
Termíny testovania ľudstva 

Sú zverejnené na jednotlivých stránkach miest a obcí.  

Testovanie antigénovými testami v obci Kolinovce 13.2.2021 

Oznamujeme občanom obce, že testovanie antigénovými testami sa uskutoční v obci Kolinovce 
dňa 13.02.2021 t.j. sobota v Kultúrnom dome 
od 13,00 hod. do 18,00 hod. 
Testovanie je dobrovoľné a pre všetkých občanov zdarma. 

Testovanie antigénovými testami v obci Spišské Vlachy 13.02.2021 - 14.02.2021 

Mesto Spišské Vlachy zriadilo testovacie miesto v priestoroch galérie mestského úradu, ktoré 
bude slúžiť v sobotu 13. februára 2021 na otestovanie: 

• jedného zákonného zástupcu žiakov 1. stupňa 
• jedného zákonného zástupcu detí materských škôl 
• a zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy 
Harmonogram testovania škôl v sobotu 13.02.2021: 
- Materská škola od 8.00 hod. – 10.00 hod. 
- Základná škola Komenského 6 od 10.00 hod. – 11.30 hod. 
- Základná škola SNP 13 od 13.00 hod. – 14.00 hod. 
- Cirkevná spojená škola Komenského 6 od 14.00 hod. – 15.30 hod. 
Testovania sa môžu zúčastniť aj ostatní obyvatelia: 
- v sobotu 13.02.2021 v čase od 15.30 hod. - 20.00 hod., posledný odber o 19.30 hod. 
- v nedeľu 14.02.2021 v čase od 08.00 hod. – 17.00 hod., posledný odber o 16.30 hod. 
Prestávka v čase od 12.00 hod. - 13.00 hod., a od 17.00 hod. - 18.00 hod. 

Mesto vytvorí nové 2 odberové miesta - 13.2.2021 
Mesto Krompachy otvorí v sobotu 13.2.2021 ďalšie 2 odberové miesta pre testovanie občanov 
antigénovými testami: 
1. Odberové miesto v Základnej umeleckej škole na ulici Mikuláša Šprinca č. 23 v Krompachoch 

2. Odberové miesto v Základnej škole na ulici SNP č. 47 v Krompachoch 

Mobilné odberové miesto v priestoroch Multifunkčného ihriska pod Okruhliskom, Kúpeľná ulica č. 
1373/22 bude taktiež otvorené. 

Na toto mobilné odberové miesto sa môžete vopred online objednať, ale aj v prípade nevyužitia 
tejto možnosti budete otestovaní. 

Prevádzková doba vo všetkých  odberových miestach bude v sobotu v obvyklom čase, t.j.: 

od 8:00 hod do 16:30 hod. prestávka na dezinfekciu od 12:00 hod. do 12:30 hod. 
Upozorňujeme, že na odberových miestach sa realizujú iba vyšetrenia antigénnymi testami. 

Mesto Krompachy zabezpečí na sobotu 13.2.2021 taktiež online zábery na odberové miesta v 
Základnej umeleckej škole na ulici Mikuláša Šprinca č.23 a Mobilné odberové miesto v 
priestoroch Multifunkčného ihriska pod Okruhliskom, Kúpeľná ulica č. 1373/22 v Krompachoch. 

Testovanie v Multicentre 
Mesto Spišská Nová Ves opäť pridalo odberové tímy na testovanie v Multicentre a zároveň 
spustilo rezervačný systém mesta, cez ktorý je možné sa objednať na PIATOK, SOBOTU a 
NEDEĽU. 
TESTOVANIE NA MESTOM ZRIADENOM ODBEROVOM MIESTE 

Cez rezervačný systém mesta https://covid.spisskanovaves.eu/ sa môžete objednať na testovanie v 

Multifunkčnom energetickom a baníckom centre aj na PIATOK, SOBOTU a NEDEĽU (12. - 14. 2. 2021). Je 

https://covid.spisskanovaves.eu/


potrebné si vybrať tím A alebo B. Nezabudnite uviesť svoje mobilné tel. číslo.Testujú tu tiež aj bez 

objednávania. 

Multicentrum, Nábrežie Hornádu 14 (vedľa supermarketu COOP Jednota) 

Otváracie hodiny: 

Piatok: 8.00 - 17.30 (posledný odber) Sobota - nedeľa: 8.00 - 16.30 (posledný odber) 

TESTOVANIE NA MOBILNOM ODBEROVOM MESTE ZRIADENOM SPOLOČNOSŤOU MEPOS 

Na antigénový test na odbernom mieste v MULTICENTRE, Nábrežie Hornádu 14 (pri COOP Jednota) 

je možné sa zaregistrovať aj cez stránku: 

https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php 

Vzhľadom na technickú chybu poskytovateľa sa odberné miesto nezobrazí v ponuke. Preto je potrebné 

zvoliť toto odberné miesto (MEPOS) podľa uvedeného postupu - viď obrázok. 

Vašou registráciou sa urýchli proces testovania, nakoľko evidovanie administrátormi priamo na mieste 

spôsobuje dlhšiu čakaciu dobu. 

❗Dôležité upozornenie: Nezamieňajte si Vami registrované odberové miesta a ani termíny! Každý 

registrovaný má pridelený svoj COVID-19 PASS❗ 

Zoznam všetkých mobilných odberových miest v Spišskej Novej Vsi nájdete TU >>> 

Zdroj: web sídla obcí 

 

https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php
https://www.spisskanovaves.eu/system/akcie/detail_akcie/action/SINGLE/co-treba-vediet-o-koronaviruse-1/index.html

