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REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 KOŠICE 

Číslo: 2021/05706-03/3985/HŽPZ                                                                        Košice  10. 11. 2021 
   
 

 
ROZHODNUTIE 

 
 

Regionálny  úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (ďalej len „správny orgán“) 
príslušný podľa  § 3 ods. 1 písm. c), v spojení s prílohou č. 1 bod č. 32  § 6 ods. 3 písm. g) 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.“) vo veci posúdenia návrhu 
účastníka konania ERSTE Medical Group a. s.,  Južná trieda 44, 040 01 Košice, IČO 53539061 (ďalej 
len „účastník konania“) na uvedenie priestorov do prevádzky a na schválenie prevádzkového 
poriadku s hygienicko – epidemiologickým režimom zdravotníckeho zariadenia „Mobilné odberové 
miesto na výkon diagnostických testov umožňujúcich priamo detegovať antigény ochorenia COVID 
– 19“ na Južnej triede 44 v Košiciach, podľa § 13 ods. 4 písm. a) a b) zák. č. 355/2007 Z. z. a podľa 
§ 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„správny poriadok“) takto  

rozhodol  
 

Súhlasí sa  s návrhom účastníka konania na uvedenie priestorov zdravotníckeho zariadenia 
„Mobilné odberové miesto na výkon diagnostických testov umožňujúcich priamo detegovať antigény 
ochorenia COVID – 19“ na Južnej triede 44 v Košiciach do prevádzky. 

 

Schvaľuje sa prevádzkový poriadok s hygienicko – epidemiologickým režimom zdravotníc-
keho zariadenia „Mobilné odberové miesto na výkon diagnostických testov umožňujúcich priamo 
detekovať antigény ochorenia COVID – 19“ na Južnej triede 44 v Košiciach vypracovaný dňa 20. 10. 
2021. 

 
Odôvodnenie: 

 

Podaním zo dňa 06. 10. 2021 požiadal účastník konania správny orgán o uvedenie priestorov 
do prevádzky a o schválenie prevádzkového poriadku s hygienicko – epidemiologickým režimom 
zdravotníckeho zariadenia „Mobilné odberové miesto na výkon diagnostických testov umožňujúcich 
priamo detegovať antigény ochorenia COVID – 19“ na Južnej triede 44 v Košiciach. Účastník 
konania správny poplatok uhradil dňa 21. 10. 2021. 

Pri obhliadke vykonanej dňa 28. 10. 2021 bolo zistené, že mobilné odberové miesto sa nachádza 
v dvojbunke situovanej na ohradenej časti parkoviska, parcele registra „C“ č. 2800/24 na Južnej triede 
44 v Košiciach. Členená je na odberovú miestnosť (odbery sa vykonávajú cez okienko) a na 
miestnosť šatne.  

Dvojbunka je napojená na zdroj elektrickej energie. Pitná voda je dovážaná v originálne 
balených galónoch. K dispozícii je WC – TOI TOI s umývadlom pre personál.  

Mobilné odberové miesto je viditeľne označené spolu s písomnými inštrukciami na odber. 
 

Priestory mobilného odberového miesta spĺňajú ustanovenia vyhlášky MZ SR  
č. 183/2020 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické 
vybavenie mobilného odberového miesta.  
 

Správny orgán preskúmal účastníkom konania predložený prevádzkový poriadok 
zdravotníckeho zariadenia, pričom zistil, že obsahuje náležitosti ustanovené vo vyhláške  
MZ SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku 
zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia, v znení neskorších predpisov. 
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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. 
 
 
 
Dostane 
ERSTE Medical Group a. s.                                                MUDr. Zuzana Dietzová, PhD., MPH   
Južná trieda 44                                                                                      regionálny hygienik 
040 01 Košice 
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