
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v    N o v ý c h   Z á m k o c h 

Slovenská ul. č.13                                                                                          PSČ: 940 30 

 Tel.035-6912340                                                    E-maill:ruvznz@uvzsr.sk                                IČO: 173 361 21 

 

     Váš Lekár, s.r.o. 

      Záporožská ul.č.12 

 

      851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka 

 

Číslo:  242/2022/3                                                                              Nové Zámky: 31.1.2022 

Vybavuje: A.Miškovičová,DAHE  

                   

Vec: „Mobilné odberové miesto“ na Ul.Ľudovíta Štúra č.3 v Nových Zámkoch  

         - rozhodnutie k uvedeniu priestorov do prevádzky. 

 

R o z h o d n u t i e  
 

       Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch ako vecne 

a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods.1  písm.c/ v spojení s prílohou č.1 a § 6 ods.3 písm.g/ 

zákona  č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.355/2007 Z.z.“), po 

preskúmaní žiadosti spoločnosti Váš Lekár, s.r.o.  Záporožská ul.č.12 Bratislava – mestská časť 

Petržalka, zastúpenej štatutárnym orgánom – konateľom Pavlom Marcinkom, trvale bytom 

Ul.Ludvika Svobodu č.2357/12 Poprad, zaevidovanej na Regionálnom úrade verejného 

zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch pod č.242/2022 dňa 26.1.2022, oprávneného na 

činnosť na základe odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava, spisová 

značka RPO-849910/2022, s prideleným IČO: 45263230 o vydanie rozhodnutia k uvedeniu 

priestorov - Zdravotnícke zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti „Mobilné odberové 

miesto“, miesto prevádzkovania: Ul.Ľudovíta Štúra č.3 Nové Zámky,  identifikátor  

zdravotníckeho  zariadenia:  31-45263230-A0001 (antigénové testovanie) a identifikátor 

zdravotníckeho zariadenia:  31-45263230-A0002 (RT-PCR testovanie) do prevádzky,  

k návrhu na schválenie prevádzkového poriadku a na základe zistených podkladov, podľa § 6 

odst.3 písm.ab/, § 13 odst.4 písm.a/ a b/ zákona č.355/2007 Z.z. a podľa §§ 46 a 47 zákona 

č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) 

 

r o z h o d o l  t a k t o  

 

    Žiadosti spoločnosti  Váš Lekár, s.r.o. Záporožská ul.č.12  Bratislava – mestská časť 

Petržalka  s prideleným IČO: 45263230 zaevidovanej na Regionálnom úrade verejného 

zdravotníctva so sídlom v Nových zámkoch dňa 26.1.2022 pod č.242/2022,  zastúpenej 

štatutárnym orgánom  –  konateľom Pavlom Marcinkom trvale bytom Ul.Ludvika Svobodu 

č.2357/12 Poprad sa vyhovuje a podľa § 13 ods.4 písm.a/ zákona č.355/2007 Z.z. s návrhom 

na uvedenie priestorov - Zdravotnícke zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti 

„Mobilné odberové miesto“, miesto prevádzkovania:  Ul.Ľudovíta Štúra č.3 Nové Zámky,  

identifikátor  zdravotníckeho  zariadenia: 31-45263230-A0001 ( antigénové testovanie)  

a identifikátor zdravotníckeho zariadenia :  31-45263230-A0002 (RT-PCR testovanie) do 

prevádzky sa súhlasí. 



        Súčasne sa podľa § 13 ods.4 písm.b/ zákona č.355/2007 Z.z. schvaľuje prevádzkový 

poriadok mobilného odberového miesta na Ul.Ľudovíta Štúra č.3 v Nových Zámkoch, ktorý 

tvorí súčasť podania. 

Upozorňuje sa prevádzkovateľ na povinnosť : 

- požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o pridelenie kódu PZS pre povolenú 

MOM 

- získať prístup do systému ISZI (prístup do systému Moje eZdravie, prístup do systému IS 

COVID na zadávanie pozitívnych prípadov). 

 

O d ô v o d n e n i e  

 

        Účastník konania spoločnosť Váš Lekár, s.r.o. Záporožská ul.č.12 Bratislava – mestská 

časť Petržalka s prideleným IČO:45263230 v zastúpení štatutárnym orgánom – konateľom 

Pavlom Marcinkom trvale bytom Ul.Ludvika Svobodu č.2357/12 Poprad, požiadal dňa 

26.1.2022 listom zaevidovaným pod č.242/2022 podľa § 13 ods.5 zákona č.355/2007 Z.z. orgán 

verejného zdravotníctva o vydanie rozhodnutia k uvedeniu priestorov - Zdravotnícke 

zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti „Mobilné odberové miesto“, miesto 

prevádzkovania: Ul.Ľudovíta Štúra č.3 Nové Zámky, identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 

31-45263230-A0001 (antigénové testovanie) a identifikátor zdravotníckeho zariadenia : 31-

45263230-A0002 (RT-PCR testovanie) do prevádzky. 

