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Tlačová správa Handlová  4. 2. 2021  
Odberové miesta v Handlovej pre testovanie AG testami a rezervácie v dňoch 6. a 7. 
februára 2021 
 

V Handlovej bude prebiehať v poradí piate skríningové testovanie v sobotu 6. a v nedeľu 7. 
februára 2021 v 11 odberových miestach (v jeden deň v 10-tich). Samospráva navyšuje počet 
odberových miest na online rezervácie. Obyvatelia sa môžu registrovať v siedmich odberových 
miestach počas oboch dní, čím mesto zvýšilo kapacitu pre registráciu viac ako trojnásobne, t.j. 
oproti 1200 možným registráciám v minulom týždni je ich 4000. Novinkou je, že registrovaní obdržia 
správu o registrácii nielen emailom, ale aj formou sms správy. 
 
Termín konania testovania: 6. 2. 2021 (sobota) – 7. 2. 2021 (nedeľa), v čase 9:00 h – 17:00 h, 
prestávka: 12:00 h – 12:45 h, posledný odber 16:45 h. 
 
1. Základná škola Mierové námestie 27 – telocvičňa (online objednávky cez www.handlova.sk  

bookio.com) 
2. Základná škola Morovnianska cesta  55 -  telocvičňa (online objednávky cez www.handlova.sk  

bookio.com) 
3. Základná škola Morovnianska cesta 55  -  hlavná budova (online objednávky cez 

www.handlova.sk  bookio.com) 
4. Zdravotné stredisko Okružná 5 (online objednávky cez www.handlova.sk  bookio.com) 
5. Podnikateľský inkubátor (Asterion, n. o.), Námestie baníkov 5, zadný bezbariérový vchod  
6. Dom kultúry mesta Handlová, Námestie baníkov 3 - (online objednávky cez www.handlova.sk  

bookio.com) 
7. HBP, a. s. Štrajková 1 (zubné stredisko)  
8. Základná škola Školská 53 (online objednávky cez www.handlova.sk  bookio.com) 
9. Stredná odborná škola, Lipová 8 (online objednávky cez www.handlova.sk  bookio.com) 
10. Požiarna zbrojnica Nová Lehota, súp. č. 166 – LEN SOBOTA (6.02.2021) 
11. Dom kultúry Morovno, mestská časť – LEN NEDEĽA (7.02.2021)  

 
Objednávky na odbery AG testami v Handlovej a odpovede na často kladené otázky 
 

Mesto Handlová využije na objednávky na odbery v siedmich odberových miestach z jedenástich 
počas dvoch dní cez rezervačný systém bookio.com, ktorý bol samosprávam poskytnutý na testovanie 
zadarmo. Objednať sa bude dať cez stránku www.handlova.sk od štvrtka 4. februára 2021 
od 15.00 h cez linku: https://services.bookio.com/mesto-handlova/widget 
 

 a notifikácia, potvrdenie objednávky, bude zasielaná objednaným na zadaný email a zároveň formou 
sms správy na zadané telefónne číslo. Mesto na webovom sídle www.handlova.sk pod registráciou 
odpovedá na často kladené otázky pri registrácii. Dostupný je tiež formulár, ktorý stačí vyplniť pri 
probléme s registráciou. 
 

1. Nedostal som potvrdzujúci email ani SMS, je moja rezervácia platná? 
S najväčšou pravdepodobnosťou nastal problém a vaša rezervácia nie je platná. Stáva sa to, keď sa naraz 
registruje mnoho záujemcov na ten istý termín. Skúste novú rezerváciu a prekontrolujte si správnosť vašej 
kontaktnej emailovej adresy a telefónneho čísla. Ak problém pretrváva, nahláste ho cez formulár na webovom 
sídle mesta: https://www.handlova.sk/f/11269/problem-s-rezervaciou-na-celoplosne-testovanie.html  

2. Máme dvaja registráciu na rovnaký čas, na to isté odborové miesto. Je to možné? 
Áno, systém prijíma 2 rezervácie na každý 3-minútový interval, aby bolo optimalizované priebežné vyťaženie 
odberových miest. 

3. Kde si môžem skontrolovať moju rezerváciu? 
Podrobnosti vašej rezervácie dostanete v potvrdzujúcom emaile a SMS správe. Ak vám neprišiel ani email, 
ani SMS, skúste novú rezerváciu. V prípade, že problém pretrváva aj pri ďalšej registrácii, nahláste ho cez 
formulár na webovom sídle mesta: https://www.handlova.sk/f/11269/problem-s-rezervaciou-na-celoplosne-
testovanie.html  

4. Čo sa stane s mojimi osobnými údajmi, ktoré zadám pri rezervácii? 
Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Dáta sú uložené na bezpečných serveroch a nemajú 
k nim prístup tretie strany, ani sám sprostredkovateľ rezervačného systému Bookio.com. Mesto Handlová 
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vaše údaje používa výlučne na zaslanie potvrdzujúceho emailu a SMS. Po skončení celoplošného testovania 
v danom týždni sú všetky údaje vymazané podľa zásad GDPR. 

 
Mesto žiada o obyvateľov o priebežné využívanie odberových miest bez rezervácie  
a dodržovanie R.O.R. Počas odberov bude pre odberové miesta zriadený v Handlovej dispečing na tel. 
č. 046 519 25 11. Mesto bude, tak ako v minulom období, informovať o prípadných čakacích dobách 
v mimoriadnom vysielaní mestského rozhlasu, na svojom webovom sídle www.handlova.sk a na 
sociálnej sieti FB @MestoHandlova. Mesto má pre celoplošné testovanie dostatočný počet personálu 
zloženého zo zdravotníkov a dobrovoľníkov a kapacita odberových miest je dostatočná.  
 


