
TRNAVSKÝ sAM0sPRÁvNY KRAJ

P.O. BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Toto rozhodnutie nadobudlo Číslo: TA/01926/2015/OZaI{F32
právopI~3~~ť Tmava 09. 09. 2015
dř~a~~ 20

V Trnave dřia Z:...,.4~...i‘P
Podpis Rozhodnutie

Trnavský samosprávny kraj ako vecne a miestne príslušný orgán vykonávajúci pósobnosf
* 11 ods. 2 písm. a), c), f) a * 17 ods. 1 a 2 zákona Č. 578/2004 Z.z. o posk~‘tovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a ® zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivost.i~ a
v zmysle * 47 zákona č. 7 1/1967 Zb. c~ správnom konaní (správny poriadok~) po zistení skutkového
a právneho stavu rozhodol . . .

takto:

žiadosti ADELI, s.r.o.
zastúpenej konateľom:

Ing. Jozef Jaura, nar. 24.11.1955, bytom 919 55 Kátlovce 70,
so sídlom: Hlboká 45, 921 01 Piešťany,

iČo: 35850655
(d‘alej aj ako „žiadatel“)

® zmenu povolenia na orevádzkovanie zdravotníckeho zat~iadenia vydaného Trnavským
samosprávnym krajom dňa 26.05.2015 pod Č. TA/01926/2015/@ZaIiI‘F030, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 29.05.2015 sa v y h ai v u j e, pretože žiadatel‘ splnil všetky podmienky
ustanovené v * 17 ods. 1 a 2 zákona ~ poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a žiadateľovi sa
povol‘uje v súlade s * 7 ods. 3 písm. a), c), I) prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:

) ambulantnej zdravotnej starostlivosti

 špecializovanú ambulanciu fyziatrie, bahieológie a liečebnej rehabilitácie
ident~/Ucátor zdravotníckeho zariadenia: 6235850655A 00001

Odborným zástupcom je MUDr. Tomáš Lulovič, nar. 15.02.1956, bytom Lúčna 494/15, 922
21 Moravany nad Váhom, občan Slovenskej republiky, v povolaní lekár v študijnom odbore
všeobecné lekárstvo v špecializačnom odbore fýziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

špecializovanú ambulanciu klinickej logopédie
ident~J~kátor zdravotníckeho zariadenia: 6235850655A 00002
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Odborným zástupcom je PaedDr. Adelaida Fábianová, nar. 15.10.1974, bytom A. Hlinku
62/111, 921 01 Piešťany, občiaiika Slovenskej republiky, v povolaní logopéd v špecializačnom
odbore klinická logopédia.

 špecializovanú neurologickú anibulanciu
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 6235850655Á 00003

Odborným zástupcom je MUDr. Slavomira Kováčová, nar. 03.02.1975, bytom Botanická 11,
949 01 Nitra, občianka Slovenskej republiky, v povolaní lekár v špecializačnom odbore neurológin.

 špecializovanú ambnlanciu anestéziológie a intenzívnej medicíny
ident~fUcátor zdravotníckeho zariadenja: 6235850655A 00004

Odborným zástupcom je MUDr. Miriama Baníková, nar. 09.07.1982, bytom Dolné lúky
3 63/13, 906 13 Brezová pod Bradlom, občiarika Slovenskej republiky, v povolaní lekár v študijnom
odbore všeobecné lekárstvo, v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

2) zariadenie spoločnýcli vyšetrovacích a liečebných zložiek:

v špecializačnom odbore 1~yziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
ident~J~kátor zdravotníckeho zariadenia: 6235850655A00005

Odborným zástupcomje MUDr. Tomáš Luloviě, nar. 15.02.1956, bytom Lúčna 494/15, 922
21 Moravany nad Váhom, občan Slovenskej republiky, v povolaní Iekár v študijnom odbore
všeobecné lekárstvo v špecializačnom odbore fýziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

3) stacionár:

v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
ident~f~kátor zdravďtníckeho zariadenia: 6235850655A00006

