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Štruktúra odberového miesta,

Činnosť na odberovom mieste,

Zoznam dokumentácie pre jednotlivé 

stanovišťa



Zloženie tímu odberného miesta (OM)

1 x PrV OS SR – veliteľ OM

1 x PZ SR

2 x zdravotník - zodpovednosť MZ SR, HaZZ (minimálne jeden 
zdravotnícky pracovník musí mať ukončené zdravotnícke vzdelanie: 
lekár, sestra, záchranár, praktická sestra, druhý môže byť študent 
strednej zdravotníckej školy, lekárskej fakulty alebo študent verejného 
zdravotníctva alebo fyzioterapie)

2 x vyhodnocovací pracovníci – zodpovednosť MZ SR, HaZZ (nepožaduje 
sa zdravotnícke vzdelanie)

2 x administratíva - miestna samospráva

OM je možné doplniť o nasledujúci personál:

3 x pomocný personál (dobrovoľník)

1 x mestská polícia



Veliteľ odberového miesta

Stanovište č.1
Vstup
(1 x príslušník 
PZ SR)

Stanovište č.2
Admin
( 1x Miestna 
samospráva)

Stanovište č.3
Odberné 
miesto
(2x Zdravotnícky 
personál)

Stanovište č.4
Admin
(1xMiestna 
samospráva)

Stanovište č.5
Prevzatie 
certifikátu



• Stanovište č. 1 – Vchod na odberové miesto

• Stanovište č. 2 – Administrácia občana

• Stanovište č. 3 – Odberové miesto

• Stanovište č. 4 – Miesto na vydanie zdravotníckeho certifikátu

• Stanovište č. 5 – Východ z odberového miesta



Stanovište č. 1 – Vchod na odberové miesto

Na stanovišti vykonáva činnosť príslušník PZ SR, ktorý pred 
vchodom do určeného odberového priestoru usmerňuje vstup 
občanov do odberovej miestnosti, dohliada na dodržovanie 
verejného poriadku a dodržiavaní bezpečných odstupov medzi 
občanmi. Označenie rozostupov po každých 2 metroch. 

Po vstupe do odborného miesta si občan dezinfikuje ruky 
určeným dezinfekčným prostriedkom.



Stanovište č. 2 – Administrácia občana

Na stanovišti ho administratívny pracovník vyzve k predloženiu 
občianskeho preukazu resp. iného dokladu totožnosti a karty poistenca. 
Administratívny pracovník zapíše do stanovenej dokumentácie stanovené 
údaje. Následne občanovi pridelí identifikačné číslo a podá občanovi 
papierovú vreckovku a vyzve ho aby si šiel na určené miesto odkašľať 
a vyfúkať nos.

Po vykonaní uvedených úkonov občan vhodí použitú vreckovku do 
odpadovej nádoby a presunie sa na samotné odberové miesto.



Stanovište č. 3 – Odberové miesto

Na odberovom mieste občan odovzdá identifikačné číslo 
zdravotníckemu pracovníkovi č. 3. Následne je vyzvaný k tomu, aby si 
sňal prekrytie nosa a úst.

Zdravotnícky pracovník č. 1 vykoná úkon odberu biologickej vzorky 
a následne ponorí odberovú tyčinku do nádobky s roztokom. 
Odberovú tyčinku odhodí do odpadovej nádoby na biologický odpad. 

Zdravotnícky pracovník č. 2 nakvapká 3 kvapky roztoku na testovaciu 
plôšku a túto odovzdá zdravotníckemu pracovníkovi č. 3, ktorú ju 
položí na identifikačné číslo. Občan je po odobratí biologickej vzorky 
vyzvaný, aby odišiel do priestoru, kde čaká na výsledok testu. 

Zdravotnícky pracovník č. 3 odčíta výsledok z testovacej plôšky po 15 
až 30 minútach. Zdravotnícky pracovník č. 3 zapíše výsledok testu na 
druhú stranu papiera s identifikačným číslom a odnesie papier 
s číslom a výsledkom testu zdravotníckemu pracovníkovi č. 4.



Stanovište č. 4 – Miesto na vydanie zdravotníckeho certifikátu

Administratívny pracovník č. 4 zaznamená výsledok testu do 
zdravotníckeho certifikátu a na základe identifikačného čísla vyzve 
občana, aby mu predložil občiansky preukaz/iný doklad totožnosti 
a identifikačné číslo. Administratívny pracovník č. 4 zaznamená 
osobné údaje do zdravotníckeho certifikátu, ktorý vloží do obálky, 
uzavrie ju a odovzdá občanovi. Poďakuje mu za účasť a oznámi mu, že 
ďalšie pokyny sú uvedené na zdravotníckom certifikáte.



Stanovište č. 5 – Východ z odberového miesta

Po prevzatí zdravotníckeho certifikátu občan odchádza z odberového 
miesta. Na odberovom mieste má svoje stanovište veliteľ odberového 
tímu – profesionálny vojak, ktorý dozerá na činnosť na odberovom 
mieste. V prípade potreby rieši vzniknuté problémy a v pravidelných 
intervaloch informuje nadriadeného regionálneho veliteľa o celkovom 
počte testovaných a počte pozitívnych občanov.

Poznámka:

Uvedená metodika je modelová, je možné ju upraviť na základe 
podmienok na konkrétnom odberovom mieste. Všetky informácie 
uvedené v tejto metodike sú obsahom inštruktážneho videa.



Stanovište č. 1 – Vchod na odberové miesto

• Informačná povinnosť ÚVN SNP Ružomberok



Stanovište č. 2 – Administrácia občana

• Pridelenie identifikačných čísel,

• Zoznam testovaných občanov,



Stanovište č. 3 – Odberové miesto

• Výsledková tabuľa

• Zoznam pozitívne testovaných



Stanovište č. 4 – Miesto na vydanie zdravotníckeho certifikátu

• Zdravotnícke certifikáty



Veliteľ odberového miesta

• Dohoda o vykonaní práce,

• Osobný dotazník,

• Čestné prehlásenie, 

• Čestné prehlásenie na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na 
prácu v čase krízovej situácie,

• Vyhlásenie o účte,

• Tabuľka pre podklady k výplate,


