
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Dunajskej Strede

Veľkoblahovská cesta 1067/30, 92901 Dunajská Streda
v Dunajskej Strede, dňa 4.9.2020
číslo: RH/2020/01366/002-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
rozhodol   t a k t o:

žiadosti spoločnosti Medirex, a.s., IČO: 35 766 450 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 02.09.2020 o vydanie povolenia na
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 15a ods. 1 zákona o poskytovateľoch vyhovuje a v súlade
s ustanovením § 7 ods. 3 písm. a) bod 6. zákona o poskytovateľoch

žiadateľovi

Medirex, a.s.
IČO 35766450, právna forma: Akciová spoločnosť,
so sídlom Holubyho 4637/35, 90201 Pezinok, Slovenská republika,
štatutárny orgán:

predseda predstavenstva Ing. Jozef Gavlas, trvale bytom 618, 90637 Sološnica, Slovenská republika,

povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia
prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:

23-35766450-A0001: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Dunajská 1352/93, 93005 Gabčíkovo

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

ODÔVODNENIE

Spoločnosť Medirex, a.s., so sídlom Holubyho 4637/35, 902 01 Pezinok, IČO: 35 766 450, požiadala listom doručeným
dňa 02.09.2020 tunajší regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho
zariadenia - MOM s miestom prevádzkovania Dunajská 1352/93, 930 05 Gabčíkovo, parcela registra „C“, parcelné
číslo 4006/1, okres: Dunajská Streda, obec Gabčíkovo, k.ú. Gabčíkovo, a to v súvislosti s krízovou situáciou a s
ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 na
území Slovenskej republiky.
Súčasť predloženého podania tvorili: doklad preukazujúci oprávnenie užívať miesto prevádzkovania mobilného odberového
miesta, čestné vyhlásenie žiadateľa o bezúhonnosti žiadateľa a výpis z obchodného registra poskytovateľa.
Predmetné zdravotnícke zariadenie – MOM sa nachádza v špeciálnom odberovom vozidle žiadateľa s EČ: PK036DF
doplneného stanom na adrese Dunajská 1352/93, 930 05 Gabčíkovo, parcela registra „C“, parcelné číslo 4006/1, okres:
Dunajská Streda, obec Gabčíkovo, k.ú. Gabčíkovo, v priestoroch so súhlasom poskytovateľa priestorov STU – Slovenská
technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadenie Gabčíkovo.
Prevádzku MOM žiadateľ zabezpečuje pomocou vodiča a 3 odborných zamestnancov, ktorí k odberom biologického
materiálu majú zabezpečené požadované osobné ochranné pracovné prostriedky. Na prípravu k odberom majú k dispozícii
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priestor účelového odberového vozidla. Po ukončení odberov použitý pracovný odev sa uloží do hermeticky uzavretého
kontajneru pre infekčný odpad, ktorí sa likviduje spolu s ostatným nebezpečným odpadom žiadateľa.
MOM je vybavené dezinfekčnými prípravkami s virucídnym účinkom na povrchovú a plošnú dezinfekciu a na dezinfekciu
rúk.
Priestory MOM spĺňajú požiadavky stanovené Odborným usmernením MZ SR v súvislosti s chorobou COVID-19
spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberovým miestom č.
S08053-2020-OZS zo dňa 01.04.2020 a požiadavky stanovené zákonom č. 355/2007 Z.z.
V zmysle § 15a ods. 4 zákona č. 578/2004 Z.z. sa povolenie na prevádzkovanie MOM považuje za doručené jeho
zverejnením na webovom sídle RÚVZ Dunajská Streda.
V zmysle § 15a ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. na konanie a vydanie povolenia na prevádzkovanie MOM sa 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:
Medirex, a.s., Holubyho 4637/35, 90201 Pezinok

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
Obec Gabčíkovo, 1039, 93005 Gabčíkovo
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
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 82467 Bratislava - mestská časť Ružinov
Daňový úrad Trnava - pobočka Dunajská Streda, Biskupa Kondého 2, 929 01 Dunajská Streda


