
  

  

  

R E G I O N Á L N Y      Ú R A D       V E R E J N É H O       Z D R A V O T N Í C T V A 
so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská cesta 1067, Dunajská Streda 

Číslo: RH/2021/00166/001-BF Dunajská Streda, 28.01.2021 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede ako správny 
orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č.1 zákona č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) podľa § 6 ods. 3 písm. e) 
zákona č. 355/2007 Z. z vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia 

ochorenia COVID-19 v závode pre výrobu striech na osobné autá vo Veľkom Mederi na 

Táborskej 66, ktorého prevádzkovateľom je Webasto Convertibles Slovakia s.r.o. so sídlom 
Táborská 66, 932 01 Veľký Meder, IČO: 44 939 426, v súčinnosti s § 46 a § 47 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„správny poriadok“) 

 

nariaďuje tieto opatrenia  

 

spoločnosti Webasto Convertibles Slovakia, s.r.o. so sídlom Táborská 66, 932 01 Veľký 

Meder, IČO: 44 939 426, podľa § 12 ods. 2 písm. c) a § 48 ods. 4 písm. w), x), y) zákona 
č. 355/2007 Z. z.: 
 

1. Zabezpečiť priebežné pravidelné testovanie zamestnancov Ag testami osobou, ktorá má 
oprávnenie vykonávať testovanie antigénovými (ďalej len „Ag“) testami a vydávať 
potvrdenie o ich vykonaní. 

2. Prijať hygienické opatrenia na pracoviskách vrátane zákazu vstupu zamestnancov alebo 
iných osôb na pracoviská alebo do iných priestorov prevádzky bez preukázania 
negatívneho výsledku Ag testu nie staršieho ako 72 hodín, vykonaného oprávnenou 
osobou. 

3. Zabezpečiť pravidelnú mechanickú očistu a dezinfekciu predmetov a priestorov v uvedenej 
prevádzke s dezinfekčnými prostriedkami s virucídnym účinkom a pravidelné a účinné 
vetranie vnútorných priestorov.  

4. Zabezpečiť, aby bola dodržiavaná primeraná vzdialenosť medzi zamestnancami alebo 
zamestnancom a klientom (minimálne 2 m). 

5. Zabezpečiť, aby na pracoviskách nedochádzalo k nadbytočnému zdržovaniu zamestnancov 
v čase prestávok, príchodu do práce alebo odchodu z práce.   

 
Zamestnanci, u ktorých bolo testovaním podľa bodu 1. potvrdené ochorenie COVID- 19, sa 
musia podrobiť karanténnym opatreniam.  
 
Termín plnenia bodov č. 1. a 2.: ihneď a priebežne odo dňa doručenia tohto rozhodnutia 

až do 12.2.2021. 

 
Termín plnenia bodov 3., 4. a 5.:  ihneď a priebežne 
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Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí pred 
nebezpečenstvom šírenia nákazlivej choroby, správny orgán vylučuje odkladný účinok 
odvolania v zmysle § 55 ods. 2 správneho poriadku. 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 
 

V dňoch 25. - 26.01.2021 boli tunajšiemu regionálnemu úradu verejného zdravotníctva 
hlásené niektorými všeobecnými lekármi pre dospelých pozitívne prípady na ochorenie 
COVID-19 u zamestnancov spoločnosti Webasto Convertibles Slovakia s.r.o. so sídlom 
Táborská 66, 932 01 Veľký Meder, IČO: 44 939 426, ktorí svoju prácu vykonávajú 
v priestoroch závodu na výrobu striech pre osobné autá vo Veľkom Mederi na Táborskej 66. 

