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Tlačová správa Handlová 2. 2. 2021  
Handlová má za sebou štyri celoplošné testovania AG testami na COVID -19 
V poradí štvrté celoplošné testovanie sa konalo v Handlovej na základe výsledkov 
z tretieho testovania a rozhodnutia vlády SR. Počas 30. a 31. januára 2021 bol 
počet otestovaných 6012, z toho bolo pozitívnych prípadov 64 (1,065%). Počet 

testovaných klesol oproti minulotýždňovému testovaniu o 901 ľudí. 
 
Primátorka mesta Handlová, Silvia Gúberová, testovanie komentovala po uzavretí odberových miest a  
poďakovala na svojom facebookovom profile: „Naše čísla oproti minulému týždňu klesli približne o tretinu. 
Samozrejme je to čiastkový údaj, nemáme k dispozícii čísla z mobilného odberového miesta zriadeného  
Nemocnicou AGEL Handlová. Aj touto cestou chcem opäť poďakovať pani riaditeľke nemocnice a jej 
tímu, pretože opäť pomohli mestu Handlová ako i iným obciam zastrešiť celú túto akciu. Ďakujem 
obyvateľom, ktorí prišli, za trpezlivosť a rešpektovanie pravidiel na odberových miestach. Moja obrovská 
vďaka za pomoc patrí našim odberovým tímom, zdravotníkom, dobrovoľníkom, členom Dobrovoľného 
hasičského zboru z Morovna, príslušníkom Ozbrojených síl SR, našim handlovským mestským 
policajtom. Vaša práca je neoceniteľná! A ďakujem môjmu tímu - bez Vašej angažovanosti, ústretovosti 
a profesionality by to nešlo a ja si to cením. Pracujeme v situácii, kedy je mnoho nejasností a zo dňa na 
deň nové vstupy a rozhodnutia vlády. Frustrácia a únava je už zrejmá pretože na konci dňa to všetko 
odmakáme,“ komentovala primátorka štvrté testovanie. 
 
V Handlovej bolo na štvrtom testovaní v jeden deň 8 odberových miest, pričom odberové miesta 
v mestských častiach Nová Lehota a Morovno boli otvorené iba počas jedného víkendového dňa. 
Pôvodne mesto plánovalo vytvoriť na rezervácie  jedno odberové miesto, ale ukázalo sa, že obyvatelia si 
na rezervácie zvykli a pre veľký dopyt boli na rezerváciu napokon zriadené štyri odberové miesta v nedeľu 
31.1. 2021. Mesto Handlová zo skúseností z minulosti nezverejnilo presnú hodinu spustenia rezervácie, 
nakoľko tak ako takmer každý registračný systém, pri veľkom nápore v jeden čas tento nereaguje správne 
a nezašle spätný email potvrdzujúci registráciu. 
 
Odberové miesta v Handlovej boli otvorené v dňoch 30.1. a 31. 1. 2021 v čase od 9.00 h do 17.00 h 
(posledný odber 16.45 h) s obednou prestávkou od 12.00 h do 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, 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) 
 
Mesto Handlová využilo po druhýkrát na objednávky na odbery rezervačný systém bookio.com, ktorý 
bol samosprávam poskytnutý na testovanie zadarmo. Pre objednávky na odbery pre Mobilné odberové 
miesto zriadené v Nemocnici Agel Handlová, platí iný objednávkový systém zverejnený na webovom sídle 
nemocnice: https://nemocnicahandlova.agel.sk/index.html.  
 
Celkové štatistiky zo štyroch testovaní AG testami na COVID-19 v Handlovej  
 
Testovanie 30. - 31.1. 2021: otestovaných 6012, z toho pozitívnych prípadov 64 (1,065%).  
Testovanie 23.- 26.1.2021: otestovaných 6913, z toho pozitívnych prípadov 104 (1,5%).  
Testovanie 31. 10. - 1. 11. 2020: otestovaných 8390, z tohto pozitívnych prípadov 187(2,23%).  
Testovanie 7. -  8. 11. 2020: otestovaných 9897, z toho 82 pozitívnych prípadov (0,83%).  
 
V prvých dvoch kolách testovania bolo v Handlovej zriadených 14 odberových miest, v treťom bolo spolu 
13 odberových miest a v ostatnom bolo 9 odberových miest. Náklady mesta na prvé kolo testovania 
dosiahli 31 011,50 eur, náklady na druhé kolo 22 910,97 eur. Náklady boli mestu preplatené zo štátu 
v plnej výške za obe testovania. Tretie kolo testovania stálo samosprávu 31.569 eur, náklady na štvrté 
kolo testovania boli vo výške 26 744,70 eur. V nákladoch je nákup dezinfekcie, mzdy, strava a ďalší 
spotrebný materiál, ako sú vreckovky, kancelársky materiál. Podľa informácií zo strany štátu by mestu 
mali byť preplatené náklady na testovanie vo výške 5eur na jednu otestovanú osobu. 


