
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

 so sídlom vo Vranove nad Topľou 
Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou 

HEPZaVkZ/01006/20/001809                               Vo Vranove nad Topľou dňa 04.06.2020 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

     Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou (ďalej len 

RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou) 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. 31 

zákona 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 zákon č. 355/2007 Z. z.), 

z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej 

republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.3.2020 dňom 12.3.2020 a 

pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.3.2020 generálnym riaditeľom Svetovej 

zdravotníckej organizácie, na základe žiadosti Vranovskej nemocnice, a.s., M.R. Štefánika 

187/177 B, 093 27 Vranov nad Topľou, IČO 47 249 021 zo dňa 04.06.2020 o vydanie 

povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta,  M.R. Štefánika 187/177 B, 093 

27 Vranov nad Topľou 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, podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 v spojení s § 11 

ods. 5, § 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: Vranovská nemocnica, a.s., M.R. Štefánika 187/177 B, 093 27 Vranov nad 

Topľou, IČO 47 249 021.   

Druh zdravotníckeho zariadenia: Mobilné odberové miesto. 

Miesto prevádzkovania mobilného odberového miesta: M.R. Štefánika 187/177 B, 093 27   

                                                                                        Vranov nad Topľou. 

 

Identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 67-47249021-A0001 

 

Odôvodnenie 

 
                       Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou 

Slovenskej  republiky uznesením  vlády Slovenskej  republiky  č. 111 z 11.3.2020 dňom 

12.3.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.3.2020 generálnym riaditeľom 

Svetovej zdravotníckej organizácie, a na základe žiadosti Vranovská nemocnica, a.s., M.R. 

Štefánika 187/177 B, 093 27 Vranov nad Topľou, IČO 47 249 021  o  vydanie povolenia na 



prevádzkovanie  mobilného odberového  miesta (ďalej  len MOM), M.R. Štefánika 187/177 

B, 093 27 Vranov nad Topľou 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 so sídlom vo Vranove 

nad Topľou vykonaná ohliadka predmetných priestorov. 

     Na základe ohliadky priestorov MOM a predloženej dokumentácie bolo zistené, že priestory   

stanovišťa MOM (unimobunka a stan) sa nachádzajú na voľnom priestranstve na parkovisku 

pri internom pavilóne a testovanie z auta bude prebiehať na parkovisku pred interným 

pavilónom Vranovskej nemocnice, a.s. na M.R. Štefánika 187/177 B vo Vranove nad 

Topľou. MOM je označené inštrukciami na odber a je vybavené tabletom s mobilným 

internetom, termoregulačným boxom pre uchovávanie odobratých vzoriek a ich transport, 

umývateľným a dezinfikovateľným pracovným stolom a umývateľnými a dezinfikovateľnými 

stoličkami. V MOM sa nachádzajú nožnice, odberové sety, dezinfekčný roztok, stojany na 

skúmavky na testovanie, stôl na administratívu, papierové vreckovky, vrecia na odpad s označením, 

jednorazové utierky na ruky a jednorazové rukavice. Pracovníci MOM sú vybavení 

požadovanými OOPP - jednorazové rukavice, overal/jednorazový plášť, ochrana očí (okuliare, 

respektíve ochranný štít), tvárový respirátor FFP3/ FFP2 + chirurgická maska, návleky na obuv.  
     Zásobovanie MOM pitnou vodou je zabezpečené dovozom balenej pitnej vody. Pre pracovníkov 

sú k dispozícii zariadenia na osobnú hygienu v priestoroch zdravotníckeho zariadenia.  

     Priestory MOM spĺňajú minimálne požiadavky na materiálno-technické vybavenie v zmysle 

odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou 

COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej 

mikrobiológie mobilným odberným miestom č. S08053-2020-OZS zo dňa 1.4.2020 

a požiadavky stanovené zákonom č. 355/2007 Z. z..  

     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 

potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a povoliť 

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 so sídlom vo Vranove nad Topľou, 

Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou www.ruvzvt.sk.  

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

webovom sídle RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou.  

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

opravný prostriedok. 

 

 

 

 

http://www.ruvzvt.sk/


Dostane: 

 

1. Vranovská nemocnica, a.s., M.R. Štefánika 187/177 B, 093 17 Vranov nad Topľou.   

 

Zverejnené na www.ruvzvt.sk dňa 04.06.2020 

 

 

Pre spis:  

RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou. 

 

 

 

 

 

             

                                                             RNDr. Ľudmila Rosiarová                                                                                        

                                                                                          regionálny hygienik 
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IČO: 17335787                                  Tel: 00421 57 4464631                  e-mail: vt.epid.@uvzsr.sk 

DIČ: 2020635881     Fax: 00421 57 4889360                  internet: www.ruvzvt.sk 
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