Tunajší regionálny úrad verejného zdravotníctva nadviazal kontakt so zástupcom 
uvedenej spoločnosti, ktorý potvrdil hromadný výskyt pozitívnych prípadov COVID-19. Na 
základe zistených informácií sa 27.01.2021 uskutočnilo na tunajšom regionálnom úrade 
verejného zdravotníctva ústne rokovanie za účasti zástupcu uvedenej spoločnosti, primátora 
mesta Veľký Meder, regionálnej hygieničky a odborných zamestnancov oddelenia 
epidemiológie a oddelenia preventívneho pracovného lekárstva. 
Na tomto rokovaní zástupca uvedenej spoločnosti uviedol, že zo celkového počtu 
zamestnancov (770 vrátane zamestnancov cez agentúru) v súčasnosti je v karanténe 235 osôb. 
Súčasne prezentoval, aké opatrenia už spoločnosť zabezpečila na predchádzanie vzniku 
a šírenia uvedeného prenosného ochorenia a aké opatrenia mieni ďalej uplatňovať 
a oboznámil prítomných s možnosťami pravidelného testovania zamestnancov Ag testami cez 
mobilné odberové miesto na Ag testovanie mesta Veľký Meder, aby sa znížil výskyt 
ochorenia COVID-19 u svojich zamestnancov na čo najnižšiu úroveň. Na ústnom rokovaní 
zástupca uvedenej spoločnosti bol upozornený na kritické body pri možnom šírení tejto 
nákazy v jednotlivých priestoroch prevádzky. 

Uvedené údaje poukazovali na zvýšený výskyt ochorenia COVID-19 v predmetnej 
prevádzke. Akútnu infekciu dýchacích ciest COVID-19 spôsobuje nový koronavírus (SARS-
CoV-2) z čeľade Coronaviridae. Nový koronavírus patrí medzi betakoronavírusy, kam sa 
zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERS-CoV, ale vykazuje od nich genetickú 
odlišnosť. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc 
a v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím.  

Cieľom zamedzenia ďalšieho šírenia tejto vysoko kontagióznej nákazy vzdušnou cestou 
bolo potrebné nariadiť opatrenia uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia, ktoré sú v súlade 
s § 12 ods. 2 písm. c) a § 48 ods. 4 písm. w), x) a y) zákona č. 355/2007 Z. z.    

Na základe vyššie uvedených skutočností bolo v záujme ochrany zdravia  ľudí potrebné 
sa rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a nariadiť opatrenia na 
predchádzanie šírenia prenosného ochorenia v zmysle citovaných predpisov.  

Zdôvodnenie vylúčenia odkladného účinku rozhodnutia vyplýva zo zámeru opatrení, 
spočívajúceho v zamedzení šírenia nákazlivého vírusového ochorenia spôsobeného novým 
koronavírusom. 
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Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem realizácie opatrení, v záujme ochrany 
verejného zdravia bolo potrebné odňať odkladný účinok odvolania. 
 
 

P o u č e n i e: 

 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať 

odvolanie  v lehote do 15 dní od dňa  doručenia na Regionálny úrad  verejného zdravotníctva 
so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067, Dunajská Streda. 

Súčasne sa v súlade s § 55 ods. 2 správneho poriadku vylučuje odkladný účinok v prípade 
podaného odvolania z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, spočívajúceho v ochrane 
zdravia ľudí pred nebezpečenstvom šírenia prenosného ochorenia. V súlade s § 55 ods. 3 
správneho poriadku proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať.  

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom 
podľa § 247 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku. 
 
 
 
 
 

Ing. Rozália Robotková 
 regionálna hygienička 

 
 
 
Rozhodnutie bude zverejnené na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
so sídlom v Dunajskej Strede www.ruvzds.sk, v časti „Informácie“ ako aj na Centrálnej 
úradnej elektronickej tabuli na stránke www.slovensko.sk, v časti „Úradná tabuľa“. 
 
 
Rozhodnutie sa doručí elektronicky cez UPVS:  
1. Webasto Convertibles Slovakia s.r.o., Táborská 66, 932 01 Veľký Meder 
2. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 
3. Mesto Veľký Meder, Mestský úrad Veľký Meder,  932 01 Veľký Meder 
4. Okresný úrad Dunajská Streda, Korzó B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 
 
 
Na vedomie: 
1. RÚVZ – EPID – tu 
2. RÚVZ – PPL - tu 


