
Spôsob výberu uchádzačov 
 

 
Hlavné mesto dňa 20.01. 2021 na svojom webovom sídle zverejnilo ponuku na 

výpožičku nebytových priestorov tvoriacich prílohu číslo 1 materiálu. Na základe zverejnenej 
ponuky mohli poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí mali záujem zriadiť a prevádzkovať 
MOM podľa podmienok určených Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky v jeho 
aktuálnej verejnej výzve vydanej v zmysle uznesenia Ústredného krízového štábu zo dňa 
25.11.2020, a za tým účelom uzavrú s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 
zmluvu o spolupráci pri zriaďovaní a prevádzkovaní MOM na území Slovenskej republiky 
určených na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 prostredníctvom 
antigénového testu, podať v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod. elektronickou poštou na 
emailovú adresu mom@bratislava.sk žiadosť o zaradenie do poradovníka záujemcov 
o výpožičku.  
 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti mal v žiadosti o zaradenie do poradovníka 
záujemcov uviesť jeho identifikačné a kontaktné údaje v rozsahu: obchodné meno, sídlo alebo 
miesto podnikania; právna forma právnickej osoby; identifikačné číslo, ak je pridelené; 
označenie registra, v ktorom je podnikateľ zapísaný a číslo zápisu; meno, priezvisko a funkciu 
osoby oprávnenej konať v mene poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorá žiadosť podáva; 
meno a priezvisko, emailovú adresa a telefónne číslo kontaktnej osoby za poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti, špecifikáciu nebytového priestoru/priestorov, o ktoré má záujem, 
a v prípade záujmu o viac ako 2 nebytové priestory, uvedie ich v poradí podľa priority. 

 
Hlavné mesto zapísalo do poradovníka záujemcov pre každý nebytový priestor 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v poradí, v akom boli doručené ich úplne a správne 
žiadosti na zaradenie do poradovníka.  
 
 Hlavnému mestu na emailovú adresu mom@bratislava.sk boli v rozhodnom čase 
doručené 4 žiadosti z toho 3 žiadosti spĺňali podmienky zverejnenej ponuky.  
Ako prvá bola doručená žiadosť : 
MEDANTE Clinic, s. r. o. (10:00:05 hod.) – prejavila záujem o priestory: Divadla P. O. 
Hviezdoslava a Kúpalisko Delfín, 
druhá INTERKLINIK CHIR, s. r. o., (10:00:08 hod.) – prejavila záujem o priestory: Plaváreň 
pasienky a Divadla P.O.Hviezdoslava (o tieto priestory bola druhá v poradí), 
tretia SALVUS, s. r. o. (10:01:03 hod.) – prejavila záujem o priestory Centra voľného času 
a kúpalisko Delfín(o tieto priestory bola druhá v poradí). 
 
 Žiadosť spoločnosti Hepiso, s. r. o. bola vyradené z dôvodu absencie požadovaných 
údajov v žiadosti a to v rozsahu:  označenie registra, v ktorom je spoločnosť zapísaná, číslo 
zápisu, meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti. V žiadosti 
neboli  špecifikované nebytové priestory o ktoré mala spoločnosť záujem a v prípade záujmu 
o viac ako 2 nebytové priestory, bolo potrebné uviesť ich v poradí podľa priority.  
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