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VÁŽENÍ STAROSTOVIA, VÁŽENÍ PRIMÁTORI,  
VÁŽENÍ RIADIACI PRACOVNÍCI, RIADITELIA ŠKÔL,  

PREVÁDZKOVATELIA ŠPORTOVÝCH, KULTÚRNYCH A DUCHOVNÝCH ZARIADENÍ ! 
 
 Plne sa stotožňujeme s názorom vlády, že treba prijať razantné opatrenie na zvládnutie koronakrízy. 

Jednou z možností sú plošné testovania. Existuje možnosť, ktorá je široko využívaná v Rakúsku 

a v Nemecku. Jedná sa o bezkontaktné antigénové testy zo slín. Pozor: nie sú to kloktacie testy! 

Senzitivita: 98,04%, špecificita: 99,33%. Tieto parametre sú podstatne lepšie ako pri bežných paličkových 

antigénových testoch. Bezkontaktné testy zo slín sú vhodné aj na vyšetrenie bezpríznakových nosičov. 

Testy sú veľmi jednoduché na vykonanie. Stačí napľuť slinu, pridať roztok a do 15 minút je výsledok. 

Uvedené antigénové testy  zo sliny žiadnym spôsobom neohrozujú a nepoškodzujú vyšetrované osoby. 

Testy majú európsky certifikát - certifikát CE a cenovo sú porovnateľné s bežnými paličkovými 

antigénovými testami. Cena testu je cca 4,20 Euro bez DPH. 

 Výhodou testu je, že pri testovaní odpadá akákoľvek asistencia zdravotníckeho pracovníka a teda 

testy sú použiteľné pre širokú verejnosť vrátane závodov, verejných inštitúcií, školských zariadení, kostolov, 

hotelov, fitnes centier, športovísk, kín, divadiel atď. .  

Tieto bezkontaktné antigénové testy nestresujú deti a občanov! Preto doporučujeme tieto testy 

na celoplošné testovanie populácie. Tieto testy majú potenciál znovuobnoviť medziľudské kontakty 

a ekonomické vzťahy spoločnosti. Človek nie je vlk samotár. Pre plnohodnotný život potrebuje nevyhnutne 

kontakt s inými ľuďmi! Doterajšia izolácia ľudí je zodpovedná za obrovský nárast psychických ochorení 

a samovrážd. Ani najväčším pustovníkom a mystikom sa nie vždy darilo vydržať v samoizolácií dlhší čas. 

Psychický stav spoločnosti je extrémne kritický. 

Vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č.14/2021 V. v. SR uverejnenej 

vo Vestníku vlády Slovenskej republiky čiastka 8/2021 je uvedený celý rad výnimiek, ktoré sú 

kontraindikáciou pre testovanie paličkovým antigénovým testom. K týmto kontraindikáciám treba uviesť, 

že existuje početná skupina obyvateľstva, ktorá má morálnu výhradu vo svedomí používať tieto paličkové 

antigénne testy. 

 Vyššie uvedenými bezkontaktnými antigénovými testami zo slín je možné vyšetriť aj tú časť 

populácie, ktorá sa nemôže podrobiť paličkovému antigénovému testovaniu, z dôvodu kontraindikácie 

alebo výhrade vo svedomí podľa ustanovenia čl. 24 Ústavy Slovenskej republiky . A tým môžeme 

v maximálnej miere eliminovať riziko prenosu infekcie SARS-CoV-2 v celej populácii.  

 Žiadajte vládu a príslušné ministerstvá, aby popri paličkových antigénnych testov zabezpečili 

bezkontaktné antigénové testy zo slín! 

 

V Košiciach, 24.01.2020. 
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