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Mobilné odberové miesta od 15. 2. 2021 

 

 

 MOM v Nemocnici Agel Bánovce, Hviezdoslavova 23 (zboku nemocnice): 

PONDELOK až SOBOTA: 8:00–16:30 h. (prestávka 12:00-12:30 h., posledný odber 16:00h.) 

- na online objednanie, v prípade voľných kapacít otestujú aj bez objednania 

(prevádzkovateľ: Nemocnica Agel Bánovce) 

 MOM na vrátnici firmy KORD Slovakia, Partizánska cesta 916/73 

PONDELOK až SOBOTA: 8:00–16:00 h. (prestávka 11:30–12:00 h., posledný odber 15:45h.) 

(prevádzkovateľ: ProLife Centrum, s. r. o.) 

 MOM č. 1 na Zimnom štadióne Bánovce nad Bebravou, ul. K štadiónu 1786/10A: 

PONDELOK až NEDEĽA: 8:00 – 16:00 h. (prestávka 11:30 – 12:00 h., posledný odber 15:45 h.) 

- k dispozícii aj online objednanie, otestujú aj bez objednania 

(prevádzkovateľ: Váš Lekár, s. r. o.) 

 MOM č. 2 na Zimnom štadióne Bánovce nad Bebravou, ul. K štadiónu 1786/10A: 

PONDELOK až NEDEĽA: 12:00 – 20:00 h. (prestávka 15:30 – 16:00 h., posledný odber 19:45 h.) 

- k dispozícii aj online objednanie, otestujú aj bez objednania 

(prevádzkovateľ: STEFFI, s. r. o.) 

 MOM v budove GSK geodetická spoločnosť, priestory Harmoni, ul. SNP 1599/1 (na 
autobusovej stanici): 

PONDELOK až NEDEĽA: 8:00 – 16:00 h. (posledný odber 15:30 h.) 

(prevádzkovateľ: RZP, a. s.) 

 MOM v skladových priestoroch PEDRO SK, Trenčianska cesta 1512/67 

PONDELOK až NEDEĽA: 8:00 – 16:00 h. (prestávka 12:00 – 12:30 h., posledný odber 15:30 h.) 

(prevádzkovateľ: Pe-a-ma, s. r. o.) 

 MOM v Mestskom kultúrnom stredisku, ul. J. Matušku 766/19: 

UTOROK až NEDEĽA: 8:00 – 16:00 h. (posledný odber 15:45 h.) 

(prevádzkovateľ: MUDr. Anna Urbančoková s. r. o.) 

 MOM v areáli Kultúrneho domu Horné Ozorovce, Horné Ozorovce č. 35: 

UTOROK až NEDEĽA: 8:00 – 18:30 h. (prestávka 11:45 – 12:30 h., posledný odber 17:50 h.) 

- k dispozícii aj online objednanie, otestujú aj bez objednania 

(prevádzkovateľ: Emergency Support, o. z.) 

http://www.banovce.sk/
https://nemocnicabanovce.agel.sk/index.html
https://www.facebook.com/EmergencySK


ONLINE OBJEDNANIE 

Na antigénový test je možné sa objednať na stránke korona.gov.sk. V časti antigénové 

testovacie miesto je možné si vybrať preferované miesto. Po zadaní miesta sa zobrazia 

ponúkané termíny. Čas prideľuje systém automaticky. 

 

 

 

Oznam MsÚ (15. 2. 2021, aktualizované 17. 2. 2021) 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

