
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote 

Ul. Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota 

Číslo spisu: A_2020_02239                                                           V Rimavskej Sobote, dňa: 09.07.2020 

   

  R O Z H O D N U T I E 

 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Rimavskej Sobote (ďalej len „RÚVZ 

Rimavská Sobota“), 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 spoločnosti: Svet zdravia, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, 

Všeobecná nemocnica, Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota, IČO: 359 608 84, zastúpenej 

riaditeľom: doc. MUDr. Richard Hrubý, PhD., MBA, bytom Predmeská 32, Žilina (ďalej len 

„žiadateľ“), zo dňa 30.6.2020 a jej doplnením zo dňa 8.7.2020 o vydanie povolenia na prevádzkovanie 

zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 15a ods. 1 zákona o poskytovateľoch vyhovuje a 

žiadateľovi sa v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. a) bod 6. zákona o poskytovateľoch povoľuje 

prevádzkovať:  

 

ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ 

STAROSTLIVOSTI: 

 

MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO 

 

Miestom prevádzkovania je: Šrobárova 2, 979 12 Rimavská Sobota 

Identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 42-35960884-A0001. 

 

         Toto rozhodnutie sa považuje za doručené jeho zverejnením na webovom sídle Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

         Žiadateľ listom zo dňa 30. 06. 2020, ktorý bol RÚVZ Rimavská Sobota doručený dňa 01.07. 2020, 

a doplnený dňa 8.7.2020 požiadal o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, 

a to mobilného odberového miesta v mieste prevádzkovania Šrobárova 2, 979 12 Rimavská Sobota. 



         Podľa § 12 ods. 18 zákona o poskytovateľoch regionálny úrad verejného zdravotníctva vydá 

povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak 

a) má užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať, 

b) priestory podľa písmena a) spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia, 

c) je bezúhonná,  

d) žiadosť bola podaná počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej 

len "krízová situácia") v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia 

COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky (ďalej len "z 

dôvodu ochorenia COVID-19"). 

        Žiadateľ k žiadosti predložil doklad preukazujúci užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude 

zdravotná starostlivosť poskytovať, rozhodnutie RÚVZ Rimavská Sobota o návrhu na uvedenie 

priestorov mobilného odberového miesta do prevádzky, výpis z registra trestov. Žiadosť žiadateľa bola 

podaná počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19. 

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

o poskytovateľoch a požiadavky na personálne a materiálno – technické zabezpečenie mobilného 

odberového miesta podľa vyhlášky MZ SR č. 183/2020 Z.z. , RÚVZ Rimavská Sobota rozhodol tak, 

ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.  

         V Liste MZ SR zo dňa 2.7.2020 pod číslom: S05793-2020-ŠT2-37 je uvedené, aby ordinačné 

hodiny mobilného odberového miesta boli určené s dostupnosťou aspoň dvakrát týždenne v čase od 8.00 

hod. do 12.00 hod. Ordinačné hodiny mobilného odberového miesta v spádovom území schvaľuje VÚC 

Banskobystrického samosprávneho kraja.  

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

prevádzkovanie mobilného odberového miesta nevzťahuje správny poriadok. Proti rozhodnutiu v tomto 

konaní nie je prípustný opravný prostriedok. 

 

P o u č e n i e:  

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

 

 

 

 

 

 

              

     MUDr. Dušan Béreš, MPH 

                                                                                                                          regionálny hygienik 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Svet zdravia, a.s., Digital Park II 

Einsteinova 25 

851 01 Bratislava  

Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota  

Šrobárova 1 

979 12 Rimavská Sobota  

 

 


