
      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: 2020/3793 -  Kk.                                                                     Zvolen: 02.12.2020  

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 § 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 noviel ,  po zistení skutkového a právneho stavu  rozhodol t a k t o: 

 

žiadosti organizácie  RC&T Detva s.r.o., ul. Záhradná 857/3, Detva   IČO 36 620 505 (ďalej len 

žiadateľ) zo dňa 18.11.2020  o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa 

ustanovenia  § 15a ods. 1 zákona o poskytovateľoch vyhovuje a v súlade s ustanoveniami § 7 ods.3 

písm. a) bod 6 zákona o poskytovateľoch  

 

žiadateľovi 

 

RC&T Detva s.r.o. 

IČO: 36 620 505, právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným,  

 so sídlom:  Záhradná 857/3, 962 12 Detva 

štatutárny orgán: konateľ: Mgr. Jaroslav Straka, trvale bytom Korytárky, 963 01 Kriváň 

 

povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia 

prevádzkovať zdravotnícke zariadenie: 

 

N87993647201:    mobilné odberové miesto 

s miestom prevádzkovania Záhradná 857/3, 962 12 Detva 

 

Toto rozhodnutie sa podľa § 15 ods.4 zákona o poskytovateľoch  považuje za doručené  jeho 

zverejnením na webovom sídle RÚVZ Zvolen. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Žiadateľ podaním,  ktoré bolo na RÚVZ ZV  doručené dňa  18.11.2020 požiadal o vydanie 

povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – mobilného odberového miesta v mieste 

prevádzkovania na Záhradnej ul. č. 857/3, 962 12 Detva. 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. K žiadosti priložil náležitosti požadované podľa  § 12 

ods. 18 zákona o poskytovateľoch.  

Na základe miestnej obhliadky vykonanej dňa 19.11.2020 bolo zistené, že odberové miesto, v ktorom 

sa vykonáva diagnostický test umožňujúci priamo detekovať ochorenie COVID- 19 je umiestnené na 



voľnom priestranstve v účelovej unimobunke na Záhradnej ul. č. 857/3 v Detve.  Odberová jednotka je 

pripojená na zdroj elektrickej energie a má prístup k pitnej vode. Pracovisko je vybavené príslušným 

materiálno – technickým vybavením a zariadením. Pre personál je k dispozícii zázemie  pozostávajúce 

zo šatní a zariadení pre osobnú hygienu (WC s umývadlom a sprcha), ktoré je umiestnené v budove na 

Záhradnej ul. č. 857/3 v Detve, pričom budova je vo vlastníctve žiadateľa).  V čase kontroly prevádzka 

disponovala  dezinfekčnými prostriedkami a osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami pre 

jednotlivých zamestnancov. Na skladovanie nebezpečného odpadu  je vyčlenený kontajner a odpad je 

odvážaný a odstraňovaný oprávnenou firmou EKO LOG s.r.o., Brnianska 2, Trenčín IČO 36 325 473 

na základe zmluvy.   

Predmetné mobilné odberové miesto spĺňa požiadavky podľa vyhlášky MZ SR č. 183/2020 Z.z., 

o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie 

mobilného odberového miesta  znení noviel.   

Vzhľadom na to, že žiadateľ splnil podmienky na vydanie povolenia podľa § 12 ods. 18 

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

Podľa § 15 ods.4 zákona o poskytovateľoch  považuje rozhodnutie o vydaní povolenia na 

prevádzkovanie mobilného odberového miesta sa považuje za doručené jeho zverejnením na webovom 

sídle regionálného úradu verejného zdravotníctva.  

 Podľa § 15a ods. 5 zákona o poskytovateľoch sa na konanie o vydanie povolenia na 

prevádzkovanie mobilného odberového miesta nevzťahuje správny poriadok. 

 

Poučenie: 

  Podľa § 15 a zák. o poskytovateľoch proti tomuto rozhodnutiu nie je prístupný opravný 

prostriedok.    

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.   

 

 Doručí sa :   

RC&T Detva s.r.o.    

Záhradná 857/3  

962 12 Detva 

 

            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 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 J.G. Tajovského 1462, 962 12 Detva 

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


