Príloha č. 7

Možnosti financovania a testovania na ochorenie COVID -19 v školách a školských zariadeniach
Miesto

Spôsob prevádzky
počas prevádzkových hodín

Financovanie Kto zabezpečuje
hradené z
zriaďovateľ/škola/šk
paušálu MZ SR + olské zariadenie
antigénový test
bezplatne

mimo prevádzkových hodín

finančný
zriaďovateľ/škola/šk dohodnúť sa s MOM,
príspevok na
olské zariadenie
nahlásiť počty potrebných
otestovanú
testov MŠVVaŠ SR,
osobu 5,- eur +
objednať si službu
antigénový test
testovania len pre
bezplatne
zamestnancov, žiakov a
jedného zákonného
zástupcu testovaného žiaka,
vyžiadať príspevok od
MŠVVaŠ SR

v areáli školy/školského
zariadenia (v exteriéri)

finančný
zriaďovateľ/škola/šk dohodnúť sa s MOM,
príspevok na
olské zariadenie
nahlásiť počty potrebných
otestovanú
testov MŠVVaŠ SR,
osobu 5,- eur +
objednať si službu
antigénový test
testovania len pre
bezplatne
zamestnancov, žiakov a
finančný
zriaďovateľ/škola/šk jedného zákonného
príspevok na
zástupcu testovaného žiaka,
olské zariadenie
otestovanú
vyžiadať príspevok od
osobu 5,- eur +
MŠVVaŠ SR
antigénový test
bezplatne

Existujúce MOM
(mobilné odberové
miesta) - zoznam
zverejňuje MZ SR
na
https://www.healt
h.gov.sk/?ag-mom

v budove školy/školského
zariadenia (v interiéri)

Čo je potrebné
dohodnúť sa s MOM,
nahlásiť počty potrebných
testov MŠVVaŠ SR,
objednať si službu
testovania bezodplatne

MZ SR
k 15. 12. 2020 je zriadených
240 MOM s finančným
príspevkom MZ SR,
očakávaný počet zriadených
MOM s finančným
príspevkom MZ SR do konca
roka 2020 je 300

v priestoroch MOM podľa
kapacity

finančný
VÚC, obec/mest,
príspevok na
škola/školské
otestovanú
zariadenie
osobu 5,- eur +
antigénový test
bezplatne

v areáli školy/škoského
zariadenia (v exteriéri)

finančný
VÚC, obec/mest,
príspevok na
škola/školské
otestovanú
zariadenie
osobu 5,- eur +
antigénový test
bezplatne

v budove školy/školského
zariadenia (v interéri)

finančný
VÚC, obec/mest,
príspevok na
škola/školské
otestovanú
zariadenie
osobu 5,- eur +
antigénový test
bezplatne

určí zriaďovateľ/škola/školské
zariadenie

paušál MZ +
antigénový
test bezplatne

MOM (mobilné
odborové miesta)
zriadené
VÚC/obcou/mest
om alebo
školou/školským
zariadením

Nové MOM

VÚC, obec/mest,
škola/školské
zariadenie

ponúknuť školám a školským
zariadeniam možnosť
testovania, všetkým nie len vo
vlastnej zriaďovateľskej a
riadiacej pôsobnosti, nahlásiť
počty potrebných testov
MŠVVaŠ SR (každá škola a
školské zariadenie za seba cez
online formulár), vyžiadať
príspevok MŠVVaŠ SR (každá
škola a školské zariadenie za
seba). V prípade, že MOM
testuje aj osoby z iných škôl a
školských zariadení, ktoré
nemá v zriaďovateľskej a
riadiacej pôsobnosti, tak si za
služby môže požadovať
poplatok za dané testovanie,
ktorý si určuje MOM, avšak už
si za tieto osoby nebude
uplatňovať zriaďovateľ MOM
príspevok, v prípade, že by
MOM poskytla službu
bezodplatne, tak si môže za
tento výkon pokryť náklady cez
uplatnený nárok na príspevok
prostredníctvom školy a
školského zariadenia a ten kto
bol testovaný si nebude
uplatňovať nárok na príspevok,
lebo mal službu testovania
zabezpečenú bezodplatne.
Príspevok bude priznaný
školám a školským
zariadeniam, ktoré si takúto
službu objednali u MOM za
odplatu alebo
školám/školským zariadeniam,
ktoré si vykonali testovanie vo
vlastnej MOM resp. MOM ich
zriaďovateľa.

splniť podmienky prípadnej MZ SR vypíše výzvu na
novej výzvy MZ SR na
zriadenie nových MOM na
zriadenie nových MOM
základe uloženia úlohy
UKŠ/vlády SR

Nové školské
odberové miesta
(ŠOM) - v procese
prípravy

v areáli školy
v budove školy
na inom vhodnom mieste
určenom
zriaďovateľom/školou/školský
m zariadením

pod dohľadom školskej sestry

Ambulancie
lekárov alebo
lekár/sestra s
licenciou na výkon
samostatnej
zdravotníckej
praxe

Súkromné
laboratóriá so
zriadeným MOM

Odber formou
kloktania

podľa možností a dohody
oboch strán
(zriaďovateľ/škola/školské
zariadenie)

zriaďovateľ/škola/šk
až po vypísaní výzvy MZ SR
olské zariadenie

MZ SR zváži výzvu pre
zriaďovateľov, školy a
školské zariadenia, aby
mohli zriaďovať ŠOM pre
potreby zamestnancov,
žiakov a zákonných
zástupcov žiakov

zriaďovateľ/škola/šk až po legislatívnej zmene zo MZ SR pripravuje
olské zariadenie
strany MZ SR
legislatívnu zmenu pre
vytorenie pozície školskej
sestry
finančný
zriaďovateľ/škola/šk dohodnúť sa s ambulanciou
príspevok na
olské zariadenie
lekára alebo s
otestovanú
lekárom/sestrou,
osobu 5,- eur +
nahlásiť počty potrebných
antigénový test
testov MŠVVaŠ SR,
bezplatne
objednať službu,
vyžiadať príspevok od
MŠVVaŠ SR

podľa možností a dohody
medzi súkromným
laboratóriom a
zriaďovateľom/školou/školský
m zariadením

finančný
zriaďovateľ/škola/šk dohodnúť sa so súkromným
príspevok na
olské zariadenie
laboratóriom so zriadeným
otestovanú
MOM,
osobu 5,- eur +
nahlásiť počty potrebných
antigénový test
testov MŠVVaŠ SR,
bezplatne
vyžiadať príspevok od
(zvyšok si
MŠVVaŠ SR
doplatí
objednávateľ)

individuálne

bez finančného
príspevku podľa
cenových
podmienok
laboratória so
zdradeným MOM
(môžu sa vykonať
aj PCR testy)

rodič/
zamestnanec

len v prípade keď
žiak/zákonný zástupca
žiaka/plnoletý
žiak/zamestnanec školy
alebo školského zariadenia
prejaví záujem o
individuálne testovanie

MZ SR zváži možnosť
preplácania nákladov na
testovanie zdravotnou
poisťovňou

po schválení tejto formy testovania, bude MŠVVaŠ SR v spolupráci s MZ SR infomovať zriadovateľov/školy/školské zariadenia/

