
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Dunajskej Strede

Veľkoblahovská cesta 1067/30, 92901 Dunajská Streda
v Dunajskej Strede, dňa 5.1.2021

číslo: RH/2020/01800/002-BF

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 organizácie Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Šamoríne, IČO: 00160407 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa
29.12.2020 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

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Šamoríne
IČO 00160407, právna forma: Rozpočtová organizácia,
so sídlom Slnečná 1117/2, 93101 Šamorín, Slovenská republika,
štatutárny orgán:

riaditeľ PaedDr. Edita Lysinová, trvale bytom Brečtanová ulica 394/3, 93101 Šamorín, Slovenská republika,

povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia
prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:

23-00160407-A0001: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Šamoríne,

Slnečná 1117/2, 93101 Šamorín

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

ODÔVODNENIE

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, so sídlom 931 01 Šamorín, Slnečná 2, IČO: 00 160 407, požiadalo listom
doručeným dňa 29.12.2020 tunajší regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie povolenia na prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti – ambulancie MOMAg v objekte Gymnázia Milana Rastislava
Štefánika v Šamoríne, Slnečná 2, a to v súvislosti s krízovou situáciou v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa
z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

Súčasť predloženého podania tvorili: výpis z registra trestov zástupcu žiadateľa, list vlastníctva k priestorom, zmluva o
zverení majetku do správy a prevádzkový poriadok.

Predmetné zdravotnícke zariadenie – MOMAg je zriadené v objekte Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Šamoríne,
Slnečná 2. Činnosť MOMAg je zabezpečovaná ustanoveným materiálno-technickým vybavením a personálnym obsadením
pracovníkmi s príslušnou odbornou spôsobilosťou k realizácii činnosti vykonávanej v MOMAg v meste Šamorín.
MOMAg je zriadené vo vestibule objektu Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Šamoríne, Slnečná 2 s osobitným
vstupom. Samotný odber biologického materiálu bude realizovaný vo vestibule školy. Priestory majú zabezpečené
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vyhovujúce komunálno-hygienické parametre, úprava stien a podlahy spĺňa požiadavky pre uvedený druh prevádzky.
Zariadenie MOMAg: pracovné stoly, stoličky, výpočtová technika, dávkovače s dezinfekčným roztokom, bezkontaktné
odpadkové koše. MOMAg je viditeľne označený názvom.
Prevádzku MOMAg žiadateľ zabezpečuje pomocou 5 zamestnancov (1 zdravotnícky pracovník, 4 administratívni
pracovníci resp. koordinátor), 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). Po ukončení
odberov pracovný odev sa uloží do igelitového vreca pre infekčný odpad. Odvoz a zneškodňovanie vzniknutého
nebezpečného odpadu bude zabezpečovať oprávnená organizácia.
Personál má zabezpečené zariadenie na vykonávanie osobnej hygieny v budove gymnázia.

V zmysle § 15a ods. 4 zákona č. 578/2004 Z.z. povolenie na prevádzkovanie MOMAg sa 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 MOMAg 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:
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Šamoríne, Slnečná 1117/2, 93101 Šamorín

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
Mesto Šamorín, Hlavná 37, 93101 Šamorín
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


