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Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky  

Slovenská ul.č.11/A 

 

940 34  Nové Zámky 
 

  

Číslo: 70/2021/2                                                                       V Nových Zámkoch, 18.1.2021 

Vybavuje: J. Sviteková, DAHE    

  

               

Vec: „Mobilné odberové miesto“ – Unimobunka č.2 osadená v areáli parkoviska Fakultnej  nemocnice 

s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ul.č.11/A, Nové  Zámky a „Mobilné odberové miesto“ v budove 

patológie Fakultnej  nemocnice s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ul.č.11/A,  Nové  Zámky – roz-

hodnutie 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 prí-

slušný 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 Fakultnej nemocnice 

s poliklinikou Nové Zámky,  Slovenská ul.č.11/A, Nové Zámky, oprávnenej na činnosť na základe od-

pisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov Štatistického úradu Slovenskej 

republiky zo dňa 14.1.2021, spisová značka RPO-540802/2021 s prideleným IČO: 17336112 o vydanie 

rozhodnutia k uvedeniu priestorov „Mobilného odberového miesta“ – Unimobunka č.2 osadená v areáli 

parkoviska Fakultnej  nemocnice s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ul.č.11/A, Nové  Zámky, iden-

tifikátor zdravotníckeho zariadenia 31-17336112-A0002 a „Mobilného odberového miesta“ v budove 

patológie Fakultnej  nemocnice s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ul.č.11/A,  Nové  Zámky, iden-

tifikátor zdravotníckeho zariadenia 31-17336112-A0003 do prevádzky  a na základe zistených podkla-

dov, podľa § 6 odst.3 písm.ab) a §  13 ods.4 písm. a) a b) zákona č.355/2007 Z.z. a § 46 a § 47 zákona 

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

poriadok“) 

 

rozhodol takto 

 

         Žiadosti Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky,  Slovenská ul.č.11/A, Nové Zámky, 

s prideleným IČO: 17336112, zastúpenej  štatutárnym orgánom – riaditeľom JUDr. Bc. Marianom Vi-

skupom, bytom Vajnorská ul.č.122, Bratislava, zaevidovanej dňa 12.1.2021  pod č.70/2021 sa vyhovuje 

a podľa §  13 ods.4 písm. a)  zákona č.355/2007 Z.z.  s návrhom  na uvedenie  priestorov  „Mobilného 

odberového miesta“, miesto prevádzkovania: Unimobunka č.2 osadená v areáli parkoviska Fakultnej 

nemocnice s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ul.č.11/A, Nové  Zámky, identifikátor zdravotníc-

keho zariadenia 31-17336112-A0002 a „Mobilného odberového miesta“, miesto prevádzkovania: bu-

dova patológie Fakultnej  nemocnice s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ul.č.11/A,  Nové  Zámky, 

identifikátor zdravotníckeho zariadenia 31-17336112-A0003 do prevádzky sa súhlasí. 

        Súčasne sa podľa §  13 ods.4 písm.b)  zákona č.355/2007 Z.z. schvaľujú  prevádzkové poriadky 

dvoch mobilných odberových miest, ktoré tvoria súčasť podania.          
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O d ô v o d n e n i e 

 

        Účastník  konania Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky,  Slovenská ul.č.11/A, Nové 

Zámky, s prideleným IČO: 17336112, zastúpená  štatutárnym orgánom – riaditeľom JUDr. Bc. Maria-

nom Viskupom, bytom Vajnorská ul.č.122, Bratislava požiadal dňa 12.1.2021 listom zaevidovaným pod 

č.70/2021 podľa §  13 ods.5  zákona č.355/2007 Z.z. orgán verejného  zdravotníctva  o  vydanie  roz-

hodnutia  na  uvedenie priestorov „Mobilného odberového miesta“, miesto prevádzkovania: Unimo-

bunka č.2 osadená v areáli parkoviska Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 

ul.č.11/A, Nové  Zámky, identifikátor zdravotníckeho zariadenia 31-17336112-A0002 a „Mobilného 

odberového miesta“ (ďalej MOM), miesto prevádzkovania: budova patológie Fakultnej  nemocnice 

s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ul.č.11/A,  Nové  Zámky, identifikátor zdravotníckeho zariade-

nia 31-17336112-A0003 do prevádzky.   

        Na základe žiadosti vykonali dňa 13.1.2021 odborné zamestnankyne Regionálneho úradu verej-

ného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch Jarmila Sviteková, DAHE a Mgr. Klaudia Stehlová 

obhliadku uvedených priestorov. Obhliadkou bolo zistené: 

1/  Prvé MOM je  zriadené v areáli nemocnice, v zadnej časti parkoviska pri pohľade od vstupu, Fakult-

nej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ul.č.11/A Nové Zámky, kde je osadená Unimo-

bunka č.2 (modrej farby). Odbery a registrácia osôb sa realizuje z vonkajšieho prostredia cez okno, kde 

každá osoba pristupuje k okienku sama, kde je zabezpečená dištančná vzdialenosť 2 metre od ostatných. 

