
 
 

KARANTÉNNE NARIADENIA 
 

Pre očkovaných žiakov  
a pre žiakov, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní: 

Ak sa v triede vyskytne žiak pozitívny na ochorenie COVID-19, nepôjdu žiaci z triedy do karantény na základe 
výnimky z karantény. Nesmú sa u nich však vyskytovať klinické príznaky ochorenia COVID-19.  

Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu (výnimka z karantény), ktorá:  
a) je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V)  
b) je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),  
c) je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale 
do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19  
d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami  

Títo žiaci chodia do školy, učia sa prezenčne.  

Pre neočkovaných žiakov a pre žiakov, ktorí neprekonali ochorenie COVID-19: 
 

Ak sa v triede vyskytne žiak  pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 10-dňovej karantény 
(okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).  

Karanténa začína plynúť dňom od posledného dňa kontaktu s pozitívnou osobou.  

Žiak má na výber nasledovné možnosti:  

a) neprihlási sa na PCR test, zotrvá 10 dní v karanténe od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Ak sa 

u žiaka nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia po 10. dňoch t. j. na 11. deň nastupuje do 

školy. 

b) sa ihneď prihlasuje prostredníctvom korona.gov.sk na PCR test a uvedie konkrétnu osobu ako úzky kontakt. 
V tomto prípade je PCR test zadarmo. Ak výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného 
kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a u žiaka v karanténe sa nevyskytuje ani jeden z klinických 

príznakov ochorenia, karanténu môže ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na 

ochorenie COVID-19 t. j. na 8. deň nastupuje do školy.  

c) ak má žiak výsledok PCR testu pozitívny, zotrvá v 10 dňovej karanténe, ktorá sa počíta odo dňa vykonania 
PCR testu. Pokiaľ sa u žiaka počas posledných 3 dní karantény nevyskytol ani jeden z klinických príznakov 
ochorenia na 11. deň nastupuje do školy. V prípade, že sa u žiaka objavil akýkoľvek z klinických príznakov, 
karanténu možno ukončiť až na základe rozhodnutia lekára, ktorý posúdi, či je žiak spôsobilý ukončiť 
karanténu.  

Žiak sa pri troch uvedených prípadoch vyučuje dištančne. Kontrolný test na ukončenie karantény nie je 
potrebný! 

Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti  žiaka, zostáva žiak v karanténe. (žiak, 
ktorý má výnimku z karantény môže chodiť do školy, ak nemá príznaky). Jeho trieda pokračuje v prezenčnom 
vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka len v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho, ale nie je chorá), žiak 
môže chodiť do školy, kým sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19 (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku 
z karantény – tí môžu naďalej chodiť do školy). 

Žiak, ktorý má pozitívny samotest nahlási túto skutočnosť triednemu učiteľovi a musí bezodkladne absolvovať 
PCR test alebo Ag test v mobilnom odberovom mieste (MOM), aby sa v prípade potvrdenia pozitivity dostal 
údaj do centrálneho systému! Následne nastupuje do karantény – samotest nepostačuje! 

Žiaci z triedy, v ktorej žiak mal pozitívny samotest, naďalej chodia do školy, pokým nie je pozitívny výsledok 
žiaka potvrdený v MOM. Následne žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym žiakom počas posledných 2 
dní pred realizáciou samotestu idú do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). 
 


