
Správa z 1. a 2. kola celoplošného testovania obyvateľstva 
na COVID 19 v Prosieku.

Priebeh prípravy.
V úvode tejto správy by som chcel poukázať na priebeh príprav k celoslovenskej akcii celoplošného
testovania obyvateľstva. Celá príprava sa niesla do posledných chvíľ každodennými zmenami a
nevyjasnenými pravidlami, čo do prípravy vnášalo chaos a neistotu.
21.  októbra  som na  e-  mail  obdržal  informáciu  o  uznesení  vlády SR,  č.  665,  k  celoplošnému
testovaniu obyvateľov SR.
Citujem text nariadenia.
„Vláda ukladá
starostom obcí primátorom miest
B.5. plniť na svojom území úlohy vyžadované orgánmi štátnej správy v súvislosti s prípravou a vykonaním celoštátneho
testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu do
30. novembra 2020.“

22.  októbra  som obdržal  e-mail  z  Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši  –  odbor krizoveho
riadenia,  „Usmernenie k celoplošnému testovaniu“.  V tomto usmernení bol zapracovaný postup
testovania,  v  podstate  metodika  ako bude  testovanie  prebiehať.  V bode 4.  a  5.  boli  zakotvené
konkrétne inštrukcie pre obce a mestá. Dovoľte mi zopár poznámok k tejto inštrukcii.
Pozíciu administratívneho pracovníka bolo veľmi ťažké obsadiť, nakoľko sme ich mali nahlásiť v

podstate „z večera do rána“.  Nikomu nie je možné zazlievať,  že do tejto pozície,  ktorá priamo
ohrozuje obyvateľa, nik na rýchlo nechcel nastúpiť. Totižto vôbec nebola pravda, ako to písali v
druhom odseku tohto usmernenia, že administratívny pracovník nepríde do kontaktu s testovanými
osobami.  Boli  prvý.  O  tom,  že  v  registri  administratívnych  pracovníkov  sa  nachádzajú  traja
dobrovoľníci z našej obce nám nik nedal vedieť.



Bod  4.  v  piatom  odseku  tohto  usmernenia  pojednáva  o  tom,  že  administratívny  pracovníci  si
zabezpečia stravu sami. Nepokladal som to za šťastné riešenie, nakoľko pri predstave, že strávia na
odbernom mieste šestnásť hodín bez teplej stravy, pokladal som si za povinnosť, aj v mene obce, za
ich obetavosť a nasadenie zabezpečiť im aspoň teplú stravu.
V bode 5 prvý odsek usmernenie informuje o dezinfekcii na konci dňa. Ak by sme sa držali tohto
usmernenia tak pri druhom testovaní by pozitívnych pribudlo a nie odbudlo. Nie som síce virológ,
ale stál som si za tým, aby pri každom pozitívnom výsledku sa priestor dezinfikoval. Myslím, že to
bolo pre dobro občanov našej obce.
Bod 5. v druhom odseku usmernenie pojednáva o zabezpečení dezinfekčných prostriedkov. Podľa
tohto odseku ju mala zabezpečiť obec prostredníctvom DHZ a dokonca v texte boli uvedené firmy
na zabezpečenie dezinfekcie. U nás dezinfekciu sme zabezpečili prostredníctvom DHZ Prosiek.
Bod. 6. nás informoval, že dezinfekčné prostriedky a prostriedky osobnej ochrany zabezpečí MO
SR. Keďže celý proces prípravy sa niesol v chaotickom duchu, predpokladal som, že sa to tak
nestane, čo sa mi aj potvrdilo. 27. 10. som obdržal e-mail od styčného dôstojníka v nasledujúcom
znení:
Dobrý deň,
informácie pre vás: 
    odberné miesto Veľké Borové bolo zrušené a administratívne pripojené k obci Huty (opakujem sa a upresňujem)
materiál zabezpečený OSSR (z našej strany):

• dezinfekcia pre zdravotníkov a odberné miesto (ruky, a miesto odberu)
• 2 rozprašovače (1x 10l 1x5l) na dezinfekciu priestoru
• dezinfekcia v určitom množstve, bolo by vhodné aby ste mali aj vy nejaké  zásoby a mohli sme tie priestory

dezinfikovať aj častejšie
• označenie priestorov, tento materiál je rozdelený rovnako pre každé odberné miesto, je vhodné aby ste tento

priestor pomohli označiť aj vašimi prostriedkami, prešli sme každé odberné miesto a ani jedno nebude rovnaké
a bude sa prispôsobovať daným podmienkam

