
Mesto Sereď pripravilo na sobotu 20.3.2021  svojich 6 odberných miest na antigénové 

testovanie. Sú určené predovšetkým rodičom detí, ktoré nastúpia do škôl a škôlok od 

22.03.2021 a samozrejme pre potreby zamestnancov na cestu do práce. 

Vo štvrtok 18.3.2021 o 12,00hod spustíme rezervačný systém do piatku 19.3.2021 do 12.00hod. 

ODBERNÉ MIESTA SÚ LEN PRE OBYVATEĽOV MESTA SEREĎ 

LEN S REZERVÁCIOU: 

1. Mestský úrad –  v čase 7,30 – 11,30  +   po prestávke  12,30 – 17,00 hod  

2. Matrika MsÚ –  v čase 7,30 – 11,30  +   po prestávke  12,30 – 17,00 hod  

3. Dom kultúry –   v čase 7,30 – 11,30  +   po prestávke  12,30 – 17,00 hod 

4. ZŠ Fándlyho –  v čase 7,30 – 11,30  +   po prestávke  12,30 – 17,00 hod  

5. ZŠ Komenského –  v čase 7,30 – 11,30  +   po prestávke 12,30 – 17,00 hod  

Upozorňujeme záujemcov, že niektoré časy na školách sú vyhradené pre potreby 

testovania zamestnancov škôl a rodičov detí. 

BEZ REZERVÁCIE: 

6. DC seniorov Jesenského – v čase 7,30 – 11,30 + po prestávke od 12,30 – 17,00 hod  

 

 



 V Seredi sa môžete dať otestovať aj na ďalších dvoch odberných miestach bez ohľadu na trvalý pobyt 

s možnosťami rezervácie https://korona.gov.sk:Kasárenská ulica a Phoenix Corp. na SAD  

ROZHLAS: 

Mesto Sereď pripravilo na sobotu 20.3.2021  svojich 6 odberných miest na antigénové testovanie. Sú 

určené predovšetkým rodičom detí, ktoré nastúpia do škôl a škôlok od 22.03.2021 a samozrejme pre 

potreby zamestnancov na cestu do práce. Vo štvrtok 18.3.2021 o 12,00hod spustíme rezervačný systém do 

piatku 19.3.2021 do 12.00hod. ODBERNÉ MIESTA SÚ LEN PRE OBYVATEĽOV MESTA SEREĎ 

Všetky odberné miesta pracujú v čase 7,30 – 11,30 + po prestávke 12,30 – 17,00. Niektoré termíny 

testovania na školách sú vyhradené pre zamestnancov škôl či rodičov detí.  

OM S REZERVÁCIOU: MsÚ, Matrika MsÚ, Dom kultúry, ZŠ Fándlyho, ZŠ Komenského. 

OM BEZ REZERVÁCIE: DC seniorov Jesenského. 

 V Seredi sa môžete dať otestovať aj na ďalších dvoch odberných miestach bez ohľadu na trvalý pobyt 

s možnosťami rezervácie https://korona.gov.sk:Kasárenská ulica a Phoenix Corp. na SAD 

 

Očkovacie centrum v Seredi na Poliklinike začne prevádzku od 22.03.2021. Očkovať budú vakcínou 

„MODERNA“. Záujemcom o očkovanie odporúčame sledovať webstránku https://korona.gov.sk kde budú 

uvedené ďalšie podrobnosti – najmä spustenie „čakárne“.  
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