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ROZHODNUTIE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici ako vecne a miestne príslušný
orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c),§ 6
v spojení s prílohou č. 1 bod č. 35 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.), z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na
území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej
dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, na základe
žiadosti Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica,a.s., Koreszkova 7, 909 82 Skalica,
IČO:44 444 761 o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta,
v areáli Fakultnej nemocnice Skalica, Koreszkova 7, Skalica, v súvislosti s krízovou
situáciou z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 3
písm. ab) zákona č. 355/2007 v spojení s § 11 ods. 5, § 15a 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 č. 578/2004 Z.z.) takto

rozhodol:
povoľuje sa prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre:
Zriaďovateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. Skalica, Koreszkova 7
IČO:44 444 761
Druh zdravotníckeho zariadenia: Mobilné odberové miesto
Miesto prevádzkovania mobilného odberového miesta: Koreszkova 7, 909 82 Skalica
Identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 25-44444761-A0001

Odôvodnenie
Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou
Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom
12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, a na základe žiadosti Fakultnej nemocnice
s poliklinikou Skalica,a.s., Koreszkova 7, 909 82 Skalica, IČO:44 444 761 o vydanie

-2povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta (ďalej len MOM), Koreszkova 7,
909 82 Skalica, v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II.
stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území
Slovenskej, bola odbornými zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so
sídlom v Senici dňa 2.6.2020 vykonaná ohliadka priestorov mobilného odberového miesta
v Skalici , Koreszkova 7,.
Na základe ohliadky priestorov MOM a predloženej dokumentácie bolo zistené, že
priestory MOM sa nachádzajú na voľnom priestranstve ul. Koreszkova 7 v Skalici
v priestoroch areálu Fakultnej nemocnice Skalica na vonkajšej ploche / parkovisku. Odbery
biologického materiálu na COVID -19 (nasopharyngeálne výtery) sú realizované cez okno
unimobunky. MOM je viditeľne označené, vybavené pracovným stolom, chladiacim
zariadením. Zariadenia pre osobnú hygienu (šatne a toalety), sklad na biologický odpad
a použité OOPP sa nachádzajú v rámci existujúcej prevádzky OKM Skalica.
Priestory MOM spĺňajú požiadavky stanovené Odborným usmernením Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou
koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberným
miestom č. S08053-2020-OZS zo dňa 01.04.2020 a požiadavky stanovené zákonom
č. 355/2007 Z.z.
Podľa § 15a ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. na konanie o vydanie povolenia na
prevádzkovanie mobilného odberového miesta sa nevzťahuje správny poriadok. Proti
rozhodnutiu v tomto konaní nie je prípustný opravný prostriedok.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo v záujme ochrany verejného zdravia potrebné
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a povoliť prevádzkovanie
mobilného odberového miesta z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu
ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 v zmysle citovaných
predpisov.
Toto rozhodnutie sa zverejňuje na webovom sídle Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Senici, Kolónia 557, 905 01 Senica, www.ruvzse.sk.
Rozhodnutie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na
webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici.
Na vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje správny poriadok a nie je voči nemu prípustný
opravný prostriedok.
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