
 

Mobilné odberové miesta v Bánovciach nad Bebravou by mali počas sviatkov fungovať 

nasledovne: 

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

 

24.-25.12.2021 - zatvorené 

1.1.2022 - zatvorené 

Zvyšné dni v štandardnom režime: 

PONDELOK až NEDEĽA (vrátane sviatkov): 8:00 – 13:00 h. (posledný odber 12:45 h.) 

(prevádzkovateľ: Pe-a-ma, s. r. o.) 

•  MOM Harmoni (na autobusovej stanici), ul. SNP 1599/1: 
  

24.- 27.12.2021 - zatvorené 

28.12.2021: 8:00 - 12:00 h. (PO 11:45 h.) 

29.12.2021 - zatvorené 

30.12.2021: 12:00 - 16:00 h. (PO 15:45 h.) 

31.12. - 1.1.2022 - zatvorené 

2.1.2021: 12:00 - 16:00 h. (PO 15:45 h.) 

3. - 5.1.2022: 8:00 - 16:00 h. (prestávka 11:30 - 12:00 h., PO 15:45 h.) 

6.1.2022 - zatvorené 

7.-8.1.2022: 8:00 - 16:00 h. (prestávka 11:30 - 12:00 h., PO 15:45 h.) 

(prevádzkovateľ: RZP, a. s.)  Viac informácií FB Harmoni. 

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

 

24.-25.12.2021 - zatvorené 

1.1.2022 - zatvorené 

Zvyšné dni v štandardnom režime: 

UTOROK až PIATOK: 12:00 - 18:00 h. (posledný odber 17:40 h.) 

SOBOTA – NEDEĽA: 14:00 – 18:00 h. (posledný odber 17:40 h.) 

(prevádzkovateľ: Emergency Support, o. z.) 

Viac informácií FB Emergency Support alebo emergencytn@gmail.com 

https://www.facebook.com/Harmoni-178758458804102
https://www.facebook.com/EmergencySK
mailto:emergencytn@gmail.com


  

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

 

24.12.2021 - zatvorené 

25.-26.12.2021: 7:00 - 11:00 h. 

1.1.2022 - zatvorené 

6.1.2022: 6:00 - 15:00 h. 

V pracovných dňoch a počas víkendov bude MOM fungovať v štandardnom režime: 

PONDELOK až PIATOK: 7:00 – 15:00 h. (PO pred prestávkou 11:15 h., PO o 14:30 h.) 

SOBOTA – NEDEĽA: 7:00 – 10:30 h. 

(prevádzkovateľ: Nemocnica Agel Bánovce) 

  

V prípade záujmu o očkovanie, vo vakcinačnom centre Nemocnice AGEL 

Bánovce vykonávajú očkovanie s registráciou prostredníctvom korona.gov.sk alebo aj 

očkovanie bez registrácie. 

Vakcinačné centrum Nemocnice Agel Bánovce bude v mesiaci december k dispozícii 

záujemcom o očkovanie v dňoch 14.,17.,21. a 23.12.2021. Po sviatkoch sa očkuje 4. a 7. 

januára 2022 v bežnom harmonograme: 

- s registráciou: 

UTOROK a PIATOK: 7:30 – 11:00 h. 

- bez registrácie: 

UTOROK a PIATOK: 12:00 – 14:30 h. 

Ďalšie pokyny k očkovaniu na stránke nemocnice alebo na korona.gov.sk 

  

Nakoľko sa informácie neustále menia, prosíme záujemcov o otestovanie, aby sa informovali 

priamo v mobilnom odberovom mieste, t.j. u prevádzkovateľa (v prípade záujmu o očkovanie 

vo vakcinačnom centre). Cena antigénového testu sa aktuálne pohybuje v rozmedzí 5 - 10 

eur, na antigénové testovanie sa aktuálne neobjednáva. 

Ďakujeme za pochopenie. 

 

https://nemocnicabanovce.agel.sk/index.html
https://korona.gov.sk/

