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REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
so sídlom v Michalovciach, Sama Chalupku 5, 071 01  Michalovce 

 

Číslo: 2020/02394                                                       V Michalovciach, dňa 11.06.2020 

 

 

 

 

P O V O L E N I E 
 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach  ako vecne 

a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 

písm. c)  v spojení s prílohou č. 1 bod č. 33 zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych 

predpisov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.“), z dôvodu 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 o žiadosti                    

Alpha Medical, s.r.o., Záborského 2, Martin, IČO: 31647758 zo dňa 28.05.2020 o vydanie 

povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta umiestneného na ul. Špitálska 2, 

Michalovce 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, podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 v spojení s § 11 ods. 5 a § 15a 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 č. 578/2004 Z. z.“) takto 

 

rozhodol: 
 

Povoľuje sa prevádzkovanie Mobilného odberového miesta pre: 

 

Zriaďovateľ: Alpha medical, s.r.o., so sídlom ul.Záborského 2, Martin, IČO: 31647758, 

štatutárny orgán: Ing. Peter Lednický, Sládkovičova 859/9, Bratislava, Ing. Katarína 

Rumanová, Volgogradská 4223/33, Martin – Priekopa, Ing. Jozef Karlík, Ľanová 3344/80, 

Chorvátsky Grob, RNDr. Jozef Marčišin, MSc, Ľ. Štúra 489/9, Svidník,  

Druh zdravotníckeho zariadenia:  mobilné odberové miesto,  

Miesto prevádzkovania mobilného odberového miesta: ul. Špitálska 2, Michalovce, 

Identifikátor zdravotníckeho zariadenia:  84-31647758-A0001. 

 

Odôvodnenie 

 
Na základe žiadosti Alpha Medical, s.r.o., Záborského 2, Martin, IČO: 31647758 zo dňa 

28.05.2020 o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta ul.     

Špitálska 2, Michalovce 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 odbornými zamestnancami RÚVZ Michalovce dňa 29.05.2020 vykonaná 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Lednick%FD&MENO=Peter&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Karl%EDk&MENO=Jozef&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Mar%E8i%9Ain&MENO=Jozef&SID=0&T=f0&R=0
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ohliadka priestorov mobilného odberového miesta (ďalej len „MOM“) ul. Špitálska 2, 

Michalovce. 

V rámci obhliadky bolo zistené, že prevádzka MOM  plne zodpovedá minimálnym 

požiadavkám na materiálno-technické vybavenie a minimálnym požiadavkám na OOP 

pracovníkov MOM na Covid-19 v zmysle Prílohy č. 1 Odborného usmernenia Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou 

koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberovým 

miestom, tak ako je to uvedené v zápisnici z obhliadky zo dňa  28.05.2020. 

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. regionálny úrad verejného zdravotníctva 

vydáva povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta 

Podľa § 15a ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z. regionálny úrad verejného zdravotníctva 

rozhoduje o vydaní povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na základe 

žiadosti. 

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 vereného zdravia 

vydané povolenie na 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 RÚVZ Michalovce  www.ruvzmi.sk.  

Rozhodnutie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na 

webovom sídle RÚVZ Michalovce.  

Na vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje správny poriadok a nie je voči nemu 

prípustný opravný prostriedok. 

 

 

                                                                                      MUDr. Janka Stašková, MPH 

                           regionálna hygienička  

 

Doručenie: 

Alpha medical, s.r.o. 

Ul. Záborského 2 

036 01  Martin 

http://www.ruvzmi.sk./

