
      Regionálny úrad verejného zdravotníctva  

      so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, PSČ 960 01  

         
Tel.: 045/5552354          Email: zv. ruvz@uvzsr.sk          IČO: 17335710  

 

Číslo spisu: 2021/2989  Kk.                                                                     Zvolen: 02.08.2021  

R O Z H O D N U T I E 
    

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene (ďalej len „RÚVZ 

ZV“)  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 § 11 ods. 5  

v spojení s § 15a ods. 1 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“), v spojení s § 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 noviel 

vo veci návrhu žiadateľa podľa § 19 zákona o poskytovateľoch o zrušenie povolenia,  po 

zistení skutkového a právneho stavu  rozhodol     

t a k t o 

 

žiadosti organizácie  Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica 

Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok, IČO 31936415  (ďalej len žiadateľ) zo dňa 

23.07.2021  o zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa 

ustanovenia  § 19 o poskytovateľoch vyhovuje a   

 

žiadateľovi 

 

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica IČO 31936415, právna 

forma: Príspevková organizácia, so sídlom Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok, 

Slovenská republika, 

štatutárny orgán: riaditeľ MUDr. Robert Rusnák PhD., trvale bytom Klačno 4988/17, časť 

obce:  Ružomberok, Slovenská republika 

      

ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 09.12.2020 

rozhodnutím  č. spisu 2020/5705 - Kk., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.12.2020  

 

43-31936415-A0001: mobilné odberové miesto  

s miestom prevádzkovania: Mládežnícka 1155/12, 96231 Sliač 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Žiadateľ podaním,  ktoré bolo na RÚVZ ZV  doručené dňa  23.07.2021 a zaevidované 

pod č. spisu 2021/2989 požiadal o zrušenie  povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho 

zariadenia – mobilného odberového miesta v mieste prevádzkovania 43-31936415-A0001: 

mobilné odberové miesto s miestom prevádzkovania Mládežnícka 1155/12, 96231 Sliač.  



Vzhľadom na to, že žiadateľ splnil podmienky na zrušenie  povolenia podľa § 19  

zákona o poskytovateľoch RÚVZ ZV rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

rozhodnutia.  

 Podľa § 19 ods. 8 zákona o poskytovateľoch sa na konanie o zrušení  povolenia na 

prevádzkovanie mobilného odberového miesta nevzťahuje správny poriadok. Proti 

rozhodnutiu o tomto konaní nie je prípustný opravný prostriedok. 

 

Poučenie: 

  Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.   

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.   

 

 

Doručuje sa: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica, Gen. 

Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok   

   

 

           

      Mgr. MUDr. Viktor Kosmovský, MPH, MHA  

                  regionálny hygienik  

 

 

Rozhodnutie dostane: 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.(OVM), Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – mestská 

časť Petržalka 

Union zdravotná poisťovňa a.s., (OVM), Karadžičova 10, 814 53 Bratislava 

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., (OVM), Einsteinova, 851 01 Bratislava - mestská časť 

Petržalka 

Mesto Detva, J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva   

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava – mestská časť 

Ružinov 

Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava – 

mestská časť Staré Mesto 

Daňový úrad Banská Bystrica –  kontaktné miesto Detva, J.G.Tajovského 1462, 962 12 Detva 

Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 824 67 Bratislava - mestská časť Ružinov 