Odborným zástupcomje MUDr. O1‘ga Boldišová, nar. 18.08.1952, bytom Lúčna 494/15, 922
21 Moravany nad Váhom, občan Slovenskej republiky, v povolaní lekár v študijnom odbore
všeobecné lekárstvo v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Miestom prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia je
Hlboká 45, 921 01 Piešt‘any.
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Čimiosť prevádzkovania zdravotníckeho zariaderiia začíňa dňom nasledujúcim po dni
právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Súčasne sa týmto dňom zrušuje povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
ADELI, s.r.o., v zastůpení Ing. Jozefom Jaurom, nar. 24.11.1955, bytom 919 55 Kátlovce 70, so
sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, ICO: 35 850 655 vydané dňa 26.06.2015 Č.
TA/01926/2015/OZaHF030 s miestom prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia Hlboká 45, 921
01 Piešťany z dóvodu zmeny odborného zástupcu zdravotníckeho zariadenia v špecializovnej
ambulancii antestéziológie a intenzívnej medicíny.

Držiteľ povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia je povinný poskytovať
zdravotnú starostlivosť v súlade s osobitnými predpismi upravujúcimi prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Odóvodnenie:

Trnavskému samosprávnemu kraju bola dňa 26.08.20 15 doručená žiadosť spoločnosti A.DELI,
s.r.o., v zastúpení Ing. Jozefomjaurom, nar. 24.11.1955, bytom 919 55 Kátlovce 70, so sídlom
Hlboká 45, 921 01 Piešfany, ICO: 35 850 655, ktorou žiadatel‘ požiadal o zmenu povolenia na
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia z dóvodu zmeny odborného zástupcu zdravotníckeho
zariadenia v špecializovnej ambulancii antestéziológie a intenzívnej medicíny.

Podľa *11 ods. 2. písm. a), c), f ) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy vydáva povo lenic na prevádzkovanie
ambulancie okrem ambulancie podľa odseku 1 písm. a).

V zmysle ~17 ods. 1 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zmena miesta
prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zamerania, zmena druhu činnosti podľa
osobitného zákona a zmena odborného zástupcu vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým orgán
príslušný na vydanie povoleriia súčasne zruší póvodrié povolenie. V žiadosti o vydanie povolenia
podľa odseku 1 žiadateľ uvedie požadovaná zmenu, doloží doklady, ktoré sana ňu vzťahujá a Čestné
vyhlásenie, že sa nezmenili ostatné údaje, na ktorých základe sa vydalo póvodné povolenie.

Žiadateľ predložil nasledovné doklady: póvodné povolenie; čestné vyhlásenie konatel‘a
spoločnosti zo dňa 10.08.2015; licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu vydanú slovenskou
lekárskou komorou MUDr. Miriame Baníkovej číslo: LIC/TT/1407/15 zo dňa 14.07.2015
s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 03.08.2015; čestné vyhlásenie odborného zástupcu, že
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nevykonáva činnosf odborného zástupcu pre viac ako jedného poskytovatel‘a zo dňa 10.08.2015;
pracovnú ZmhwU zo dňa 27.11.2014.

po preskťimaní žiadosti bob zistené, že žiadatel‘ splnil všetky podmienky pre vydanie povolenia
uvedené v *12 v nadväznosti na *13 a *17 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a
preto správny orgán rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

PcjJučGniG:

Proti tomuto rozhodnutiuje možné v zmysle *54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1 967 Zb. o správnom
konaní podaf odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia cestou Trnavského samosprávneho kraja na
Ministerstvo zdravotnictva S‘bovenskej republiky. Toto rozhodnutie je po nadobudnutí
právoplatnosti preskún~atel~né íúdom.

„.~.

Tibor Mikuš
predseda

rozhodnutie sa doručí:
ADELI, s.r.o., Hlboká 45, 921 01 Piešťany

Na vedomie:
zdravotné poisťovne
Regionálna lekárska ko ora Trnava
MZSR
l~)aňový úrad
Statist.ický úrad SR
Urad pre dohl?ad nad zdravotnou starostlivosťou Trnava
Národné centrum zdravotníckych informácií

Správny poplatok zaplaten‘ v hot ‘osti

Telefón
033/5 5 59496

Internet
www.trnavavuc.sk
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