        Na základe žiadosti vykonala dňa 27.1.2022 odborná zamestnankyňa Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch Adela Miškovičová, DAHE obhliadku 

uvedených priestorov. 

Obhliadkou bolo zistené, že na odbery v súvislosti s testovaním populácie SR antigénovými 

a RT-PCR  testami na COVID-19 je k dispozícii mobilné odberové miesto zriadené na prízemí 

polyfunkčného objektu  so samostatným vstupom priamo z ulice, ktoré je v ekonomickom 

prenájme prevádzkovateľa. K dispozícii je miestnosť so sociálnym zariadením o plošnej 

výmere 52 m2  so svetlou výškou cca 3 m.  Odberová miestnosť pozostáva z administratívnej 

a testovacej časti. V zadnej časti je vytvorené sociálne zázemie pre odberový tím ( 1 zdravotník, 

1 administratívna pracovníčka).  Na odberovom mieste sa budú vykonávať odbery len 

objednaných osôb v časovom limite ako je uvedené v prevádzkovom poriadku, aby nedošlo ku 

križovaniu testovaných. Prirodzené osvetlenie a vetranie je zabezpečené oknami a dverami, 

umelé osvetlenie je žiarivkové.  Steny sú opatrené maľovkou a podlaha je dlažba. Vykurovanie 

je ústredné radiátormi. Sociálne zariadenie pozostáva z WC a umývadla s prívodom tečúcej 

studenej a teplej vody. Prevádzka je napojená na mestské inžinierske siete.  Odberové miesto 

je vybavené základným nábytkom, osobnými ochrannými pomôckami, testovacími súpravami,  

2 chladničkami, dezinfekčnými a čistiacimi prostriedkami, nádobami na odkladanie 

biologického odpadu. 

 

Súčasťou podaného návrhu sú nasledovné podklady : 

 

- prevádzkový poriadok pre odberové miesto v súvislosti s testovaním populácie SR 

antigénovými a RT- PCR testami na COVID-19, ktorý je vypracovaný v súlade § 52 

odst.1 písm.e) a odst.5 písm.d) zákona č.355/2007 Z.z., vyhláškou MZ SR č.553/2007 

Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych 

zariadení z hľadiska ochrany zdravia a NV SR č.83/2013 Z.z. o ochrane zdravia 

zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci. 

- rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškodnenia alebo 

zhodnotenia č.2001014200-K uzatvorená medzi PolyStar,s.r.o. Slovenská 13 A Nové 

Zámky a prevádzkovateľom 



- zmluva o nájme nebytového priestoru uzatvorená medzi prenajímateľmi  

a prevádzkovateľom zariadenia 

- písomné prehlásenie spoločnosti rychlotest-covid s.r.o., so sídlom Bottova 2A, 811 09 

Bratislava, Slovenská republika na vykonávanie laboratórnych analýz a vyhodnotenie 

RT-PCR vzoriek na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 zo dňa 28.1.2022 

- výpis z katastra nehnuteľností listu vlastníctva prenajímateľov priestoru na MOM   

- splnomocnenie spoločnosti pre Ľuboša Kabáta trvale bytom Madunice, Cintorínska 

ul.č.333/3  na zastupovanie pri výkone obhliadky odberového miesta 

 

 Priestory mobilného odberového miesta na horeuvedenej adrese spĺňajú požiadavky zákona 

č.125/2020 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 

č.320/2020 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky č.183/2020 Z.z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie 

a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta. 

 

P o u č e n i e :  

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

súdom. 

 

 

 

                                                                                          MUDr. Juraj Benko 

                                                                                          regionálny hygienik 

 

 

 

Doručí sa do vlastných rúk cestou elektronickej schránky : 

Adresátovi 

Rozhodnutie dostanú elektronicky : 

1. Všeobecná zdravotná poistovňa,a.s.(OVM), Panónska cesta 2, 85104 Bratislava – mestská 

časť  

     Petržalka 

2. Union zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Karadžičova 10, 81453 Bratislava  

3. Daňový úrad Nitra – pobočka  Nové Zámky, Kukučínova ul.č.218, 940 02 Nové Zámky  

4. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 82924 Bratislava – mestská časť 

    Ružinov 

5. DÔVERA zdravotná poisťovňa,a.s (OVM), Einsteinova, 85101 Bratislava – mestská časť 

    Petržalka 

6. Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie č.1, 940 02 Nové Zámky 

7. Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava, Lazaretská 26, 81109 Bratislava –  

    mestská časť Staré Mesto 

8. Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 6353/3C, 84104 Bratislava – mestská 

časť 

    Karlova Ves 

9. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 

Na vedomie :  

RÚVZ Nové Zámky 2x 


