
Plošné testovanie na COVID-19 v obci Kozárovce  31.10 – 01. 11. 2020 
 

V našej obci boli zriadené dva odberové tímy v Dome kultúry: jeden v priestoroch 

reštauračnej časti a druhý v priestoroch šatní pri zrkadlách. Odbery sa vykonávali od 07:00 do 

22:00 hodiny. Počas soboty, bolo na žiadosť obce zriadené mobilné odberové miesto pri 

Motoreste STOP a v čase od 13:00 do 17:00 hod. boli testovaní občania žijúci v časti 

„Domky“. 

 

V sobotu bolo vykonaných 951 testov, z toho 9 bolo pozitívnych.  

V nedeľu bolo vykonaných 374 testov, z toho 3 boli pozitívne. 

 

Spolu teda bolo v obci Kozárovce otestovaných 1325, z toho 12 pozitívnych. 

Celková štatistika: 

• Odhad počtu osôb na testovanie bol 1484 

• Testovania sa zúčastnilo 1325 občanov, t.j. 89,3% 

• Z celkového počtu bolo pozitívnych 12, t.j. 0,9% 

 
Zamestnanci obce Kozárovce v týždni pred testovaním zriadili odberné miesta  a zorganizovali 

materiálno-technické zabezpečenie testovania podľa pokynov OS SR. 

 

Viacerí naši občania boli ochotní poskytnúť pomoc a vďaka nim sme mali v priebehu pár hodín 

zabezpečené personálne obsadenie administratívnych a dobrovoľníckych pozícii: 

Monika Belisová, Marek Belis, Nikoleta Medzihradská, Andrea Medzihradská, Ivana 

Pivarčiová, Erika Gažiová, Mária Hlavová, Lívia Hlavová, Monika Hudecová, Michaela 

Kúkoľová, Dominika Ďubeková, Ema Benčaťová, Marcela Majerová, Andrea Beneová, 

Adriana Chorvátová, Martina Šustáková, Renata Kabátová, Michal Vitkovič, Patrik Adam, 

Ľubomír Klein, Martin Gaži, Katarína Gažiová, Tomáš Ivanič. 

 

Obidva dni testovania prebehli pod gesciou veliteľa rtn. Vladimíra Beneho (OS SR) a rtn. 

Miroslava Škadru (OS SR) spolu s  príslušníkmi PZ SR. 

Testy a ich vyhodnocovanie boli v rukách  zdravotníkov z Kozároviec: 

MUDr. Vincent Holečka, MUDr. Lucia Bujnová, MUDr. Monika Lovecká,  Ľuboš Havran, 

Petra Ivaničová a Andrej Benčať. 

Dezinfekciu zabezpečovali členovia DHZ Kozárovce: Patrik Tvrdoň, Peter Majer ml., Marek 

Tvrdoň, Tomáš Nováček, Milan Švolik, Jakub Krajči, Jakub Mikeš, Ivana Majerová. 

Online prenos z kamery, počas celej doby testovania zabezpečovala firma BOOTER - PC Servis 

Kozárovce Miroslav Širuček a Peter Majer ml.  

Ďakujeme rodine Kováčovej za poskytnutie miesta, pre zriadenie kamerového systému. 

 

Obec Kozárovce, všetkým menovaným ďakuje za príkladnú spoluprácu, obetavý prístup 

a občiansku angažovanosť.  

V neposlednom rade patrí vďaka vám všetkým občanom, ktorí ste sa napriek rôznym 

názorom prišli otestovať. Zároveň do budúcnosti želáme nám všetkým, ale v tomto momente 

najmä občanom, ktorých test bol pozitívny, pevné zdravie a skorý návrat k bežnému životu. 

 

Bystrík Ižold 

starosta obce Kozárovce 


