
                               Obec Dolná Tižina 

       

 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 30 
zo 17. januára 2021 

k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky 
a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o 

bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v 
znení neskorších predpisov 

Testovanie je dobrovoľné, odporúča sa, aby sa na ňom zúčastnili všetci obyvatelia od 15 rokov do 65 

rokov. Testovanie prebehne 23. - 24. januára 2021(sobota, nedeľa)  v čase od 8.00 hod do 12.00 hod. a od 

13.00 hod. do 18.00 hod. Prvý odber o 8.00 hod., posledný odber o 17.30 hod. 

ODPORÚČANIE k časovej postupnosti testovania pre obyvateľov obce Dolná Tižina pre obidva 

termíny na sobotu aj nedeľu: 

Dňa: 23.1.2021 – SOBOTA – Základná škola Dolná Tižina v budove Školskej jedálne 

Čísla domu cca od  1 – 223      

 Od 8.00 hod. - 9.00 hod.  = čísla domov           1 - 12 

Od 9.00 hod. - 10.00 hod. = čísla domov       13 - 36 

Od 10.00 hod. -11.00 hod. = čísla domov      37 - 57 

Od 11.00 hod. - 12.00 hod. = čísla domov     58 - 86 

Od 12.00 hod. - 13.00 hod. = prestávka 

Od 13.00 hod. - 14.00 hod. = čísla domov      87 - 121 

Od 14.00 hod. - 15.00 hod. = čísla domov      122 - 152  

Od 15.00 hod. - 16.00 hod. = čísla domov      153 - 172 

Od 16.00 hod. - 17.00 hod. = čísla domov      173 - 194 

Od 17.00 hod. - 18.00 hod. = čísla domov      195 - 223 

  



Dňa: 24.1.2021 – NEDEĽA –  Základná škola Dolná Tižina v budove Školskej jedálne 

Čísla domov  cca od 224 – 524     

 Od 8.00 hod. - 9.00 hod. = čísla domov  224 - 256 

Od 9.00 hod. - 10.00 hod. = čísla domov  257 - 289 

Od 10.00 hod. - 11.00 hod. = čísla domov  290 - 310 

Od 11.00 hod. -  12.00 hod. = čísla domov  311 - 329 

Od 12.00 hod. - 13.00 hod. = prestávka 

Od 13.00 hod. - 14.00 hod. = čísla domov  330 - 357 

Od 14.00 hod. - 15.00 hod. = čísla domov  358 - 406 

Od 15.00 hod. - 16.00 hod. = čísla domov  407 - 457 

Od 16.00 hod. - 17.00 hod. = čísla domov  458 - 491 

 Od 17.00 hod. - 18.00 hod = čísla domov  492 – 524 

Zoznam je vytvorený podľa počtu obyvateľov, nie podľa počtu domov. 

Prosíme, ak je to možné o dodržanie časového harmonogramu.   

 

Postup testovania:  

 Pristúpite k odpadkovému košu, vyfúkate si nos, odkašlete a vreckovku zahodíte. Pri vstupe na odberné 

miesto sa určenému pracovníkovi preukážete občianskym preukazom, deti kartičkou poistenca a vypíšete 

formulár potrebný na registráciu. Dostanete pridelené číslo. 

Odber: Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo. Následne vám odoberie vzorku z nosohltana jemnou 

tyčinkou. Čakáte na výsledky, ktoré by mali byť k dispozícii o 15 až 30 minút. 

Prevzatie výsledkov: Zdravotník vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku. Opäť mu predložíte 

občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok vášho testu a odovzdá vám 

certifikát v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho / pozitívneho výsledku.  

Z odberného miesta odchádzate. 

Veci potrebné pri testovaní: Občiansky preukaz, kartička poistenca - deti, rúško, rukavice, teplé oblečenie 

pri čakaní na výsledky.   

Všetky informácie k testovaniu nájdete na: 

https://www.somzodpovedny.sk/ 
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