
Vážení rodičia, milí pacienti, 
 
 
pre lepší prehľad, ako to bude s potvrdeniami a nutnosťou testovať sa, som 
vám pripravila nasledujúce informácie: 
 
 
1. Od 15.11.2021 sa za dôkaz prekonania ochorenia Covid-19 vo všetkých 
vekových kategóriách (od 2 rokov veku) uznáva len potvrdenie o pozit. 
PCR     teste vydané NCZI - teda Green pass. 
     - nebudeme vydávať Potvrdenie o prekonaní na základe pozit. Ag testu, ani na 
základe vyšetrenia protilátok 
     - nebude platiť žiadne iné potvrdenie, ak ochorenie prebehne po tomto dátume - 
len Green pass.   
     - nebudeme vydávať pacientom, ktorí prekonali ochorenie Covid-19 po 15.11.2021, 
žiadne potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 (požiadate si 
oň cez  www.korona.gov.sk) 
 
 
2. Nárok na Potvrdenie o prekonaní ochorenia, ktoré vydáme na požiadanie, 
majú nárok len deti od 2 do 12 r. a 2 mes., ktoré prekonali ochorenie Covid-19 od 
19.5. 2021 do 15.11.2021 - teda 180 dní dozadu a mali ho potvrdené len 
Ag   pozit. testom v MOM alebo u nás (nie samotestom), súčasne máme  
výsledok tohto testu zaznamenaný v našej dokumentácii, rovnako ako 
skutočnosť, že deti  absolvovali aj karanténu.. 
   - 180 dní sa počíta od dátumu vykonania Ag testu s pozit. výsledkom 
(zaznamenaným v zdrav. dokumentácii). 
   - potvrdenie sa nevydáva, ak má dieťa dôkaz o prekonaní ochorenia na základe 
vyšetrenia protilátok. 
 
 
3. Od 18.11.2021 budú môcť všade tam, kde je podľa nového Covid automatu 
umožnený len vstup OP, vstupovať deti očkované, po prekonaní ochorenia 
(s  dokumentami  popísanými vyššie), alebo u detí od 2 rokov do 12 r. +  2 mes. 
aj testované. 
    Považované za očkované budú len: 
    - deti do 2 rokov (aj keď očkované neboli). 
    - deti nad 12 rokov a 2 mes. očkované podľa pravidiel ako dospelí.                 
 
     Považované za prekonané budú len: 
    - deti 2-12 r.a 2 mes. s  Green passom alebo Potvrdením o prekonaní od nás na 
základe pozit. Ag testu pred 15.11.2021 
    - deti nad 12 rokov a 2 mes. - s Green passom (prekonané s pozit. PCR) 
     
     Považované za testované budú len deti: 

- testované Ag testom v MOM alebo u nás na ambulancii - teda musia mať o 
výsledku testu doklad 

- ak pri takomto testovaní zachytíme pozitivitu Ag testu, nariadime  dieťaťu 
karanténu a odporučíme verifikáciu PCR testom 

- platnosť Ag testu na tieto účely je 48 hod. od vykonania testu 



   - môže byť použitý aj výsledok PCR testu (platný 72 hod. od jeho vykonania). PCR 
test na tieto účely nehradí zdravotná poisťovňa. 
 
4. Človek starší ako 12 rokov a 2 mes., ktorý prekonal  ochorenie potvrdené len 
Ag testom alebo vyšetrením protilátok do 15.11.2021 a aj po tomto dátume 
sa nebude považovať za osobu, ktorá prekonala ochorenie Covid-19. Na vstup 
na miesta pre OP bude potrebovať očkovanie.  
 
 
6. Od 15.11.2021, ak bude mať dieťa ráno pred školou Ag pozit. samotest, rodič 
ihneď nahlási výsledok škole aj nám telefonicky alebo mailom, a dieťa, ako aj 
celá trieda idú  do karantény.  
   - ak dáte dieťa otestovať na MOM  a výsledok by bol negat., trieda do karantény 
nemusí ísť. 
   - ak bude pozit., trieda je v karanténe. 
   -  ak rodič odmietne verifikáciu, trieda ostáva v karanténe až do vykonania PCR 
testu. 
   - ak je takéto dieťa PCR negat., trieda sa vracia do školy. 
   - ak je dieťa pozit., deti v triede pokračujú v karanténe a riešia sa ako úzke kontakty. 
 
Prosím vás, aby ste sa na vyšetrenie u nás objednali. Z dôvodu vážnej 
epidemiologickej situácie nie je možné vyšetrovať vopred neobjednaných 
pacientov!!! 


