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asdad K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU
MANUÁL
„SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Odporúčacie pokyny a informácie pre obce a mestá v
súvislosti s technickým a personálnym zabezpečením
odberných stredísk pre 1. etapu (31. 10. - 1. 11. 2020)
a 2. etapu (6. 11. – 8. 11. 2020) operácie
4. VERZIA (29. 10. 2020)
Združenie miest a obcí Slovenska dáva do
pozornosti manuál na čo najlepšie
zvládnutie celoplošného testovania na
nový koronavírus COVID – 19 a súčinnosť
miest a obcí pri zabezpečovaní Operácie
„Spoločná zodpovednosť“, pričom naďalej
zdôrazňujeme, že súčinnosť zo strany
miestnej územnej samosprávy je možná s
akceptovaním komunálnych odlišností, s
prihliadnutím na ich disponibilné ľudské
zdroje a samotný fakt, že obce sa delia do 9
veľkostných kategórií čo znásobuje ich
odlišnosti v rámci ponúkanej súčinnosti.
Záväzné pokyny a informácie pre obce v súvislosti s technickým a personálnym zabezpečením
odberných stredísk pre 1. fázu a 2. fázu operácie vypracoval Ing. Lukáš Baňacký, starosta Mestskej
časti Bratislava – Lamač a následne ho poskytol na autorizáciu Ozbrojeným silám Slovenskej republiky
a viacerým ministerstvám.
V poradí štvrtá aktualizácia dokumentu reaguje na usmernenia vo vzťahu k legislatívnemu
zabezpečeniu administratívnej výpomoci počas testovania. Zmeny z druhej verzie sú vyznačené
červeným písmom a modrou farbou sme vyznačili zmeny z rokovania Ústredného krízového štábu zo
dňa 26. októbra 2020. Aktuálne úpravy, v poradí štvrtej verzie sú vyznačené hrubým zeleným
písmom. Dôraz je kladený na pracovnoprávne vzťahy a sociálnu oblasť.
V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že ide o tretiu verziu pôvodného dokumentu po úpravách
ozbrojenými silami v rámci poznatkov z regiónov, kde bolo realizované pilotné testovanie. Zmeny
sú vyznačené farebne, najčerstvejšie úpravy farbou zelenou, verzia číslo tri modrou,
predchádzajúce úpravy farbou červenou a pôvodná prvá verzia bola čiernou.
Predmet
Pre okamžité začatie príprav v oblasti technického a personálneho zabezpečenia operácie sa
všetkým obciam a v prípade Hlavného mesta SR Bratislavy a mesta Košice všetkým mestským častiam
(ďalej „obce“) nariaďujú úlohy a poskytuje zabezpečenie v zmysle nasledovného rozpisu:
A.) ZABEZPEČENIE PERSONÁLU A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE ODBERNÝCH MIEST
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A.1) Prvé kolo celoplošného testovania obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 na území
Slovenskej republiky sa uskutoční počas nadchádzajúceho víkendu (31. októbra a 1. novembra
2020), pričom odberné miesta budú pracovať od 07.00 h do 22.00 h s tým, že posledné stery budú
realizovať do 21.30 h.
Testovanie sa uskutoční aj v okresoch Tvrdošín, Dolný Kubín, Námestovo a Bardejov, kde sa
uskutočnilo prvé testovanie už minulý víkend.
Do pondelka 26. 10. 2020 do 12:00 hod. nahlásiť príslušnému veliteľstvu posádky OS SR počty
okrskov, ich adresy a umiestnenie spolu so schematickým znázornením ich priestorov a organizácie
priebehu odberov, predchádzajúcej evidencie a odovzdávania výsledkov.
A.2) Počet pracovníkov určených na administratívne zabezpečenie chodu odberných miest bude
schválený príslušníkom OS SR zodpovedným za príslušné odberné miesto. Samospráva uzatvorí
s touto osobou Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o
dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v zmysle pokynu MV SR, ktoré bolo
zaslané samosprávam). Vzor Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti nájdete TU.
Do pondelka 26. 10. do 12:00 hod. nahlásiť príslušnému veliteľstvu posádky OS SR počty vlastných
zamestnancov určených na administratívne zabezpečenie chodu odberných miest vrátane ich
časového a miestneho určenia a počty spolupracujúcich dobrovoľníkov zabezpečujúcich
usmerňovanie testovaného obyvateľstva a určené pomocné práce.
A.3) Dobrovoľník/čka sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonávať pre organizáciu
dobrovoľnícku činnosť, obsahom ktorej je: vykonávanie administratívnych prác spojených s
registráciou osôb zúčastňujúcich sa na Celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19
v konkrétnom meste/obci na určenom testovacom mieste.
