
 
 

  OBEC  ŠROBÁROVÁ 

  ul. Školská č. 45, 946 32  Šrobárová 

 
 

 

 

Celoplošné testovanie občanov sa v obci Šrobárová 

uskutoční v kultúrnom dome dňa 01.11.2020 

 
Čas testovania:  
07:00 hod. – 12:00 hod.   12:00 hod. – 13:00 hod. prestávka  
13:00 hod. – 17:00 hod.   17:00 hod. – 18:00 hod. prestávka  
18:00 hod. – 22:00 hod.  
 
Čo si treba k testovaniu doniesť:  
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz 
Občania od 10 –15 rokov: kartičku poistenca 
 
Obecný úrad odporúča dodržiavať nasledovné časové úseky podľa orientačných 

čísiel domov z dôvodu, aby nedochádzalo k vytváraniu dlhých radov a dlhej 

čakacej dobe. Ak Vám odporúčaný čas nevyhovuje pre pracovné alebo iné 

povinnosti môžete prísť na testovanie v iný čas. 

Odporúčaný harmonogram: 

07.00 – 08.00 hod. (Hlavná ul. orientačné číslo 1-29) 

08.00 – 09.00 hod. (Hlavná ul. orientačné číslo 33-69) 

09.00 – 10.00 hod. (Hlavná ul. orientačné číslo 71-101, Hlavná ul. 100-76) 

10.00 hod. – 12.00 hod. (Hlavná ul. orientačné číslo 74-28) 

13.00 hod. – 14.00 hod. (Hlavná ul. orientačné číslo 24-10/12) 

14.00 hod. – 15.00 hod. (Hlavná ul. orientačné číslo 6/1 – 2, Školská ul. 

orientačné číslo 1-9) 

15.00 hod. – 16.00 hod. (Školská ul. orientačné číslo 15-39, Školská 46-42) 

16.00 hod. – 17.00 hod. (Školská ul. orientačné číslo 40-6, Školská ul. 62,52) 

18.00 hod. – 20.00 hod. ( Nová ul. orientačné číslo 68-34, Nová ul. 33,41) 

20.00 hod. – 21.00 hod. (Nová ul. orientačné číslo 32- 1, Nová ul. číslo 190/54, 

Nová ul. 71, Malá ul. celá ) 



 
 

 

Ako prebehne testovanie? 

jednotlivé kroky ,ktoré absolvujete 

 

KROK 1. 

Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky. 
Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii. 

 
 

KROK 2. 
Následne sa administratívnemu pracovníkovi preukážete občianskym 
preukazom, pracovník vyplní formulár potrebný na Vašu registráciu. Po 
registrácii dostanete pridelené číslo. 

 
 

KROK 3. 
Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo, následne Vám odoberie vzorku 

z nosohltana jemnou tyčinkou. 
 
 

KROK 4. 
Na výsledky počkáte niekoľko minút vo vyhradenom, vydezinfikovanom 

priestore. 
 
 

KROK 5. 
Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku, po opätovnom 

predložení občianskeho preukazu Vám vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok 
Vášho testu. V zatvorenej obálke budete mať zároveň informácie, čo robiť 

v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku. 
 
 

KROK 6. 
Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 

10 – dňovej karantény. 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