Na čakanie výsledkov testov je vyhradený priestor na parkovisku, vedľa Unimobunky.  

Unimobunka má plochu cca 20 m2, napojená je na elektrickú energiu, pitnú vodu a kanalizáciu. Podlaha 

PVC, steny umakart, umelé osvetlenie je žiarivkové. Vybavená je umývadlom s výtokom studenej a tep-

lej vody a elektrickým vykurovacím telesom, stolmi, stoličkami, odpadovými nádobami, nádobou na 

biologicky kontaminovaný odpad (predložená zmluva na likvidáciu takéhoto odpadu). 

Dve zdravotnícke pracovníčky (praktické sestry), kde jedna vykonáva vyšetrenie a druhá registráciu, 

majú k dispozícii základné OOP pracovníkov MOM na Covid-19 (vonkajší pár rukavíc, vnútorný pár 

rukavíc, kombinéza, ochrana očí, tvárový respirátor FFP3 s výdychovým ventilom resp.štít, tvárový res-

pirátor FFP2+chirurgická maska). Zároveň je k odberovému miestu pridelený 1 vojak, ktorý usmerňuje 

ľudí pri odberoch.  

2/ Druhé MOM je zriadené v budove patológie Fakultnej  nemocnice s poliklinikou Nové Zámky, Slo-

venská ul.č.11/A,  Nové  Zámky.  

Dispozičné riešenie: dve miestnosti, WC. 

-Prvá miestnosť slúži ako denná miestnosť so šatňou pre personál odberovej skupiny, má plochu cca 15 

m2, podlaha je PVC, steny sú do výšky cca 1,6 m natreté ľahkoumývateľným náterom, ostatné je ma-

ľovka, priame vetranie je oknami, umelé osvetlenie je žiarivkové. Vybavenie – stôl, stoličky, skrinka, 

vešiak.   

-Druhá miestnosť slúži na odber a registráciu, má plochu cca 15 m2,  podlaha je PVC, steny sú do výšky 

cca 1,6 m natreté ľahkoumývateľným náterom, ostatné je maľovka, priame vetranie je oknami, umelé 

osvetlenie je žiarivkové. V miestnosti sú osadené 3 okná, kde odbery sa realizujú z vonkajšieho prostre-

dia cez jedno krajné okno a dokumentácia sa realizuje cez druhé krajné okno, pričom je zabezpečená 

dištančná vzdialenosť 2 metre od ostatných. Miestnosť má vykurovanie ústredné. Vybavenie – stoly, 

stoličky, chladnička, poličky, skrinky, odpadová nádoba, nádoba na biologicky kontaminovaný odpad 

(predložená zmluva na likvidáciu takéhoto odpadu). 

-WC je zriadené na chodbe, riešené je s predsieňou, kde je WC a umývadlo s prívodom tečúcej studenej 

a teplej vody. Podlaha je dlažba, steny sú do výšky cca 1,6 m obložené keramickými obkladačkami, 

ostatné je maľovka. Zabezpečené je priame vetranie oknom.  

Dve zdravotnícke pracovníčky (praktické sestry), kde jedna vykonáva vyšetrenie a druhá registráciu, 

majú k dispozícii základné OOP pracovníkov MOM na Covid-19 (vonkajší pár rukavíc, vnútorný pár 

rukavíc, kombinéza, ochrana očí, tvárový respirátor FFP3 s výdychovým ventilom resp.štít, tvárový res-

pirátor FFP2+chirurgická maska). Zároveň je k odberovému miestu pridelený 1 vojak, ktorý usmerňuje 

ľudí pri odberoch.  

 



 

        Priestory MOM spĺňajú požiadavky zákona č.125/2020 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

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 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej repub-

liky 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 vy-

bavenie mobilného odberového miesta.  

        Súčasťou podania sú  prevádzkové poriadky dvoch odberových miest, ktoré sú  vypracované v sú-

lade § 52 ods.1 písm.e)  a ods.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.  

 

P o u č e n i e : 

Podľa § 53 a § 54 zákona správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 

do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových 

Zámkoch, Slovenská ulica č. 13 Nové Zámky, ktorý rozhodnutie vydal.  

Toto rozhodnutie je preskúmateľné  súdom podľa zákona č.162/2015 Z.z. správneho súdneho poriadku  

a to po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  

 

 

 

 

                                                                                                    MUDr. Juraj Benko  

                                                                                                     regionálny hygienik 

 

 

 

 

 

Doručí sa do vlastných rúk cestou elektronickej schránky: 

Adresátovi  

Na vedomie: 

RÚVZ Nové Zámky 2x 

 

 

 

 

 

 
 