Odmena pre pracovníka určeného na administratívne zabezpečenie chodu odberných miest je na
základe dohody o vykonaní práce vo výške 100,- Eur brutto za jeden pracovný deň. (približne od 07:00
do 22:00 hod. prevádzkového času a ďalšieho času na prípravu, dvoch prestávok a času na
sumarizácie výstupov).
A.4) Dobrovoľníkovi/čke na základe tejto zmluvy bude vyplatený príspevok na úhradu
cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti a príspevok na
úhradu nevyhnutných výdavkov na miesto vykonávania dobrovoľníckej činnosti vo výške 100,00 €
(slovom: Sto eur) za každý deň riadneho vykonávania dobrovoľníckej činnosti.
Samospráva môže uzatvárať zmluvy aj s väčším počtom dobrovoľníkov, presahujúcim počet
schválených miest administratívnych pracovníkov na odbernom mieste, ak to považuje za
potrebné. Tieto náklady, ale nemusia byť preplatené/refundované.
Spolupracujúci dobrovoľník vykonáva určené práce bez nároku na odmenu.
A.5) Obec zabezpečuje stravu pre vlastných zamestnancov v zmysle príslušných ustanovení
zákonníka práce a formou uskutočniteľnou v závislosti od miestnych pomerov a rovnakým spôsobom
aj pre spolupracujúcich dobrovoľníkov.
A.6) Obec zabezpečuje ochranné prostriedky pre vlastných zamestnancov a pre
spolupracujúcich dobrovoľníkov v súlade s vydanou Metodikou činnosti v odbernom mieste
s následnou dezinfekciou (Dodatok 1 k Príloha QQ k Koordinačný rozkaz SOV). V prípade, že obec
nemá možnosti a prostriedky pre zabezpečenie ochranných prostriedkov, ich zabezpečenie bude
realizované v súčinnosti s OS SR, resp. MZ SR, HaZZ SR alebo PZ SR. O tejto skutočnosti obec
bezodkladne informuje príslušného regionálneho veliteľa a príslušníka OS SR, ktorý bol určený pre
kontakt s obcou.
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A.7) Osoby podieľajúce sa na zabezpečení plošného testovania Vlastní zamestnanci obce
a spolupracujúci dobrovoľníci budú mať zo strany OS SR zabezpečené testovanie na prítomnosť
nákazy koronavírusom COVID-19 pred zahájením práce a po skončení výkonu. V prípade negatívneho
výsledku po ukončení práce nebudú mať nariadenú karanténu. Zamestnanci a spolupracujúci
dobrovoľníci absolvujú odbery na odmernom mieste v zmysle svojho pracovného zaradenia
v sobotu
31.10.2020
pred
zahájením
odberov
pre
obyvateľstvo.
A.8) V rámci evidencie dobrovoľníkov a zdravotníkov, ktorí sa odmietajú registrovať
prostredníctvom centrálneho registračného portálu www.somzodpovedny.sk obec zaznamená údaje
o záujemcovi obsahujúce skutočnosti v zmysle dotazníka na registračnom portáli a ďalej postupuje
nasledovne:
- v prípade dobrovoľníkov pre oblasť usmerňovania testovaného obyvateľstva a určené pomocné
práce, ktorých obec nevie uplatniť v rámci odberných miest na vlastnom území, odošle najneskôr dva
dni pred samotným vykonaním testovania obyvateľov ich zoznam na príslušné veliteľstvo posádky OS
SR, s tým, že títo budú v rámci centrálnej koordinácie dobrovoľníkov určení na výpomoc prioritne
v blízkosti miesta svojho trvalého, resp. prechodného pobytu.
- v prípade zdravotníkov obec odošle ich zoznam najneskôr dva dni pred samotným vykonaním
testovania obyvateľov na príslušné veliteľstvo posádky OS SR, s tým, že títo budú v rámci centrálnej
koordinácie zdravotníkov určení na výpomoc prioritne v mieste svojho trvalého, resp. prechodného
pobytu alebo v jeho blízkosti.
A.9) Obec zabezpečí priestory, ktoré boli zo strany prideleného zodpovedného príslušníka OS SR
schválené na účely prevádzky odberného miesta tak, aby boli spôsobilé na tento účel. V rámci ich
prípravy obec zabezpečí sociálne zariadenie pre personál, uzamykateľnú miestnosť za účelom
uskladnenia materiálu odberného miesta, uzamykateľnú miestnosť na dočasné umiestnenie odpadu
s biologickým materiálom a priestory pre administratívnu a zdravotnú časť uskutočnenia odberov
v rámci dvoch súbežne obsluhovaných tokov a vyčkávacieho priestoru pre odovzdávanie obálok
s výsledkami testovania. Za týmto účelom obec zabezpečí potrebné prekrytie podláh, resp. iných
častí, osadenie oddeľujúcich stien (paravanov) a potrebného nábytku a kancelárskych potrieb. (v
súlade s vydanou Prílohou č. 1 k Príloha QQ k OPLAN SOV SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ stanovujúcou
podmienky doporučeného priestoru pre stacionárne odberové miesto).
