
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom vo Zvolene

Nádvorná 3366/12, 96001 Zvolen
vo Zvolene, dňa 11.8.2021

číslo: 2021/3106-Kk.

ROZHODNUTIE

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 neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol
t a k t o:

žiadosti organizácie Nemocnica AGEL Zvolen a.s., Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen                   IČO 45 594 929 (ďalej
len „žiadateľ“) zo dňa 10.08.2021 o vydanie povolenia                                 na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
sa 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

Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
IČO 45594929, právna forma Akciová spoločnosť,
so sídlom Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen, Slovenská republika,
štatutárny orgán:

predstavenstvo MUDr. Ján Haško, trvale bytom Slnečné stráne 14817/18, 97401 Banská Bystrica, Slovenská
republika,

predstavenstvo MUDr. Jozef Pribula, MBA, PhD., trvale bytom Komenského 1114/24, 04001 Košice-Staré Mesto,
Slovenská republika,

predstavenstvo Ing. Ľudmila Veselá, MBA, trvale bytom Svätoplukova 88/8, 97101 Prievidza, Slovenská republika,

povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia
prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:

43-45594929-A0002: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, Nemocnica Krupina, 29. augusta 628/23, 96301 Krupina

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ ZV.

ODÔVODNENIE

Na základe miestnej obhliadky vykonanej dňa 11.08.2021 bolo zistené, že žiadateľ bude vykonávať odbery biologického
materiálu na diagnostiku infekčného ochorenia COVID- 19 antigénovými testami. Odberové miesto na antigénové testy
COVID-19 sa nachádza na v prenajatých nebytových priestoroch na uvedenej adrese v priestoroch Nemocnice Krupina.
Odberové miesto na vykonávanie antigénových testov je zriadené v prevádzkovej miestnosti, kde sa budú vykonávať
administratívne práce (registrácia), výtery, vyhodnocovanie diagnostických testov a ďalšie administratívne práce -
zhotovovanie potvrdení o výsledku antigénového testu. Výtery sa budú vykonávať cez vonkajšie okienko (exteriérový
odber). Pohyb osôb prichádzajúcich na odbery a osôb čakajúcich na výsledky testov bude vyznačený a koordinovaný s
dodržiavaním odstupov.
Pre personál je dispozícii šatňa, oddychová miestnosť, zariadenie pre osobnú hygienu (WC s umývadlom).
MOM je pripojené na zdroj elektrickej energie a má prístup k pitnej vode. Pracovisko je vybavené príslušným materiálno
– technickým vybavením a zariadením. V čase kontroly prevádzka disponovala dezinfekčnými prostriedkami a osobnými
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ochrannými pracovnými prostriedkami pre jednotlivých zamestnancov. Na skladovanie nebezpečného odpadu je vyčlenený
samostatný priestor, odpad bude odvážaný a odstraňovaný oprávnenou firmou 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 sa považuje rozhodnutie o vydaní povolenia na prevádzkovanie mobilného
odberového miesta za doručené jeho zverejnením na webovom sídle regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý
povolenie vydal.

Podľa § 15a ods. 5 zákona o poskytovateľoch sa na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového
miesta nevzťahuje správny poriadok.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Mgr. MUDr. Viktor Kosmovský, MPH, MHA
regionálny hygienik

Doručuje sa:
Nemocnica AGEL Zvolen a.s., Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen

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
Daňový úrad Banská Bystrica - pobočka Zvolen, J. Kozáčeka 38, 960 99 Zvolen
Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie, 96301 Krupina
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica
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, Lamačská cesta 6353/3C, 84104  Bratislava - mestská časť Karlova Ves


