
 
 

 

Vyhlásenie k zriaďovaniu tzv. mobilných odberových miest (ďalej “MOM“)  

určených na testovanie obyvateľstva na prítomnosť antigénu nového koronavírusu 

spôsobujúceho ochorenie COVID-19  

v priestoroch obytných a polyfunkčných domov (s bytmi),  

príp. iných budov s pobytom osôb 
 

 

Na základe opakujúcich sa podnetov, petícií, resp. vyjadrení negatívnych postojov, dotazov 
obyvateľov i masmédií v predmetnej veci,  tunajší úrad vydáva toto vyhlásenie: 

 

 

 Povolenie na prevádzkovanie MOM vydávajú regionálne úrady verejného zdravotníctva 

(ďalej „RÚVZ“) na základe aktuálne platnej legislatívy. 

 Vydanie povolenia na prevádzku MOM môže podľa platnej legislatívy požiadať 

ktorákoľvek fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba. 

 Pre vydanie povolenia na prevádzkovanie MOM slúži ako podklad zápisnica 

z miestnej ohliadky. V rámci ohliadky sa posudzujú jej priestory z hľadiska splnenia 

požiadaviek na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného 

odberového miesta podľa vyhlášky MZ SR č.183/2020 Z.z. o minimálnych 

požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie  

mobilného odberového miesta v znení vyhl. MZ SR č.320/2020 Z.z. 

 Je však treba zdôrazniť, že uvedená vyhláška má na zriaďovanie MOM iba 

minimalistické požiadavky nároky, pričom ich umiestňovanie do obytných, resp. 

polyfunkčných domov (s bytmi) nezakazuje a uvedené 

taktiež nezakazuje žiadna iná legislatíva upravujúca ochranu verejného zdravia. 

 

Ďalej zdôrazňujeme,, že povoľovanie prevádzky MOM podľa vyššie 

uvedenej platnej legislatívy nepodlieha ustanoveniam správneho 

poriadku (zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel), 

a preto RÚVZ-y pri povoľovaní MOM nemajú povinnosť zisťovať 

okruh prípadných dotknutých osôb vo veci (t.j. nepožadujú súhlas 

a ani nezisťujú vôľu/názor obyvateľov daného domu, či súhlasia alebo 

nesúhlasia s umiestnením MOM v ich dome, resp. či v príslušnom 

povoľovacom procese sú alebo nie sú nejako dotknuté ich práva).  

 

V súčasnej epidemiologickej situácii je testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 

z hľadiska ochrany verejného zdravia mimoriadne dôležité a spoločensky nevyhnutné. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené, v súvislosti s neustálymi podnetmi i protestmi obyvateľov 

domov, v ktorých sú zriaďované MOM i občanov bývajúcich v susedstve (ktorých motiváciou 

akiste sú obavy o ich zdravie) tunajší úrad s najvyššou možnou mierou zodpovednosti 

a súčasne s hlbokým odborným presvedčením prehlasuje, že dotknutí občania  n i e  s ú  

vystavení prakticky žiadnemu riziku infikovania sa ochorením COVID-19 od osôb, ktoré 

v rade čakajú na vyšetrenie.  
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V súvislosti s COVID-19 je známe, že za 

rizikový sa považuje hlavne nechránený úzky 

kontakt s osobou pozitívnou 

(chorou/nakazenou) na toto ochorenie, ktorý 

trvá dlhšie ako 15 minút pri dištančnej 

vzdialenosti menšej ako 1,5 - 2 m. Taktiež za 

rizikový sa považuje nechránený 

pobyt s nakazenou/chorou osobou vo vnútornom, uzavretom a riadne nevetranom priestore. 

 

Pri prechádzaní vo vonkajšom priestore popri rade čakajúcich alebo krížom cez rad 

čakajúcich pri vchádzaní do vchodu do obytnej časti budovy (táto činnosť môže trvať 

nanajvýš 1-2 minúty) obyvateľovi domu alebo okoloidúcemu riziko nákazy nehrozí – a to 

v prípade, že táto osoba má prekryté horné dýchacie cesty napr. rúškom a nedôjde 

k priamemu fyzickému kontaktu s čakajúcimi osobami (objatie, podanie ruky, dlhší rozhovor 

tvárou v tvár). Takisto je prakticky vylúčené  riziko prenosu ochorenia COVID-19 vzduchom 

z (prípadne) nakazenej osoby stojacej v rade čakajúcich na osobu stojacu na balkóne alebo 

majúcu okno bytu nad odberovým miestom.  

 

Je treba zdôrazniť, že riziko nákazy na COVID-19 je neporovnateľne väčšie najmä pri 

nechránenom pobyte osoby v uzavretých priestoroch prostriedkov hromadnej dopravy 

a v nákupných centrách. Inými slovami povedané, z hľadiska možnosti infikovania sa 

ochorením COVID-19 je výrazne rizikovejšia cesta prostriedkami MHD, taxíkom, pobyt 

v obchodnom dome, pobyt v hoteli na lyžovačke alebo na návšteve u príbuzných či 

známych (mimo „bubliny“) ako  - pokiaľ máte horné dýchacie cesty náležite prekryté 

napr. rúškom - prejdenie okolo, či krížom cez rad osôb čakajúcich na vyšetrenie pred 

MOM.  

 

Obmedzená priechodnosť/prístupnosť priestorov chodníkov, parkovísk apod. (situovaných 

pre domami, v ktorých je zriadená MOM) osobami čakajúcimi na testovanie nie je vecou, 

ktorú by mal skúmať, resp. riešenie ktorej by bolo v pôsobnosti RÚVZ-ov. 

 

Za organizáciu odberov a dodržiavanie verejného poriadku + vzájomných odstupov 

osôb, ako aj za nakladanie s odpadmi 

pôvodom z prevádzky MOM plne zodpovedá 

jeho prevádzkovateľ. Určité druhy odpadov 

z prevádzky MOM (použité testovacie odberové 

sety, použité OOPP personálu MOM, použité 

papierové obrúsky/servítky testovaných osôb) 

možno považovať (z titulu ich biologickej kontaminácie) za nebezpečné.  

 

V prípade voľného odhadzovania rizikového odpadu zo strany prevádzkovateľom MOM do 

nádob slúžiacich na zber tuhého domového odpadu príslušného domu jedná sa o porušovanie 

platných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi. Zistenie takýchto prípadov 

je potrebné nahlásiť príslušnému orgánu rezortu životného prostredia (Okresný úrad 

Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. odpadového hospodárstva). 

 

Pokiaľ však nedôjde k priamemu fyzickému kontaktu osoby (obyvateľa domu) s uvedeným 

odpadom nepatrične sa nachádzajúcim v nádobe určenej na tuhý domový odpad (napr. 

„prehrabávaním sa“ holými rukami v jej obsahu) je zo zdravotného hľadiska  riziko nákazy 

pre túto osobu prakticky nulové.        

 

V Bratislave, 18.12.2020                                                       

         MUDr. Stanislav Duba 

                                                                                        poverený vykonávaním funkcie  

                                                                              regionálneho hygienika Bratislavského kraja        


