
Celoplošný skríning obyvateľov 

Vážení občania! 

Na základe Vládou SR vyhláseného celoplošného skríningového testovania vám mesto Sobrance 

ponúkajú možnosť bezplatného skríningu na prítomnosť ochorenia COVID-19 v mobilných 

odberných miestach (MOM), v priestoroch Základných škôl, Komenského 6, Komenského 12, 

Sobrance, parkovisko za Domom kultúry, Nám. slobody 1, Sobrance a Regionálna nemocnica, n. 

o., Mieru 523/12, Sobrance. 

Odberné miesto: Základná škola, Komenského 6, Sobrance 

                       Základná škola, Komenského 12, Sobrance 

Čas testovania:  

Dňa 23. 1. 2021 (sobota) 

08.00 hod. -12.00 hod.   Vykonávanie odberov na odbernom mieste      

12.00-13.00 hod.  obedňajšia prestávka  

13.00 hod. -17.00 hod.   Vykonávanie odberov na odbernom mieste    

17.00-17.30 hod.  prestávka na večeru 

17.30 hod. -20.00 hod.   Vykonávanie odberov na odbernom mieste         

19.30 hod. posledný ster 

Dňa 24. 1. 2021 (nedeľa) 

08.00 hod. -12.00 hod.   Vykonávanie odberov na odbernom mieste        

12.00-12.30    obedňajšia prestávka  

12.30 hod. -18.00 hod.    Vykonávanie odberov na odbernom mieste       

 17.30 hod.   posledný ster 

 

Odberné miesto: Mobilné odberné miesto, parkovisko za Domom kultúry, Nám 

slobody 1, Sobrance 

Čas testovania:  

Dňa: 22.01.2020 ( piatok) 

09.00 hod. - 10.00 hod. 

18.30 hod.  – 19.30 hod. 

Dňa 23. 1. 2021 (sobota) 

08.00 hod. -12.00 hod.    Vykonávanie odberov na odbernom mieste    

12.00-13.00 hod.  obedňajšia prestávka 



13.00 hod. -18.00 hod.    Vykonávanie odberov na odbernom mieste       

 17.30 hod.   posledný ster 

 

Dňa 24. 1. 2021 (nedeľa) 

08.00 hod. -12.00 hod.    Vykonávanie odberov na odbernom mieste    

12.00-13.00 hod.  obedňajšia prestávka 

13.00 hod. -18.00 hod.    Vykonávanie odberov na odbernom mieste       

 17.30 hod.   posledný ster 

 

Dňa: 25.01.2021 (pondelok) 

09.00 hod. - 10.00 hod. 

18.30 hod.  – 19.30 hod. 

 

Dňa: 26.01.2021 ( utorok) 

09.00 hod. - 10.00 hod. 

18.30 hod.  – 19.30 hod. 

 

Odberné miesto: Regionálna nemocnica, n. o., Mieru, Sobrance 

Čas testovania:  

Dňa 23. 1. 2021 (sobota) 

08.00 hod. -12.00 hod.      Vykonávanie odberov na odbernom mieste    

  12.00 hod. -12:30 hod.       obedňajšia prestávka 

12.30 hod. -16.30 hod.    Vykonávanie odberov na odbernom mieste      

      6.30 hod. -17.00 hod.         prestávka na večeru 

17.00-20.00   Vykonávanie odberov na odbernom mieste         

  19.30 hod. posledný ster 

 

Dňa 24. 1. 2021 (nedeľa) 

08.00 hod. -12.00 hod.    Vykonávanie odberov na odbernom mieste      

   12.00 hod. -12.30 hod.      obedňajšia prestávka 



12.30 hod. -16.30 hod.    Vykonávanie odberov na odbernom mieste      

 16.30 hod. -17.00 hod.  prestávka na večeru 

17.00 hod. -20.00 hod.      Vykonávanie odberov na odbernom mieste      

        19.30 hod. posledný ster 

 

 

Čo si treba k testovaniu doniesť: 

Občania od 15 rokov: občiansky preukaz 

Všetci občania: svoje telefónne číslo na mobil alebo pevná linka (nahlásiť pred samotným 

testovaním). 

V dňoch 23. – 24. 01. 2021 nie je potrebná registrácia na odberných miestach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


