
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Nových Zámkoch

Slovenská 8354/13, 94002 Nové Zámky
v Nových Zámkoch, dňa 5.2.2021

číslo: 252/2021/2

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch (ďalej len „RÚVZ NZ“), 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 v
súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. a) bod 6. zákona o poskytovateľoch rozhodol   t a k t o:

žiadosti organizácie INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o., IČO: 35802022 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa
4.2.2021 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

INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o.
IČO 35802022, právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným,
so sídlom Železničný rad 70/8, 96801 Nová Baňa, Slovenská republika,
štatutárny orgán:

konateľ Mgr. Ivan Baláži, trvale bytom Šustekova 2689/7, 85104 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika,

povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia
prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:

31-35802022-A0001: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, kontajner na parkovisku, Námestie slobody 1/1, 94301

Štúrovo

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

ODÔVODNENIE

Účastník konania spoločnosť INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. Železničný rad č.70/8 Nová Baňa s prideleným
IČO: 35802022 v zastúpení štatutárnym orgánom – konateľom Mgr.Ivanom Balážim, trvale bytom Šustekova ul.č.2689/7
Bratislava – mestská časť Petržalka požiadal dňa 4.2.2021 listom zaevidovaným pod č.252/2021 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: Námestie Slobody č.1 Štúrovo,
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 31-35802022-A0001 do prevádzky.

Na základe žiadosti vykonala dňa 5.2.2021 odborná zamestnankyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom
v Nových Zámkoch Adela Miškovičová, DAHE obhliadku uvedených priestorov.

Obhliadkou bolo zistené, že na odbery je k dispozícii kontajner nachádzajúci sa na parkovisku na vyššie uvedenej adrese,
ktorý sa využíva na účely testovania. Kontajner ( bývalá pokladňa na predaj lístkov na výletnú loď) je vo vlastníctve
spoločnosti KTG s.r.o. Jesenského ul.č.61 Štúrovo..

Odbery sa vykonávajú v uvedenom kontajneri so svetlou výškou cca 2,30 m. Pozostáva z dvoch častí – administratívnej a
testovacej. Podlaha (PVC), steny a strop sú opatrené ľahkočistiteľným povrchom. Priame vetranie je zabezpečené 2 oknami



252/2021/2     Strana 2

a dverami. Umelé osvetlenie je žiarovkové. Kontajner je napojený na rozvod elektrickej energie a je vybavený klimatizačnou
jednotkou a prístrojom na dezinfekciu ovzdušia. Odberové miesto je vybavené stolmi, stoličkami, nádobou na biologický
odpad, chladničkou, mikrovlnnou rúrou, osobnými ochrannými prostriedkami, testovacími súpravami a dezinfekčnými
prípravkami. Pre personál odberového miesta je k dispozícii sociálne zázemie (denná miestnosť, sociálne zariadenie – WC,
umývadlo s prívodom tečúcej studenej a teplej vody) vzdialené od odberového miesta cca 20 – 25 m.

Súčasťou podaného návrhu sú nasledovné podklady :
- prevádzkový poriadok pre odberové miesto v súvislosti testovaním populácie SR antigénovými 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 biologický faktorom pri
práci.
- zmluva o spolupráci č.572/2020 uzatvorená medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2
Bratislava a konateľom spoločnosti.

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.

Poučenie:

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

MUDr. Juraj Benko
regionálny hygienik

Doručuje sa:
INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o., Železničný rad 70/8, 96801 Nová Baňa

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
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 94901 Nitra
Mesto Štúrovo, Námestie slobody 1, 94301 Štúrovo
Colný úrad Nitra - pobočka Nové Zámky nácestné stredisko - colná a daňová, Komárňanská cesta 13, 940 01 Nové
Zámky
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
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


