
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Košiciach

Ipeľská 156/1, 04011 Košice-Západ
v Košiciach, dňa 9.12.2020

číslo: 2020/06520-03/4147/HŽPZ

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (ďalej len „RÚVZ KE“), 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 organizácie Alpha medical, s. r. o., IČO: 31647758 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 03.12.2020 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

Alpha medical, s. r. o.
IČO 31647758, právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným,
so sídlom Záborského 4/2, 03601 Martin, Slovenská republika,
štatutárny orgán:

konateľ Ing. Peter Lednický, trvale bytom Sládkovičova 859/9, 81106 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika,
konateľ Ing. Jozef Karlík, trvale bytom Ľanová 3344/80, 90025 Chorvátsky Grob, Slovenská republika,
konateľ RNDr. Jozef Marčišin, MSc., trvale bytom Ľ. Štúra 489/9, 08901 Svidník, Slovenská republika,
konateľ Ing. Katarína Rumanová, trvale bytom Volgogradská 4923/33, 03861 Martin, Slovenská republika,

povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia
prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:

83-31647758-A0001: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Gorkého 1076/8, 04001 Košice-Staré Mesto

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

ODÔVODNENIE

Účastník konania podaním zo dňa 03.12.2020 požiadal správny orgán o uvedenie priestorov do prevádzky mobilného
odberového miesta v areáli zdravotníckeho zariadenia
na Gorkého 8 v Košiciach,v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu
ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným
odberovým miestom na území Slovenskej republiky.

Dňa 04.12.2020 bola vykonaná obhliadka, pri ktorej bolo zistené, že mobilné odberové miesto pre poskytovanie
vykonávania klinickej mikrobiológie mobilným odberovým miestom na území Slovenskej republiky sa nachádza v areáli
zdravotníckeho zariadenia. Mobilné odberové miesto tvorí unimobunka umiestnená pri budove zdravotníckeho zariadenia
na Gorkého 8 v Košiciach. Zázemie pre personál (šatňa, WC s umývadlom a sprcha) je k dispozícií v budove zdravotníckeho
zariadenia. Pracovisko má zabezpečené denné osvetlenie doplnené umelým, prirodzené vetranie a elektrické vykurovanie.
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Prevádzka plne zodpovedá minimálnym požiadavkám na materiálno-technické vybavenie a minimálnym požiadavkám na
OOP pracovníkov MOM na Covid-19 v zmysle Vyhlášky č. 183 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25.
júna 2020
o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta,
v znení neskorších predpisov.

Na základe vyššie uvedeného bolo možné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia v súlade s
požiadavkami na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia.

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia podať
odvolanie na správny orgán.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku, a to po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov.

MUDr. Zuzana Dietzová, PhD.
regionálny hygienik

Doručuje sa:
Alpha medical, s. r. o., Záborského 4/2, 03601 Martin

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
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru, 04266 Košice - mestská časť Staré Mesto
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov
Mestská časť Košice - Staré mesto, Hviezdoslavova 7, 04034 Košice - mestská časť Staré Mesto
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, Miletičova 3, 82467 Bratislava - mestská časť Ružinov
Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90


