
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Dunajskej Strede

Veľkoblahovská cesta 1067/30, 92901 Dunajská Streda
v Dunajskej Strede, dňa 9.6.2020
číslo: RH/2020/00868/003-BM5

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede (ďalej len „RÚVZ DS“), ako orgán príslušný
na vydanie povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia
COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15a ods. 1 v
spojení s § 11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o poskytovateľoch“) a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu v
súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. a) bod 6. zákona o poskytovateľoch rozhodol takto:

Žiadateľovi

Alpha medical s.r.o.
IČO 31647758, právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným,
so sídlom Záborského 4/2, 03601 Martin, Slovenská republika,
štatutárny orgán:

konateľ Ing. Peter Lednický, trvale bytom Sládkovičova 859/9, 81106 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika,
konateľ Ing. Jozef Karlík, trvale bytom Ľanová 3344/80, 90025 Chorvátsky Grob, Slovenská republika,
konateľ RNDr. Jozef Marčišin, MSc., trvale bytom Ľ. Štúra 489/9, 08901 Svidník, Slovenská republika,
konateľ Ing. Katarína Rumanová, trvale bytom Volgogradská 4923/33, 03861 Martin, Slovenská republika,

povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia
prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:

23-31647758-A0001: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania parkovisko NsP, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ DS.

ODÔVODNENIE

Žiadateľ listom, ktorý bol RÚVZ DS doručený dňa 28.5.2020, požiadal o vydanie povolenia na prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia, a to mobilného odberového miesta v mieste prevádzkovania Veľkoblahovská 23, Dunajská
Streda.

Podľa § 12 ods. 18 zákona o poskytovateľoch Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydá povolenie na prevádzkovanie
mobilného odberového miesta fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak
a) má užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
b) priestory podľa písmena a) spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia,
c) je bezúhonná,
d) žiadosť bola podaná počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len "krízová situácia")
v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-
CoV-2 na území Slovenskej republiky (ďalej len "z dôvodu ochorenia COVID-19").

Z predložených dokladov bolo zistené, že žiadateľ je držiteľom povolenia vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR
č. S15556-2019-ONAPP zo dňa 27.11.2019 právoplatného dňa 06.12.2019 na poskytovanie ambulantnej zdravotnej
starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach okrem iných aj na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadeniach
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spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch klinická biochémia, klinická mikrobiológia, hematológia a
transfúziológia, patologická anatómia, lekárska genetika, klinická imunológia a alergológia.
Predmetné zdravotnícke zariadenie – MOM sa nachádza v mobilnej bunke, umiestnenej na parkovisku na Veľkoblahovskej
23 v Dunajskej Strede, v daných priestoroch so súhlasom poskytovateľa priestorov Nemocnice s poliklinikou Dunajská
Streda, a.s. Veľkoblahovská 23, 92901 Dunajská Streda, IČO: 44 455 356, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel:Sa, vložka číslo: 10508/T. Jeho činnosť je zabezpečovaná ustanoveným materiálno-technickým vybavením
a personálnym obsadením pracovníkmi s príslušnou odbornou spôsobilosťou k realizácii činnosti vykonávanej v MOM v
Dunajskej Strede.
MOM je typizovaným mobilným objektom s ľahko umývateľnou podlahou, stenami a stropom, je vybavený elektrickým
vykurovacím telesom a klimatizačnou jednotkou. MOM je napojený len na verejný rozvod elektrickej energie. Vstup pre
zamestnancov je riešený dverami z parkoviska. Zariadenie MOM: pracovné stoly, stoličky, výpočtová technika, chladničky
na uskladnenie odberových médií ako aj na uloženie odobratých materiálov. MOM je označený inštrukciami na odber.
Prevádzku MOM žiadateľ zabezpečuje pomocou 3-4 zamestnancov Nemocnice s poliklinikou Dunajská Streda a.s., ktorí k
odberom biologického materiálu majú zabezpečené OOPP (kombinéza, okuliare, ochranný štít, rukavice, chirurgická maska
v kombinácii so štítom a s respirátorom FFP2, gumové čižmy). Na prezlečenie sa k odberom majú k dispozícii miestnosť
bývalej vrátnice pri vstupu do areálu nemocnice, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti MOM. Po ukončení odberov
pracovný odev sa uloží do igelitového vreca pre infekčný odpad, ktorí sa odstráni do centrálneho skladu pre nebezpečný
odpad nemocnice.

Vzhľadom na to, že žiadateľ splnil podmienky na vydanie povolenia podľa § 12 ods. 18 zákona o poskytovateľoch, RÚVZ
DS rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Podľa § 15a ods. 5 zákona o poskytovateľoch sa na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového
miesta nevzťahuje správny poriadok. Proti rozhodnutiu v tomto konaní nie je prípustný opravný prostriedok.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ing. Rozália Robotková
regionálna hygienička

Doručuje sa:
Alpha medical s.r.o., Záborského 4/2, 03601 Martin

Rozhodnutie dostanú:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Panónska cesta 2, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
Union zdravotná poisťovňa,a.s. (OVM), Karadžičova 10, 81453 Bratislava
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 91701 Trnava
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Einsteinova, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava, Lazaretská 26, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Mesto Dunajská Streda, 92901 Dunajská Streda
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 82467 Bratislava - mestská časť Ružinov
Daňový úrad Trnava - pobočka Dunajská Streda, Biskupa Kondého 2, 929 01 Dunajská Streda


