
REGIONÁLNY  ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

Bratislava  hlavné mesto  

so sídlom v Bratislave, Ružinovská  8,  820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26 

___________________________________________________________________________ 
 
Číslo: HV/7237/2021               Bratislava, 10.03.2021 

      

 

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 spoločnosti: SENKOMA, s. r. o., Ventúrska 16, 

811 01 Bratislava – Staré Mesto,  IČO: 36 416 860 na vydanie povolenia na prevádzkovanie 

mobilného odberového miesta podanej dňa 8.3.2021 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 rozhodol  
 

 

t a k t o : 

 

Žiadosti spoločnosti: SENKOMA, s. r. o., Ventúrska 16, 811 01 Bratislava – Staré Mesto,  

IČO: 36 416 860, v mene ktorej koná konateľ: Čerim Krasniči, Ostredková 3235/24, 821 02 

Bratislava, sa podľa § 15a ods. 1 a 3 zákona č. 578/2004 Z. z. vyhovuje a povoľuje sa prevádzkovanie 

mobilného odberového miesta na Hviezdoslavovom námestí 24 v Bratislave, identifikátor 

zdravotníckeho zariadenia: 21-36416860 -A0001. 

 

 

           O d ô v o d n e n i e : 

 

Žiadateľ: SENKOMA, s. r. o., Ventúrska 16, 811 01 Bratislava – Staré Mesto,  IČO: 

36 416 860 požiadal dňa 8.3.2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto 

so sídlom v Bratislave o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta 

v nebytovom priestore č. 12 – NP 12 o ploche 69,43 m2 na I. NP obytného domu na Hviezdoslavovom 

námestí 24 v Bratislave 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.    K žiadosti   priložil   všetky   náležitosti   požadované  podľa  §  12   ods.  18    zákona  

č. 578/2004 Z. z. 

Na základe miestnej ohliadky vykonanej dňa 9.3.2021 bolo zistené, že mobilné odberové 

miesto, v ktorom sa vykonáva diagnostický test umožňujúci priamo detekovať antigény ochorenia 

COVID-19 je zriadené v nebytových priestoroch na I. NP viacpodlažného bytového domu 

s príslušným zázemím a v čase prevádzkovania MOM v uzavretom priestore výrobne a predajne 

zmrzliny.  
  

Tel.: informátor      0917/426111                    E-mail:ba.sibalikova@uvzsr.sk                                 IČO: 00607436              

        odbor hygieny výživy   0917 426038   



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 vyhlášky MZ SR č. 320/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 

vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 183/2020 Z. z. 

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 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky 

(ďalej len „z dôvodu ochorenia COVID-19“) povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového 

miesta. 

Podľa § 15a ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. sa rozhodnutie o vydaní povolenia na 

prevádzkovanie mobilného odberového miesta považuje za doručené 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. 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

MUDr. Stanislav Duba 

                                                                                                     poverený vykonávaním funkcie 

                                                                                                regionálneho hygienika 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie dostane: 

SENKOMA, s. r. o. 

Ventúrska 16 

811 01 Bratislava – Staré Mesto 

 

 

 

 

 

 


