
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom vo Zvolene

Nádvorná 3366/12, 96035 Zvolen
vo Zvolene, dňa 14.9.2021

číslo: 2021/3247

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 BHR medical, s.r.o. Štefánikova 9, 949 01 Nitra, IČO: 53 364 367 (ďalej len žiadateľ) zo dňa
25.08.2021 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

BHR medical s.r.o.
IČO 50364367, právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným,
so sídlom Štefánikova trieda 5/9, 94901 Nitra, Slovenská republika,
štatutárny orgán:

konateľ Mgr. Martin Repík, trvale bytom Potravinárska 1005/1, 94901 Nitra, Slovenská republika,

povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia
prevádzkovať zdravotnícke zariadenia:

43-50364367-A0001: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, parkovisko na p.č. 3731/181, Obchodná, 96001 Zvolen

43-50364367-A0002: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania RT-PCR testovanie COVID-19, parkovisko na p.č. 3731/181, Obchodná, 96001 Zvolen

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

ODÔVODNENIE

Žiadateľ podaním, ktoré bolo na RÚVZ ZV doručené dňa 25.08.2021 požiadal o vydanie povolenia na prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia – mobilného odberového miesta v mieste prevádzkovania Obchodná ulica, parkovisko na p.č.
3731/181, 960 01 Zvolen, 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 30.08.2021 bolo zistené , že sa jedná o odberové miesto, v ktorom sa
vykonáva diagnostický test umožňujúci priamo detekovať antigény ochorenia COVID-19 a odoberá sa biologický materiál
na vykonanie diagnostického testu RT-PCR. Základným funkčným priestorom mobilného odberového miesta je kontajner
umiestnený na Obchodnej ulici, na parkovisku na p.č. č.3731/181, k.ú. Zvolen. Kontajner je dispozične členený na časť
na vykonávanie administratívnych prác, časť pre vykonávanie výterov a časť na vyhodnocovanie diagnostických testov
a vydávanie potvrdení o výsledku antigénového testu. Každá časť je vybavená obslužným okienkom a je zabezpečený
regulovaný vstup a výstup z MOM (personál sa nachádza vo vnútorných priestoroch a klienti sa pohybujú plynule,
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jednosmerne, s dodržaním odstupov v exteriérovej časti). V kontajneri je paravánom oddelená časť vyhradená na
prezliekanie personálu. Odberové miesto je viditeľne označené názvom ,,Odberové miesto RT-PCR a AG“, pripojené je na
zdroj elektrickej energie a má prístup k pitnej vode. Pracovisko je vybavené príslušným materiálno – technickým vybavením
a zariadením v zmysle platnej legislatívy. Pre zamestnancov je k dispozícii samostatne stojace mobilné WC umiestnené
pri kontajneri. Na skladovanie nebezpečného odpadu je vyčlenený osobitný priestor a odpad je 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 považuje rozhodnutie o vydaní povolenia na prevádzkovanie mobilného
odberového miesta sa považuje za doručené jeho zverejnením na webovom sídle regionálneho 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:

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

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

Doručuje sa:
BHR medical s.r.o., Štefánikova trieda 5/9, 94901 Nitra

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 Zvolen, Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
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


