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Tlačová správa Handlová 28. 1. 2021  
 
Samospráva Handlovej sa pripravuje na ďalšie testovanie AG testami 
v deviatich odberových miestach počas víkendu 30. a 31. januára 2021  
 

V poradí štvrté celoplošné testovanie sa bude konať v Handlovej na základe výsledkov 
z tretieho testovania. Počas 23. - 26. januára 2021 bol počet otestovaných 6913, z toho bolo 
pozitívnych prípadov 104 (1,5%). Na základe rozhodnutia vlády SR preto samospráva 
pripravuje odberové miesta na testovanie antigénovými testami (AG testy). 
 
Odberové miesta v Handlovej v dňoch 30.1. a 31. 1. 2021 v čase od 9.00 h do 17.00 h 
(posledný odber 16.50 h), Obedná prestávka 12.00 h – 12.45 h.  
 

 Základná škola Mierové námestie 27   
 Základná škola Morovnianska cesta 55 - telocvičňa 
 Zdravotné stredisko, Okružná 5 
 Dom kultúry mesta Handlová, Námestie baníkov 3, Iba na objednávky na 

www.handlova.sk cez bookio.com 
 Podnikateľský inkubátor (Asterion, n. o. ), Námestie baníkov 5 
 HBP, a. s. Štrajková 1 (zubné stredisko) 
 Základná škola Školská 53 
 Požiarna zbroj. súp. č. 166 – Nová Lehota, mestská časť – len SOBOTA 30. 1. 2021 
 Dom kultúry Morovno, mestská časť – len NEDEĽA 31. 1. 2021 

 
Objednávky na odbery AG testami v Handlovej 
Mesto Handlová využije na objednávky na odbery v jednom odberovom mieste z deviatich 
opäť rezervačný systém bookio.com, ktorý bol samosprávam poskytnutý na testovanie 
zadarmo. Objednať sa bude dať cez stránku www.handlova.sk  od piatka 29. 1. 2021 a 
notifikácia, potvrdenie objednávky, bude zasielaná objednaným výlučne na zadaný email. Pre 
objednávky na odbery pre Mobilné odberové miesto zriadené v Nemocnici Agel Handlová, platí 
objednávkový systém zverejnený na webovom sídle nemocnice: 
https://nemocnicahandlova.agel.sk/index.html.  
 
Mesto žiada o obyvateľov o priebežné využívanie odberových miest 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.  
 
Štatistiky z tretieho testovania AG testami na COVID 19 v Handlovej 23. - 26. 1. 2021 
 
Počet otestovaných bol 6913, z toho bolo pozitívnych prípadov 104 (1,5%). Pre porovnanie 31. 
10. - 1. 11. 2020 bolo v Handlovej otestovaných 8390 ľudí, počet pozitívnych prípadov bol 187 
(2,23%), v dňoch 7. a 8. 11. 2020 bolo počas druhého kola testovania otestovaných 9897 ľudí z 
toho bolo 82 pozitívne testovaných (0,83%). V prvých dvoch kolách testovania bolo v Handlovej 
zriadených 14 odberových miest.  
 
V Handlovej bolo na treťom skríningovom testovaní spolu 13 odberových miest, 12 odberových 
tímov, 24 zdravotníkov, 37 dobrovoľníkov, stálu službu malo päť mestských policajtov  
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a sedem príslušníkov Ozbrojených síl SR. Tímy zabezpečovali diagnostiku, administratívu, 
dezinfekciu, dohliadali na poriadok a plynulý chod na odberových miestach. O organizačno-
technické záležitosti sa staral 18-členný krízový štáb mesta Handlová od 6.30 h ráno do 18.30 h 
večer a k dispozícii boli správcovia budov. V teréne bola stála hliadka mestskej polície. Tretie 
skríningové testovanie zabezpečovala v celom rozsahu samospráva, ktorá tlačila všetky 
potvrdenia o testovaní, ako aj formuláre pre spracovanie výsledkov. Celkové náklady na 
testovanie dosiahli 31.569 eur.  
 

Mesto Handlová využilo na rezerváciu termínu odberu bezplatne ponúknutú aplikáciu 
bookio.com pre štyri odberové miesta z trinástich otvorených. V systéme bookio.com mesto 
Handlová, resp. občania, vytvorili počas tretieho testovania (23. a 24. 1. 20121) spolu 
2159 rezervácií pre štyri rôzne odberové miesta v Handlovej. Vo všeobecnosti administrátori zo 
strany mesta Handlová boli so systémom spokojní, nevyskytli sa žiadne vážne problémy. 
Spätná väzba od obyvateľov bola pozitívna, vytvorenie rezervácie v drvivej väčšine považovali 
za jednoduché a intuitívne. Systém pomohol redukovať čakacie doby. V štyroch odberových 
miestach s rezerváciami sa čakanie udržalo pod 10 minút, väčšinu času boli občania 
vybavovaní priebežne. Ďalších deväť odberových miest bez rezervácií tým bolo odľahčených a 
za celé obdobie využívania systému (plné dva dni) čakacie doby v odberových miestach bez 
rezervácie nepresiahli v Handlovej 30 minút. Za vymazanie osobných údajov zo systému 
zodpovedá mesto Handlová ako administrátor systému. Bookio.com podľa vlastných zásad 
ochrany osobných údajov sprostredkuje ukladanie dát na bezpečných serveroch, ale nemá k 
nim prístup a nijak osobné údaje nevyužíva. 

Ďakujeme Jablčkárni Handlová, rodine Ľubky a Antona Mánikovcov ml. ktorí darovali 16 
trojlitrových krabíc 100% jablkovej šťavy, ktoré mesto počas víkendu rozdali pracovníkom v 
odberových tímoch. Ďakujeme všetkým súkromným vlastníkom budov a Trenčianskemu 
samosprávnemu kraju za poskytnutie priestorov pre odberové miesta zdarma a opätovne 
všetkým zdravotníkom, dobrovoľníkom, príslušníkom mestskej polície Handlová, príslušníkom 
armády SR. Ďakujeme všetkým v odberových miestach za pomoc počas štyroch testovacích 
dní a obyvateľom za dodržovanie platných opatrení.  


