsahuje na 
zadnej strane čiarový kód s číslom vzorky, ktorý budete potrebovať na zobrazenie výsledku 
testu. Z tohto dôvodu si leták s kódom starostlivo uschovajte. Na leták odporúčame 
poznačiť si meno testovanej osoby (žiaka). 

6. Dňa 06.09.2021 do 8.05 hod. doručí použitú a správne zabalenú odberovú sadu do školy. 
Zber odberových sád bude realizovaný vo vymedzenom priestore pri vstupe do školy 
v pavilóne F. 

7. Dňa 06.09.2021 odovzdá spolu s odberovou sadou aj vyplnené a podpísané Čestné 
vyhlásenie o odobratí vzorky (Príloha č. 3) službukonajúcemu zamestnancovi.  

 
Do 72 hodín od zozbierania testov bude doručený výsledok testu prostredníctvom SMS alebo e-
mailu rodičovi. Škola obdrží takisto anonymizovaný výsledok testovania prostredníctvom e-
mailu. V prípade, že rodič neobdrží výsledok testu, kontaktuje dodávateľa. 

https://testujemeskoly.sk/
https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/

