
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Košiciach

Ipeľská 156/1, 04011 Košice-Západ
v Košiciach, dňa 19.7.2021

číslo: 2020/04987-14/3120/HŽPZ

Vyznačenie zmeny v povolení

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (ďalej len „RÚVZ KE“) podľa § 16 ods. 1 písm. a) 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 vyznačuje zmenu v povolení:

Nové znenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydaného dňa 22.9.2020 rozhodnutím číslo
2020/04987-03/3120/HŽPZ, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.9.2020:

poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
IČO 00606707, právna forma Príspevková organizácia,
so sídlom Rastislavova 785/43, 04001 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika,
štatutárny orgán:

riaditeľ MUDr. Ľuboslav Beňa, trvale bytom Južná trieda 2987/48E, 04001 Košice-Juh, Slovenská republika,
generálny riaditeľ MUDr. Ján Slávik, trvale bytom Košická 359/214, 04431 Kostoľany nad Hornádom, Slovenská

republika,

povoľuje prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:

83-00606707-A0002: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania parcela č. C 1/1 vedená  na LV č. 5913 v k.ú. Terasa, tri vyhrievané kontajnery a 1 prístrešok

pre triedenie pacientov, Ipeľská 156/1, 04011 Košice-Západ

Toto vyznačenie zmeny osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym zástupcom držiteľa povolenia podľa § 16 ods. 1 písm. a)
zákona č. 578/2004 Z. z. je súčasťou rozhodnutia vydaného RÚVZ KE pod č. 2020/04987-03/3120/HŽPZ zo dňa 22.9.2020,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.9.2020.

MUDr. Zuzana Dietzová, PhD., MPH
regionálny hygienik

Doručuje sa:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 785/43, 04001 Košice - mestská časť Juh
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Vyznačenie zmeny v povolení 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
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
Mestská časť Košice - Západ, Trieda SNP 39, 04011 Košice - mestská časť Západ
Daňový úrad Košice, Železničná 1002/1, 041 90 Košice



REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Košiciach

Ipeľská 156/1, 04011 Košice-Západ
v Košiciach, dňa 22.9.2020

číslo: 2020/04987-03/3120/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 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, IČO: 00606707 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 21.9.2020
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

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
IČO 00606707, právna forma: Príspevková organizácia,
so sídlom Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh, Slovenská republika,
štatutárny orgán:

generálny riaditeľ Ing. Vladimír Grešš, trvale bytom Terchovská 2642/4, 04001 Košice-Sever, Slovenská republika,
výkonný riaditeľ MUDr. Martin Paulo, trvale bytom Obrody 2353/23, 04011 Košice-Západ, Slovenská republika,
výkonný riaditeľ MUDr. Peter Kizek, trvale bytom Fándlyho 709/8, 04017 Košice-Barca, Slovenská republika,

povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia
prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:

83-00606707-A0002: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania parcela č. C 1/1 vedená  na LV č. 5913 v k.ú. Terasa, tri vyhrievané kontajnery a 1 prístrešok

pre triedenie pacientov, Ipeľská 156/1, 04011 Košice-Západ

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

ODÔVODNENIE

Na základe žiadosti Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice zo dňa 21.09.2020 o
vydanie povolenia na prevádzkovanie veľkokapacitného mobilného odberového miesta 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 republiky bola odbornými zamestnancami RÚVZ Košice dňa 21.09.2020 vykonaná obhliadka
priestorov veľkokapacitného mobilného odberového miesta na parcele č. C 1/1 vedenej na LV č. 5913 v k.ú. Terasa, na
Ipeľskej 1 v Košiciach. V rámci obhliadky bolo zistené, že prevádzku veľkokapacitného mobilného odberového miesta
(VOM) tvoria tri vyhrievané kontajnery a 1 prístrešok pre triedenie pacientov. Prevádzka plne zodpovedá minimálnym
požiadavkám na materiálno-technické vybavenie a minimálnym požiadavkám na OOP pracovníkov VOM 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 súvislosti s chorobou
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COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberovým
miestom, tak ako je to uvedené v zápisnici z obhliadky č. 2020/04987-02/HŽPZ zo 21.09.2020.

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. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. rozhodnutie o žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného
odberového miesta vydá regionálny úrad verejného zdravotníctva do troch dní od doručenia 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 verejného zdravia povolené 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 Košice www.ruvzke.sk.

Poučenie:

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

MUDr. Zuzana Dietzová, PhD.
regionálny hygienik

Doručuje sa:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh

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
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
Mestská časť Košice - Západ, Trieda SNP 39, 04011 -
Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90


