
Regionálny úrad verejného zdravotníctva   

so sídlom v Galante  
  

Hodská  2352/62                                                                                                 924 81 Galanta  
 

Číslo: AA/2022/00706/001758 Du                    Galanta: 6.04.2022  

                                                   
R o z h o d n u t i e  

  
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante ako správny orgán príslušný 

podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č.1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. 

z.“) podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z vo veci  posúdenia účinnosti karanténnych 

opatrení uložených podľa §12 ods.2 písm. b), c), e), f) zákona  č.355/2007 Z.z. na predchádzanie 

vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 v Zariadení sociálnej starostlivosti Služby pre seniorov, 

n.o. P. Pázmáňa 49/3, 927 01 Šaľa, prevádzka Senior Care Kaskády, Kajal - Únovce 623, 925 

92 Kajal, IČO: 50 907 069   a v súčinnosti s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodol  

 

 t a k t o  : 

  

 Zariadeniu sociálnej starostlivosti Služby pre seniorov, n.o. P. Pázmáňa 49/3, 927 01 Šaľa, 

prevádzka Senior Care Kaskády, Kajal - Únovce 623, 925 92 Kajal, IČO: 50 907 069 v zastúpení 

Ing. Milan Halomi, MBA, riaditeľom zariadenia sa povoľuje otvorenie prevádzky zariadenia, klienti 

môžu opustiť areál zariadenia  

O d ô v o d n e n i e :  

 

  Pre epidemický výskyt ochorenia COVID-19 medzi klientami a zamestnancami v Zariadení 

sociálnej starostlivosti Služby pre seniorov, n.o. P. Pázmáňa 49/3, 927 01 Šaľa, prevádzka Senior 

Care Kaskády, Kajal - Únovce 623, 925 92 Kajal boli rozhodnutím č. AA/2022/00706/001755 Du  

zo dňa 17.03.2022 vydaným tunajším regionálnym úradom verejného zdravotníctva uložené 

karanténne opatrenia v tomto zariadení.  Vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie a 

zánik ohniska nákazy v tomto zariadení, pominuli dôvody ďalšieho uplatňovania obmedzujúcich 

opatrení pre pohyb zamestnancov a klientov. 

Z uvedených dôvodov sa rozhodlo tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.   

P o u č e n i e : 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §§ 53 a 54 správneho poriadku podať odvolanie  do 15 dní 

odo dňa jeho doručenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Hodská 

2352/62, 924 01  Galanta.  

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych prípustných opravných 

prostriedkov.    

 

                                                                                           MUDr. Iveta Šuleková      

                                  regionálna hygienička  

  

 
Telefón           e-mail        IČO          Bankové spojenie  
031/780 32 21    ruvzga@uvzsr.sk   00610917    



Rozhodnutie bude zverejnené na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so 

sídlom v Galante www.ruvzga.sk, v časti „Informácie“ ako aj na Centrálnej úradnej elektronickej 

tabuli na stránke www.slovensko.sk, v časti „Úradná tabuľa“.  

  

Rozhodnutie sa doručí elektronicky s fikciou doručenia :   

1. ZSS Služby pre seniorov, n.o. P. Pázmáňa 49/3, 927 01 Šaľa, prevádzka Senior Care Kaskády, 

Kajal - Únovce 623, 925 92 Kajal 

2. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 91701 Trnava  

3. Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava  

  

  

Na vedomie:  
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