
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 

dňa: 30.06.2016 

 
                                                                                                                                

V Bratislave dňa 28.6.2016    

číslo: 05376/2016/ZDR/2 

R O Z H O D N U T I E 

 Bratislavský samosprávny kraj ako vecne a miestne  príslušný správny orgán 

podľa ustanovenia § 11 ods. 2 písm. a)  a § 21 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky 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 v spojení s § 22 zákona 

č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 

krajoch) v znení neskorších predpisov  v konaní o vydanie povolenia na  

prevádzkovanie  zdravotníckeho zariadenia  pre žiadateľa FELO s.r.o.,                             

IČO 50 368 591, vydáva  v súlade s ustanovením § 12 a nasl. zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky 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 a § 47 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov   

rozhodnutie, ktorým: 

p o v o ľ u j e 

spoločnosti FELO s.r.o., so sídlom Lichnerova 132/40, 90301 Senec,                            

IČO: 50 368 591, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel 

Sro, vložka číslo 112237/B, zastúpenej štatutárnym orgánom – konateľom:                         

MUDr. Jana Feldmarová, Janka Kráľa 1365/13, 900 25 Chorvátsky Grob, 

prevádzkovanie   zdravotníckeho  zariadenia.    

Druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie:  

 

špecializovaná psychiatrická ambulancia 

(identifikátor: 61-50368591-A0001) 

 

Odborný zástupca je: MUDr. Jana Feldmarová, narodená 9.1.1969, štátny občan 

Slovenskej republiky, trvale bytom Janka Kráľa 1365/13, 900 25 Chorvátsky Grob 

reg. č: 3958, Slovenská lekárska komora 

zdravotnícke povolanie: lekár 

študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

špecializačný odbor: psychiatria 

 

Miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia:  

Lichnerova 40, 903 01 Senec, 1. posch. nebytového priestoru č. 3 - samostatný 

trakt, 

 

 

 BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

P.O.BOX 106, Sabinovská ul. č. 16, 820 05 Bratislava 25 



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 

dňa: 30.06.2016 

O d ô v o d n e n i e 

 

    Spoločnosť FELO s.r.o., IČO 50 368 591, požiadala dňa 27.6.2016 o vydanie 

povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, psychiatrickej ambulancie, 

podľa § 13 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.  Po preskúmaní žiadosti 

a priložených dokladov, ktoré sa vzťahujú k vydaniu povolenia bolo zistené, že 

žiadateľ splnil  zákonom stanovené podmienky na vydanie povolenia. Z uvedeného 

dôvodu rozhodol správny orgán tak,  ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia.  Správny poplatok podľa Sadzobníka správnych poplatkov  vo výške 500 

eur bol uhradený dňa  26.06.2016.  

Vzhľadom na to, že uvedené podklady obsahovali súhlasné stanoviská  a žiadateľ 

splnil všetky podmienky na vydanie povolenia, rozhodol správny orgán tak,  ako je 

uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

Prevádzkovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť v súlade so zákonmi   

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, č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 

starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi  právnymi  

predpismi, ako i za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí. 

Pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe  tohto povolenia  správny orgán  

určuje nasledovné podmienky: 

1. Prevádzkovateľ je povinný zamestnať pracovníka, ktorý  absolvoval strednú 

zdravotnícku školu, prípadne bakalárske štúdium v príslušnom študijnom odbore a 

stupni  vzdelania. 

2. Prevádzkovateľ si zabezpečí vyhotovenie pečiatky  s označením mena, priezviska, 

identifikačného  údaja lekára, názvu a sídla zdravotníckeho  zariadenia. 

3. Prevádzkovateľ viditeľne v štátnom jazyku označí druh zdravotníckeho 

zariadenia, jeho odborné zameranie, obchodné meno alebo meno a priezvisko 

odborného zástupcu. 

4. Prevádzkovateľ umiestni na viditeľnom mieste zoznam zdravotných poisťovní, 

s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti,   ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom, 

cenník všetkých zdravotných výkonov, ktoré poskytuje, 

zoznam   zdravotných  výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu. 

5. Prevádzkovateľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení  zodpovednosti za škodu 

spôsobenú iným osobám  v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.  

Toto poistenie musí trvať po celý čas prevádzky  zdravotníckeho zariadenia. 

6. Prevádzkovateľ je povinný podľa zákona  č. 540/2001 Z. z.   o štátnej štatistike 

poskytovať všetky údaje požadované pre štátne štatistické zisťovania zahrnuté  v 

programe zisťovaní republiky. Tieto údaje je povinný poskytnúť úplne, správne, 

pravdivo a včas. 

7. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť správnemu orgánu  každú zmenu týkajúcu sa 

údajov obsiahnutých  v povolení. 

 

 



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 

dňa: 30.06.2016 

P o u č e n i e: 

Proti  tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a  nasl. Zákona                                     

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.  

Podľa  § 54 správneho poriadku sa odvolanie podáva na správnom orgáne, ktorý 

napadnuté rozhodnutie vydal.   Odvolanie  treba  podať v lehote 15-ich  dní  odo  dňa  

oznámenia tohto rozhodnutia Bratislavskému samosprávnemu kraju, Sabinovská ul.  

č. 16, 820 05 Bratislava 25. Odvolacím orgánom je Ministerstvo zdravotníctva 

Slovenskej republiky, Limbová ul. č. 2, 837 52 Bratislava 37. 

 

Toto rozhodnutie je, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, podľa § 247 ods. 

2 Občianskeho súdneho poriadku, preskúmateľné súdom.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                Ing. Pavol Frešo  v.r. 

                                                                                         predseda 
 

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

FELO s.r.o. 

Lichnerova 132/40 

903 01 Senec 
 

 
Rozhodnutie dostanú: 

1. Slovenská lekárska komora 

2. Daňový úrad Senec 

3. Ministerstvo zdravotníctva SR 

4. ÚDZS, pobočka Bratislava 

5. Mesto Senec 

6. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.  

7. Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 

8. Union zdravotná poisťovňa, a.s. 

9. ŠÚ SR 

10. NCZI 

 

 

  

 