• kompletnú  dokumentáciu  pre  odberný  tím  vrátane  vašich  dobrovoľníkov  (čísla  pre  testovaných,  tabuľky,
dohody, testy, certifikáty…)

• vrecia na odpad 
        ... 
materiál zabezpečený z vašej strany:

• priestory, materiálno-technické vybavenie, sociálne zariadenia pre odberný tím, dezinfekciu,…
• 3x kontajner (stojan na vrece) alebo alternatívu 
• 2x bezdotykový stojan na dezinfekciu

personál zabezpečený OSSR:
• 4 x zdravotník minimálne jeden má oprávnenie na vykonávanie sterov, 
• 1x príslušník OSSR (vojsko)
• 1x príslušník  PZ (polícia)

    
personál zabezpečený z vašej strany:

• 2x administratívny pracovník (1 ďalší ako náhradník) odmenu riešiť a žiadať rovnako ako počas volieb
• pomocný personál pre okolie odberné miesto (dobrovoľníci, DHZ, zamestnanci vašich úradov...) 

Ak sú nejaké problémy znova vám pripomínam aby ste ma o tom informovali, momentálne z vašej strany neboli žiadne.
Určite som nespomenul všetko, keď budem mať ďalšie informácie tak vám ich posuniem.

Podotýkam, že prostriedky sme už mali zakúpené. Dezinfekciu a ochranné pomôcky z vlastných
zdrojov. Prvú dezinfekciu zabezpečenú OS SR sme obdržali v našej obci v deň 1. kola testovania o
približne o 10:00 hod. a to tri litre. Postrekovače som priniesol vlastné 5l, dobrovoľník zamestnanec
obce priniesol 10l tiež vlastný.
Odmena pre administratínych pracovníkov bola stanovená na 100,- eur. Zmluva sa menila tri krát
kým dostala konečnú podobu.
Pre objektívnosť je potrebné tiež uviesť ďakovný e-mail, ktorý nám zaslal styčný dôstojník celej
akcie. Citujem:
Dobrý večer,



chcem vám veľmi pekne poďakovať za spoluprácu v tomto obrovskom projekte. Počas tohto týždňa ste dokázali na
každom jednom mieste veľké odhodlanie a úsilie pomôcť pri plošnom testovaní obyvateľstva vašich obcí a okolia. Bez
vás by tieto tímy nemohli fungovať na tak vysokej úrovni. Dúfam, že najbližšie dni ukážu očakávané výsledky. Ak budete
mať nejaké otázky alebo postrehy môžete ma kontaktovať, v prípade následnej 3. vlny testovania môžeme (o ktorej stále
nevieme ako bude vyzerať a či bude) všetko vylepšíme ku spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

Ďakujem a prajem pekný večer.

Poďakovanie  patrí  všetkým,  ktorí  sa  na  celoplošnom testovaní  zúčastnili.  Tímu,  ktorý  podával
naozaj skvelý výkon, ale aj občanom, testovaným. Nám testovanie ukázalo, navzdory polemikám
okolo  testov,  že  aj  tak  malá  obec  ako  je  Prosiek,  môže  byť  zraniteľná  aj  pri  malom  počte
obyvateľstva. 
Za  našu obec v tíme boli  Barbora  Švárna/Vanesa Pagáčová – administratíva,  Branislav Hrča –
dobrovoľník,  Jozef  Majerčiak  –  dobrovoľník,  naša  rodáčka  Zuzana  r.  Trnovská  –  zdravotný
personál. Na príprave sa podieľali členovia DHZ Peter Tuka, Roman Švárny, Martin Piatka. Obaly
na  stoličky nám sponzorský venoval  ELIT SLOVAKIA – obchodný zástupca Miroslav Švárny.
Všetkým vyslovujem jedno veľké a úprimné ďakujem za všetkých obyvateľov obce.

Štatistika

Počty

Kolo Počet testovaných Pozitívnych V %

1. 357 (cca 170 Prosiek) 16 (Prosiek) 4,48 (9,4 % Prosiek)

2. 290 (cca 140 Prosiek) 2 (Prosiek) 0,69 (1,4% Prosiek)

Prostriedky
Finančné prostriedky vynaložené na 1. a 2. kolo testovania boli v sume 1.570,02.
Žiadosť o refundáciu bola zaslaná na Okresný úrad – odbor krízového riadenia, ktorá po kontrole
bola verifikovaná (odsúhlasená oprávnenosť nákladov). 
 




