
Z uznesenia Krízového štábu mesta Sereď zo dňa 19.1.2021 

 

Zákaz vychádzania je predĺžený do 7.2.2021 

 Od 18. do 26. januára 2021 je spustený skríning – ATG či PCR testovanie. Výsledkom 9 dňového 

testovania bude rozdelenie Slovenska na 2 polovičky okresov. Horšia polovička Slovenska (podľa 

percenta pozitívnych v rámci každého okresu) bude uvedený skríning opakovať opäť od 27.januára.  

Absolvovať testovanie nepotrebujete ak od 27.januára: 

 Máte viac ako 65 rokov, ste odkázaný na vozík, či máte menej ako 15 rokov 

 Pôjdete na nákup nevyhnutných vecí – potravín, liekov, drogistického tovaru, krmív pre zvieratá 

 Budete vykonávať starostlivosť o deti a blízkych  

 Pôjdete na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cesty späť, so psom či mačkou do 1.000 

metrov od domova a pod. 

 Ak máte doklad, že ste prekonali COVID-19 za predošlé 3 mesiace 

 Pôjdete na ATG či PCR testovanie a na cestu domov 

 iné vybrané činnosti – viac na https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25657/1 

 

Pre koho je testovanie určené: 

 Pre pracujúcich, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu, resp. pre výkon podnikateľskej činnosti 

 Pre ľudí na vychádzke do prírody či vykonávajúcich  individuálny šport v rámci okresu 

 Ak chcete po 27.januári ísť do čistiarne odevov, na benzínovú stanicu, na kúpu novín a tlačovín, do 

očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu či 

výdajného miesta zásielkovní, na výdajné miesta internetových obchodov, cestu STK vozidiel, na zberné 

miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu 

telekomunikačnej techniky 

V Seredi sme na sobotu 23. 01. 2021 zriadili zatiaľ 7 odberných miest pre obyvateľov s trvalým 

pobytom Sereď: 

01 Dom kultúry od trhoviska 

02 ZŠ Fándlyho  

03 Mestský úrad 

04 ZŠ Komenského 

05 Futbalový štadión (bez registrácie) 

06 DC seniorov (bez registrácie) 

07 Sokolovňa 

Na žltým zvýraznené miesta je potrebné  urobiť si rezerváciu cez rezervačné riešenie BOOKIO od ZMOS. 

Odkaz aj s návodom nájdete na stránke mesta Sereď www.sered.sk. Rezervovať termín si možno 

najneskôr do piatku 22.1.2021 do 22,00 hod. BOOKIO Vám pošle potvrdenie rezervácie na zadaný mail. 

Je výhodné mať takto potvrdenú rezerváciu pri príchode na odberné miesto – no nie je to podmienkou.  

V sobotu sú odberné miesta otvorené od: 

8,00 – 12,00 (stery do 11,30)   12,30 – 17,15 (stery do 17,00 )  17,50 – 20,00. 

V nedeľu 24. 01. 2021 budú otvorené zatiaľ 2 odberné miesta na Mestskom úrade v čase: 

8,00 – 12,00 (stery do 11,30)    12,30 – 17,30 (stery do 17,00 ) 

Aj na  nedeľné termíny je možné objednať sa.  

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25657/1
http://www.sered.sk/


Nezabúdajte prosím, že aj v pondelok 25.1. či utorok 26.1. sa ešte môžete dať otestovať v MOM na 

Kasárenskej ulici.  

Občania, čo nemajú trvalý pobyt v meste Sereď, majú možnosť sa dať otestovať: 

 v meste svojho trvalého bydliska 

 v MOM na Kasárenskej ulici v Seredi 

 resp. u svojho zamestnávateľ, ak robí pre nich osobitné testovanie 

 resp. ak budú prázdne odberné miesta zriadené mestom Sereď  

Odberné miesto na Kasárenskej ulici je otvorené: 

 v pracovné dni od 10,00 – 12,00   12,45 – 18,00 hod 

 časy otvorenia odberného miesta počas soboty a nedele budú upresnené neskôr. 

 

 


