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R O Z H O D N U T I E 

 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom 

v Bratislave (ďalej len „RÚVZ“) ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. 

c) v spojení s prílohou č. 1 bod 1 a § 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 (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) v spojení s § 11 ods. 5 a § 12 ods. 

18 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.“) vo veci 

posúdenia žiadosti držiteľa povolenia: Váš Lekár, s. r. o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava 

(IČO: 45 263 230) podanej dňa 11.07.2021 vo veci zmeny prevádzkovania mobilného 

odberového miesta v priestoroch recepcie stanového kempu (vstup od Holiday Village), 

Slnečné jazerá - sever 4183 v Senci, spočívajúcej v rozšírení o RT-PCR testovanie, v súlade 

s § 17 ods. 1 zák. č. 578/2004 Z.z. rozhodol  

 

t a k t o : 

 

Žiadosti držiteľa povolenia: Váš Lekár, s. r. o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava, 

IČO: 45 263 230, v mene ktorej koná Pavol Marcinko, Ludvíka Svobodu 2357/12, 058 01 

Poprad, sa podľa § 17 ods. 1 a §  15a  ods.  1  a  3  zákona   č.   578/2004   Z.  z. vyhovuje 

a povoľuje sa prevádzkovanie mobilného odberového miesta: 

- Antigénové testovanie COVID-19, s miestom prevádzovania v priestoroch 

areálu stanového kempu vedľa recepcie (vstup od Holiday Village), Slnečné 

jazerá - sever 4183 v Senci, identifikátor zdravotníckeho zariadenia:                          

21-45263230-A0004, 

- RT-PCR testovanie COVID-19, s miestom prevádzkovania v priestoroch areálu 

stanového kempu vedľa recepcie (vstup od Holiday Village), Slnečné jazerá - 

sever 4183 v Senci, identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 21-45263230-A0005. 
 

Držiteľovi povolenia sa súčasne ruší povolenie na prevádzkovanie mobilného 

odberového miesta č. HZZ/5150/2021 zo dňa 28.01.2021. 

 

 

           O d ô v o d n e n i e : 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom 

v Bratislave vydal povolenie č. HZZ/5150/2021 zo dňa 28.01.2021 na prevádzkovanie 

mobilného odberového miesta v priestoroch recepcie stanového kempu (vstup od Holiday 

Village), Slnečné jazerá - sever 4183 v Senci, identifikátor zdravotníckeho zariadenia:          

21-45263230-A0004. 

Držiteľ povolenia Váš Lekár, s. r. o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava, IČO: 

45 263 230 listom zo dňa 11.07.2021, doručeným na RÚVZ dňa 11.07.2021, požiadal 
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zmenu prevádzkovania mobilného odberového miesta v priestoroch recepcie stanového 

kempu (vstup od Holiday Village), Slnečné jazerá - sever 4183 v Senci, spočívajúcu 

v rozšírení o RT-PCR testovanie.  

Na základe miestnej ohliadky vykonanej dňa 14.07.2021, bolo zistené, že mobilné 

odberové miesto, v ktorom sa odoberá biologický materiál na vykonanie diagnostických 

testov RT-PCR (zo slín) a antigénových testov na detekciu ochorenia COVID-19 je 

umiestnené v dvoch pri sebe stojacich unimobunkách  so situovaním v priestoroch areálu 

stanového kempu vedľa recepcie (vstup od Holiday Village), Slnečné jazerá – sever 4183 

v Senci.  

Predmetné mobilné odberové miesto spĺňa požiadavky Vyhlášky MZ SR č. 183/2020 

Z. z. o minimálnych  požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické 

vybavenie mobilného odberového  miesta  v  znení neskorších predpisov, pre obidva druhy 

testovania.  

Podľa § 17 ods. 1 zák. č. 578/2004 Z.z ak v § 17g nie je ustanovené inak, zmena 

miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zamerania, zmena druhu 

činnosti a zmena odborného zástupcu vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým orgán 

príslušný na vydanie povolenia súčasne zruší pôvodné povolenie. 

Podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. regionálny úrad verejného 

zdravotníctva vydáva počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia        

II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19, spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2, na 

území Slovenskej republiky (ďalej len „z dôvodu ochorenia COVID-19“) povolenie na 

prevádzkovanie mobilného odberového miesta. 

Rozhodnutie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta sa považuje za 

doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle úradu verejného 

zdravotníctva.  

 

 

P o u č e n i e : 

 

 

Podľa § 15a ods. 5 zák. č. 578/2004 Z. z. proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný 

opravný prostriedok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

                                                                                                MUDr. Stanislav Duba 

                                                                                poverený vykonávaním funkcie 

                                                                                     regionálneho hygienika 

 

 

                                                                                                                          

Rozhodnutie dostane: 

Váš Lekár, s. r. o. 

Záporožská 12 

851 01 Bratislava 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/578/20210501#paragraf-17g

