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REGIONÁLNY ÚRAD 

VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

V PRIEVIDZI SO SÍDLOM V BOJNICIACH 

V Bojniciach, dňa 31.8.2022 

číslo: B/2022/01114-EPID-5585 

ROZHODNUTIE 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ PD“), ako orgán príslušný 

na vydanie povolenia 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 podľa ustanovenia § 21 ods.1) 

písm. b) 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 

o poskytovateľoch“) a podľa § 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, po zistení skutkového a právneho stavu takto 

r o z h o d o l: 

Žiadosti žiadateľa: Nemocnica AGEL Handlová s.r.o.,  SNP 26, 972 51 Handlová, IČO: 36 339 865 sa  v y h o v u j e  

a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi so sídlom v Bojniciach, ako miestne príslušný orgán 

poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti 

Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. 

IČO 36339865, právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným,  

so sídlom SNP 72/26, 97251 Handlová, Slovenská republika,  

štatutárny orgán: 

konateľ Ing. Marta Eckhardtová, trvale bytom J. C. Hronského 946/2, 95301 Zlaté Moravce, Slovenská republika,  

konateľ Ing. Michal Pišoja, MPH, trvale bytom Staré Grunty 3571/262, 84104 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská 

republika, 

konateľ MUDr. Jozef Pribula, MBA, PhD., trvale bytom Komenského 1114/24, 04001 Košice-Staré Mesto, 

Slovenská republika, 

 

 

 

 

dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia dočasne pozastavuje povolenie na prevádzkovanie 

zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 23.10.2020 rozhodnutím číslo B/2020/2308-EPID-9494, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.11.2020. 

Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.10.2022. 

 

 

 

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ PD. 

 

 

ODÔVODNENIE 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi so sídlom v Bojniciach vydal povolenie a na prevádzkovanie 

mobilného odberového miesta – identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 28-36339865-A0001. Miesto prevádzkovania, 

Nemocnica AGEL Handlová s.r.o., SNP 26, 972 51 Handlová, slúžilo pre testovanie verejnosti na vykonávanie 

diagnostického testu umožňujúceho priamo detekovať antigény ochorenia COVID 19 a na vykonávanie odberu 

biologického materiálu určeného na detekciu prítomnosti genetickej informácie vírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho 

ochorenie COVID 19 metódou Real-Time PCR. 
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Žiadateľ Nemocnica AGEL Handlová s.r.o., SNP 26, 972 51 Handlová, IČO: 36 339 865 listom zo dňa 30.8.2022, 

evidovaným pod číslom 5565 požiadal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi so sídlom v Bojniciach 

o dočasné pozastavenie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta. 

Podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. orgán príslušný na vydanie povolenia môže dočasne pozastaviť 

povolenie na základe žiadosti držiteľa povolenia podľa odseku 1 písm. a) najviac na jeden rok. 

 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.  

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 

 

Mgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová, MHA 

regionálna hygienička 

Doručuje sa: 

Nemocnica AGEL Handlová s.r.o., SNP 72/26, 97251 Handlová 

Rozhodnutie dostanú: 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Panónska cesta 2, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka 

Union zdravotná poisťovňa,a.s. (OVM), Karadžičova 10, 81453 Bratislava 

Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 97251 Handlová 

Daňový úrad Trenčín - pobočka Prievidza, ul. G. Švéniho 2727, 971 01 Prievidza 

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 20A, 91101 Trenčín 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov 

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Einsteinova, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka 

Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava, Lazaretská 26, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 

Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 6353/3C, 84104  Bratislava - mestská časť Karlova Ves 


