REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Senici
Kolónia 557/21, 90501 Senica
v Senici, dňa 16.12.2020
číslo: RÚVZ/2020/7748/PPL/Suk

ROZHODNUTIE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici (ďalej len „RÚVZ SE“), 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 Pro Benefit s.r.o. , IČO: 36336173 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 16.12.2020 o vydanie povolenia na
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 15a ods. 1 zákona o poskytovateľoch vyhovuje a v súlade
s ustanovením § 7 ods. 3 písm. a) bod 6. zákona o poskytovateľoch
žiadateľovi
Pro Benefit s.r.o.
IČO 36336173, právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným,
so sídlom kpt. Jaroša 1929/49, 02001 Púchov, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
konateľ Michal Bršiak, trvale bytom Moravská 1878/40, 02001 Púchov, Slovenská republika,
konateľ Daniela Bršiaková, trvale bytom Okružná 1427/52, 02001 Púchov, Slovenská republika,
konateľ Viliam Bršiak, trvale bytom kpt. Jaroša 1929/49, 02001 Púchov, Slovenská republika,
povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia
prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:
25-36336173-A0001: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Schaeffler Skalica spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 2059/1, 90901 Skalica

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ SE.

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 Pro Benefit s.r.o., kpt. Jaroša
1929/49, 020 01 Púchov, IČO: 36 336 173 o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta v
priestoroch spoločnosti Schaeffler Skalica spol. s r. o., so sídlom Dr. G. Schaefflera 1, 909 01 Skalica, (ďalej len MOMAg),
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 odborným zamestnancom Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so sídlom v Senici vykonaná ohliadka priestorov mobilného odberového miesta Ag v Skalici, Dr.
G. Schaefflera 1.
Na základe ohliadky priestorov MOMAg a predloženej dokumentácie bolo zistené, že priestory MOMAg sa nachádzajú na
prízemí dvojpodlažnej budovy v stavebne oddelenom uzamykateľnom priestore. Tvoria ho tri miestnosti a zariadenie na
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osobnú hygienu. Prvá miestnosť bude určená na výkon odberu a vyhodnotenia výsledku testu, druhá miestnosť na uloženie
kontaminovaného biologického materiálu, v tretej bude zriadená šatňa.
Priestory MOMAg, jeho technické vybavenie a personálne obsadenie spĺňajú podmienky Vyhlášky MZ SR č. 183/2020 Z. z.
o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta
zo dňa 21.06.2020 a požiadavky stanovené zákonom č. 355/2007 Z.z. Antigénové testovanie bude vykonávať odborný
zdravotnícky personál – lekár PZS Pro Benefit s.r.o., zdravotná sestra FNsP Skalica a administratívne práce bude vykonávať
administratívny pracovník zabezpečený spoločnosťou Schaeffler Skalica.
K žiadosti bol priložený prevádzkový poriadok MOMAg.
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.
Na vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje správny poriadok a nie je voči nemu prípustný opravný prostriedok.

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

Ing. Ľubomír Šarabok
poverený regionálny hygienik
Doručuje sa:
Pro Benefit s.r.o., kpt. Jaroša 1929/49, 02001 Púchov
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
Mesto Skalica, Námestie slobody, 90901 Skalica
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 91701 Trnava
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Einsteinova, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Daňový úrad Trnava - pobočka Skalica, Mallého 56, 909 01 Skalica
Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava, Lazaretská 26, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 82467 Bratislava - mestská časť Ružinov

