
Harmonogram celoplošného skríningu obyvateľstva                        
v obci Vysoká nad Kysucou 

 
V snahe predísť väčšiemu zhromažďovaniu občanov a hlavne skrátiť Vaše čakanie na 
celoplošný skríning obyvateľstva na ochorenie COVID-19, obec Vysoká nad Kysucou pre Vás 
pripravila nasledovný orientačný harmonogram odberov: 
 
 

Odberné miesto ÚSTREDIE – Obecný úrad 
Adresa: Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

1. Odberný deň: Sobota 23. januára 2021 
 

Vyhradený čas Určené lokality 

  

08:00 hod. – 11:00 hod. 
Ústredie 
(od rodinného domu p. Stanislava Jančíka po 
železničný prejazd u kaplnky vrátane Novej kolónie) 

11:00 hod. – 13:00 hod. 
Nižný koniec 1 + Semeteš 
(od č.d. 1 po železničný prejazd u p. Jozefa Vavricu) 

13:00 hod. – 14:00 hod. prestávka 

14:00 hod. – 15:30 hod. 
Nižný koniec 2 + U Rekši 
(od železničného prejazdu u p. Jozefa Vavricu po 
rodinný dom p. Stanislava Jančíka) 

15:30 hod. – 16:30 hod. 
Vyšný koniec 1 + Závodie + Vrchrieka 
(od domova dôchodcov po cestu na Vrchrieku) 

16:30 hod. – 18:00 hod. občania, ktorým odporúčaný čas nevyhovuje 

 
 

2. Odberný deň: Nedeľa 24. januára 2021 
 

Vyhradený čas Určené lokality 

  

08:00 hod. – 13:00 hod. 
občania, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov nemohli 
zúčastniť testovania v sobotu 

 
 
 
 
 



 
Odberné miesto VYŠNÝ KELČOV – bývalá základná škola 
Adresa: Vyšný Kelčov 658, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

1. Odberný deň: Sobota 23. januára 2021 
 

Vyhradený čas Určené lokality 

  

08:00 hod. – 09:30 hod. 
Vyšný koniec 2 + Jedľovník 
(od cesty na Vrchrieku po železničný prejazd na 
Širokom moste) 

09:30 hod. – 11:30 hod. 
Nižný Kelčov + Škradné + Varechovský potok 
(Stará cesta, Nová cesta až po Makov, smer Vyšný 
Kelčov po Košinarov) 

11:30 hod. – 13:00 hod. 
Osady 
(Vršek, Skala, Slončíky, u Putkov, Hranica, Kršel, 
Predná Zátoka, Zadná Zátoka, Zlámaná) 

13:00 hod. – 14:00 hod. prestávka 

14:00 hod. – 15:30 hod. 
Vyšný Kelčov 1  
(od Košinarov po kostol, U Liskov, U Jurčov) 

15:30 hod. – 17:00 hod. Vyšný Kelčov 2 (od kostola po Prislup) 

17:00 hod. – 18:00 hod. občania, ktorým odporúčaný čas nevyhovuje 

 
 

2. Odberný deň: Nedeľa 24. januára 2021 
 

Vyhradený čas Určené lokality 

  
08:00 hod. – 13:00 hod. 

občania, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov nemohli 
zúčastniť testovania v sobotu 

 
 
Aktuálnu situáciu pred odbernými miestami si budete môcť opäť overiť prostredníctvom 
„živého“ online prenosu. Linky s odkazom na jednotlivé kamery nájdete na webovej stránke 
obce www.vysokanadkysucou.sk  
 


