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

 
Číslo: 2022/00239-03/56/PPL Košice 27. 01. 2022 
 
 

 
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 a § 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 „zák. č. 355/2007 Z. 
z.“), vo veci posúdenia návrhu účastníka konania, ERSTE Medical Group a. s., Južná trieda 44, 
040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO 53539061 (ďalej len „účastník konania“), na uvedenie 
priestoru č. 6 na seminárnu, konzultačnú a poradenskú službu laboratórnej diagnostiky na 
prízemí vo vchode č. 98 bytového domu na Hlavnej 96, 98 v Košiciach do prevádzky, podľa § 
13 ods. 4 písm. a) 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 priestoru č. 6 na seminárnu, konzultačnú 
a poradenskú službu laboratórnej diagnostiky na prízemí vo vchode č. 98 bytového domu na 
Hlavnej 96, 98 v Košiciach do prevádzky.  

 
Odôvodnenie: 

 
Podaním doručeným správnemu orgánu dňa 12. 01. 2022 požiadal účastník konania 

o vydanie rozhodnutia v uvedenej veci. 
 
Obhliadkou vykonanou dňa 26. 01. 2022 bolo zistené, že ide o detašované pracovisko 

účastníka konania, ktoré sa nachádza v nebytovom priestore č. 6 na prízemí vo vchode č. 98 
bytového domu na Hlavnej 96, 98 v Košiciach, so samostatným vstupom z pasáže Valentína. 
Priestor o celkovej výmere 19,4 m2 pozostáva zo seminárnej miestnosti a zariadenia na osobnú 
hygienu pre zamestnanca a je vybavený účelovým nábytkom a zariadením.  

 
Osvetlenie priestoru je denné a umelé, v zariadení na osobnú hygienu len umelé, 

vetranie prirodzené a nútené mobilnou klimatizačnou jednotkou a ventilátorom a vykurovanie 
ústredné. Steny sú vymaľované, na exponovaných miestach obložené keramickým obkladom a 
podlaha je pokrytá keramickou dlažbou. Bytový dom je napojený na verejné inžinierske siete. 

 
Činnosť pracoviska bude zameraná hlavne na seminárnu, konzultačnú a poradenskú 

službu laboratórnej diagnostiky. Prebiehať bude formou webinárov alebo predvádzania 
a školenia v seminárnej miestnosti (kapacita 1 – 2 účastníci a 1 zamestnanec). Webináre budú 
poskytované pre partnerov účastníka konania v režime online s materským pracoviskom 
Bellum Laboratory na Južnej triede 44 v Košiciach, kde bude prebiehať predvádzanie na 
laboratórnych analyzátoroch. Pri skúšobnej a testovacej činnosti, ktorá bude na detašovanom 
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pracovisku vykonávaná len doplnkovo, budú používané len umelo pripravené vzorky, ktoré 
nebudú obsahovať biologický materiál.  

 
Na základe vyššie uvedených skutočností je možné konštatovať, že priestor spĺňa 

požiadavky nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na pracovisko a je v súlade s požiadavkami na ochranu zdravia, 
preto správny orgán rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

 
 
Poučenie: 

Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote do 15 
dní odo dňa jeho oznámenia podať odvolanie správnemu orgánu na adresu uvedenú v záhlaví 
rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zák. č. 162/2015 Z. z. Správneho 
súdneho poriadku, a to po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 
 
 
Dostane 
ERSTE Medical Group a. s.  
Južná trieda 44   
040 01 Košice – mestská časť - Juh        

 
 

MUDr. Zuzana Dietzová, PhD., MPH 
regionálny hygienik
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