
 

Inštrukcia pre kloktacie testy 

ČO SÚ KLOKTACIE TESTY A AKO FUNGUJÚ?  

Kloktací test je bezpečné a jednoduché odobratie vzorky vo forme výplachu ústnej dutiny žiaka 
fyziologickým roztokom alebo čistou vodou bez nutnosti prítomnosti zdravotníckeho personálu, 

len pod dohľadom osoby (napr. zodpovedná osoba, triedny učiteľ, iný zamestnanec školy alebo aj 
napríklad zákonný zástupca, s ktorou má škola uzavretú zmluvu o dobrovoľníctve na tento účel),  

ktorá dobrovoľne vykoná dozor pri odbere vzorky. Odobraté vzorky zozbiera zo školy 
poskytovateľ služby, ktorý ich vyhodnotí PCR testom a výsledok testu doru čí zákonnému 

zástupcovi žiaka (sms alebo e-mail).  

Tento druh testovania, z odobratej vzorky prostredníctvom výplachu ústnej dutiny žiaka, sa 

vyhodnocuje v akreditovanom laboratóriu PCR testom na zistenie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2.  

Výhodou kloktacích testov je omnoho presnejšia detekcia prítomnosti vírusu SARS–CoV-2 v 
porovnaní s antigénovými testami. Zároveň odber vzorky prostredníctvom výplachu ústnej dutiny 

predstavuje menej invazívnu formu odobratia vzorky oproti výterom z nosohltana.  

Účasť na kloktacom testovaní je dobrovoľná. Testovanie je bezplatné. Pri odbere vzorky nie sú 

potrebné žiadne špeciálne ochranné pomôcky okrem bežne používaných, ako je respirátor, 
rúško alebo štít, môžu sa použiť aj ochranné gumene rukavice.  

Kloktací test je určený primárne žiakom II. stupňa v základných školách (nie pre zamestnancov 
škôl, ani pre zákonných zástupcov). V prípade podozrenia z výskytu ochorenia SARS-CoV-2 alebo v 

prípade záujmu zákonných zástupcov žiakov je možné pretestovanie kloktacím testom žiakov I. 
stupňa (odporúčame hlavne 3. a 4. ročník). Žiak na II. stupni základnej školy môže byť v prípade 

nezáujmu o kloktacie testy naďalej testovaný antigénovými testami a tak preukazovať platný 

výsledok testu.  

Školy si naďalej môžu zadávať aj požiadavku na antigénové testy tak, ako doteraz a testovať tak 

svojich zamestnancov, jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti 
alebo žiakov na II. stupni, ktorí sa neotestujú kloktacími testami a zú častňujú sa prezenčnej 

formy vzdelávania.  

AKO PREBIEHA SAMOTNÉ TESTOVANIE KLOKTANÍM?  

Škola upovedomí zákonných zástupcov žiakov, ako aj samotných žiakov o termíne odoberania 
vzoriek. Testovanie kloktacími testami prebieha v škole bez prítomnosti zákonného zástupcu 

pod dohľadom osoby (napr. zodpovedná osoba, triedny učiteľ, iný zamestnanec školy alebo 
zákonný zástupca, s ktorou má škola uzavretú zmluvu o dobrovoľníctve na tento účel), ktorá 

dobrovoľne vykoná dozor pri odbere vzorky. Následne zorganizuje za prísneho dodržiavania 
epidemiologických opatrení (ROR – ruky, odstup, rúška) v interiéri alebo v exteriéri areálu školy 

(podľa technických a poveternostných podmienok) ) samotné odoberanie vzoriek. Poskytovate ľ  

služby zabezpečuje pre školy inštruktážne letáky, ako aj inštruktážne videá a odborné konzultácie.   

Samotný postup odberu vzorky je jednoduchý a bezpečný. Pred začiatkom odoberania vzoriek 

škola poučí žiakov, ako má prebiehať odoberanie vzorky a zároveň počas odoberania vzorky 



dohliada na dodržiavanie postupu pri výkone odberu vzorky. Zodpovedná osoba je pred samotným 
začiatkom odoberania vzoriek zaškolená poskytovateľom služby. 

Odber vzorky od žiaka je vykonávaný prostredníctvom odberovej sady, ktorá obsahuje odberovú 
skúmavku, fyziologický roztok alebo nádobu na čistú vodu z vodovodu (záleží od výrobcu 

odberovej sady), môže obsahovať aj slamku slúžiacu na transport vzorky z úst do skúmavky,  
leták/štítok s identifikačným číslom vzorky, absorpčný papierik a bezpečnostné obalové vrecúško 

na odobratú vzorku za účelom ochrany vzorky a okolia pri transporte.  

Žiak si vyberie z odberovej sady nádobku s fyziologickým roztokom (roztok je zdravotne nezávadný 

pri prípadnom prehltnutí nenastáva žiadny problém, nevzniká žiadna alergická reakcia) alebo 
nádobu na čistú vodu z vodovodu (nádobku si naplní vodou z vodovodu) a následne si fyziologický 

roztok alebo čistú vodu naleje žiak do úst a začína výplach ústnej dutiny. Výplach ústnej dutiny má 

presne stanovený čas, ktorý uvádza poskytovateľ služby v základnej inštruktáži, v priemere trvá 
výplach cca 1 minútu. Následne žiak pomocou slamky alebo bez nej premiestni vzorku z úst do 

skúmavky. Odobratú vzorku v skúmavke žiak zabalí do priloženého bezpečnostného obalového 
vrecúška, a tým je odoberanie vzorky ukončené. Škola na základe inštrukcií poskytovateľa služby 

dokončí administratívne úkony spojené s registráciou žiakov na testovanie (štandardne 
vyhotovuje zoznamy s identifikačnými údajmi testovaných žiakov a údajmi ich zákonných 

zástupcov potrebných na doručenie výsledku testovanej vzorky). Následne riadne zabalené  
odobraté vzorky pripraví zodpovedná osoba na odovzdanie poskytovateľovi služby.  

 