A.10) Obec zabezpečí priebežnú dezinfekciu priestorov v súlade s vydanou Metodikou činnosti
v odbernom mieste s následnou dezinfekciou (Dodatok 1 k Príloha QQ k Koordinačný rozkaz SOV).
V prípade, že obec nemá možnosti a prostriedky pre zabezpečenie dezinfekcie priestorov, ich
zabezpečenie bude realizované v súčinnosti s OS SR, resp. MZ SR, HaZZ SR alebo PZ SR. O tejto
skutočnosti obec bezodkladne informuje príslušného regionálneho veliteľa a príslušníka OS SR,
ktorý bol určený pre kontakt s obcou.
A.11) Obec zabezpečí priebežnú dezinfekciu priestorov v súlade s vydanou Metodikou činnosti
v odbernom mieste s následnou dezinfekciou (Dodatok 1 k Príloha QQ k Koordinačný rozkaz SOV).
A.12) Dezinfekcie rúk a jednorazové vreckovky pre testované obyvateľstvo zabezpečia OS SR.
A.13) Vymedzovacie pásky, označenia odberných miest, priestorov a odstupov zabezpečia OS SR.
A.14) Obec zabezpečí prípadné navigačné smerovanie k odberným miestam pre lepšiu orientáciu
testovaného obyvateľstva.
A.15) Celkový počet odberných miest na území obce nemusí byť totožný s počtom volebných
okrskov zriadených obcou počas volieb do NR SR v roku 2020, je ale potrebné, aby sa tomuto počtu
približoval.
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A.16) Zabezpečenie odberných miest iného ako miestneho významu sa od obcí nevyžaduje.
Významnejší zamestnávateľom bude určená povinnosť zabezpečiť testovanie svojich zamestnancov.
A.17) Obce nebudú zabezpečovať odbery pre klientov a zamestnancov domovov sociálnych služieb
a hospitalizovaných pacientov v nemocniciach. Na území samosprávy sa ale budú testovať v rámci
celoplošného testovania aj prijímatelia a zamestnanci ambulantnej sociálnej služby a zamestnanci
terénnych sociálnych služieb (krízovej intervencie a domácej opatrovateľskej služby) v uvedených
termínoch (29.10. - 1.11.2020) v mieste poskytovania sociálnej služby alebo na stanovenom
odbernom mieste obce/mesta. Na účely testovania sa môžu zamestnanci a prijímatelia dostaviť na
pracovisko/miesto poskytovania sociálnej služby aj v prípade, že sa sociálna služba počas soboty
a nedelene poskytuje, a to v zmysle Usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR –
aktuálna verzia na stiahnutie TU
A.18) Ostatné náležitosti prevádzky odberných miest zabezpečujú OS SR. Pre tento účel
spracoval dokument Úrad verejného zdravotníctva SR „Prevádzkový poriadok pre odberové miesto
v súvislosti s celoplošným testovaním populácie SR antigénovými testami na COVID-19“.
A.19) V prípade, že priestory, ktoré obec poskytuje na vybudovanie odberného miesta nevyhovujú
alebo nespĺňajú podmienky stanovené RÚVZ, zriadenie odberného miesta zabezpečia OS SR formou
stanu, stanového prístrešku alebo mobilného odberného miesta. Tento bod bol vypustený.
A.20)
Nakladanie s odpadom s obsahom biologického materiálu zabezpečujú OS SR
z jednotlivých odberných miest, prípadne zo zberného miesta na základe pokynov povereného
príslušníka OS SR určeného pre obec.
A.21) Nakladanie s komunálnym odpadom zabezpečuje obec.
A.22) PZ SR zabezpečí jedného príslušníka na jedno odberné miesto.
A.23) OS SR zabezpečia jedného príslušníka na jedno odberné miesto.
A.24) Na jedno odberné miesto bude zaradení zdravotný personál v počte 2 – 4 osoby.
B.) KOORDINAČNÁ OBLASŤ
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B.1) Základná informovanosť a usmernenie pre testované obyvateľstvo prebehne na centrálnej
úrovni.
B.2) Obec môže testované obyvateľstvo časovo a miestne usmerniť (odporučením) napríklad
v záujme rovnomerného vyťažovania odberných miest v čase a mieste, v záujme usmernenia
cieľových osôb do bezbariérových miest, v záujme smerovania motorizovaných osôb do vhodne
lokalizovaných odberných miest a pod. Urobí tak po dohode s osobou zodpovednou za odberné
miesto.
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