
Testovanie na COVID-19 
vo Vrbovom 

 
 
 

sa uskutoční 
v sobotu 20. februára 2021  

a v nedeľu 21. februára 2021 
 

 

v čase 
od 08.00 do 12.00 hod. 

(posledný odber o 11:45 hod.) 
od 13.00 do 17.00 hod. 

(posledný odber o 16:45 hod.) 
od 18.00 do 20.00 hod.  

(posledný odber je o 19.30 hod.) 
 

 

Vo Vrbovom budú zriadené 2 odberné miesta,  
sídliť budú v budove II. Základnej školy 

podľa nasledujúceho rozpisu. 

 
VSTUP CEZ HLAVNÝ VCHOD  

 II. ZŠ Komenského 
 



ROZDEĽOVNÍK  TESTOVANIA 
SOBOTA 20.02.2021 

 
Od 08.00 hod. do 10.00 hod. 
Budú sa testovať občania, ktorých priezvisko začína  
na písmeno A – B 
 
Od 10.00 hod. do 12.00 hod. 
Budú sa testovať občania, ktorých priezvisko začína  
na písmeno C – Č – D – Ď – E – F 
Posledný odber je o 11:45 hod. 
 
Od 12.00 hod. do 13.00 hod. obedňajšia prestávka 
 
Od 13.00 hod. do 15.00 hod. 
Budú sa testovať občania, ktorých priezvisko začína  
na písmeno G – H – CH – I – J 
 
Od 15.00 hod. do 17.00 hod. 
Budú sa testovať občania, ktorých priezvisko začína  
na písmeno K 
Posledný odber je o 16:45 hod. 
 
Od 17.00 hod. do 18.00 hod. večerná prestávka 
 
Od 18.00 hod. do 20.00 hod. 
Budú sa testovať občania, ktorých priezvisko začína  
na písmeno L – M  
Posledný odber je o 19:30 hod. 



ROZDEĽOVNÍK  TESTOVANIA 
NEDEĽA 21.02.2021 

 
Od 08.00 hod. do 10.00 hod. 
Budú sa testovať občania, ktorých priezvisko začína  
na písmeno N – O – P 
 
Od 10.00 hod. do 12.00 hod. 
Budú sa testovať občania, ktorých priezvisko začína  
na písmeno Q – R – S – Š  
Posledný odber je o 11:45 hod. 
 
Od 12.00 hod. do 13.00 hod. obedňajšia prestávka 
 
Od 13.00 hod. do 15.00 hod. 
Budú sa testovať občania, ktorých priezvisko začína  
na písmeno T – U – V – W – Z – Ž  
 
Od 15.00 hod. do 17.00 hod. 
Budú sa testovať občania nad 65 rokov 
Posledný odber je o 16:45 hod. 
 
Od 17.00 do 18.00 hod. večerná prestávka 
 
Od 18.00 hod. do 20.00 hod. 
Pokračovanie v testovaní 
Posledný odber je o 19:30 hod. 
 
 



 
K testovaniu si treba doniesť: Občiansky preukaz, v prípade detí od 10 do 15 rokov, ktoré nemajú občiansky 
preukaz je potrebná kartička poistenca 
 
Testovanie sa odporúča najmä pre: 
- zamestnancov, ktorých výkon pracovných povinností neumožňuje prácu z domu, tzv. Home Office a od 
pondelka 15.02.2021 potrebujú potvrdenie do práce s negatívnym výsledkom testu na COVID-19  
 
Testovania sa nemusia zúčastniť: 
- ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a budú mať potvrdenie nie staršie ako 90 dní 
- ľudia, ktorí absolvovali 2 dávky očkovania a po poslednej dávke počkali ešte 14 dní na vytvorenie celkovej 
imunity 
- ťažko zdravotne postihnutí občania 
- deti do 15 rokov 
- občania nad 65 rokov 
 
 
Vrbové, 17. februára 2021 
 
        Dott. Mgr. Ema Maggiová 
             primátorka mesta Vrbové 
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