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Rozhodnutie
Ministerstvo zdrwotnícna Slovenskej republiky ako príslušnýorgón podľa ustanovenia
l28
ods. I písn. b) zókona č. 3ó22aII Z z. o liekoch a zdravotntckych pomôckach a o
$
zmene a doplnení niektorýh zdkonov v mení neskoršíchpredpisov (ďalej len ,,zdlĺon") v
súčinnosti s ustanovenín s 46 zdkona č. 7I/1967 Zb. o spró,vnom konaní (sprdnny
poriadok), o žiadosĺispoločnosti BIOHEM, spoí. s r. o.,9II 0I Trenčín,Zlatovski 22II,
tČo: st 442 617 zo ďňa 2I. 06. 2017, evidovanej ttZ SR dňa 22. 06. 2017 pod č.: SFaLP30333/20I7/oF apo doplnenĺ doHadov dňa 04. 07. 2017 o vydanie 1nvolenia na
zaobchádzanie s liekmi v adbore vekodistribúcie humánnych lielrov rozhodlo

ta

kto

:

Žiadosti o výanie povolenia spoločnosti

BIoHEM' spol. s r. o.' 91l 0l Tľenčĺn,Zletovská 22ll,
lčo: st u2 6|7

vyhovuje a žiadateľoviso povo?uje ve?kodistribúcia
humdnnych Iiekov.
Dňom próvoplatnosti tohto rozhodnutia sa zrušuje povoIenie na
zaobchddzanie s liekmi v odbore veľkodistribúcie humánnych
Iiekov reg' č: FY-I 59/1 3 zo dňa l 8. 06. 20] 3 a vyznačenie
zmeny údajov uvedených v povolení zo dňa 06. ]2. 20I6.

so

Šntutĺirnyzastupca:
Ing. Peter Hevier

trvalý pobyt: &ŕl/2lťNA oQ /3/ý/ck ĺD)ĺttoty

Dátum nrrodenie:
a

odborný aistupca za vekodistribúciu:

Mgr. Tomáš Smľeček
tlvalý pobyt: fucJ1pt/ýh ť)tol\Ni?h El*,l
Rozsah činnosti:
ustrnovenie $ 7 ods.

l

pĺsm. e) bod

Miesĺo výkonu činnosti :
91l 0r Trenčín, Zletovská

22ll,

o

ľ

Dátum nercdenia:

5 zákonr

plocha skladových priestorov má 620 m2

Deň začatia činnostl:
Deň nasledujúci po dni právoplatnosti tohto ľodlodnutia.

Podmienky prevádzkovania neštátneho zdľavotníckeho zariadenia
prevádzkovatelh sú uvedené v ustanovení $ 17' $ lE a $ 74a z{kona.

povinnosti

-2-

Odôvo&lcnic:
Pri pĺreskrbraní äadosti spolďno*i BIoľtEM, spol. sr.-9- ?l l ^0-l Tlenčín,Zlatovská 22ll'
IČCi:31 1426l'| zo dila zt. oc.20l?, evidovanoj Mz sR dilc2z- 06.2017 pod č.: sFaLP_
3o3332ol7/op apo doplncní dokladov dňa 04. o7. 2017 o vydanie_povolanir na
zaobchódzaĺrie s liekmi v odboľc veľkodistibúcie humáĺrnych liekov z dôvodu zm€ny
odbornóho zástupcu a pri pĺeskúmanípľĺlohv aĺryslo usanovenia $ 8 ods. 3 ákona - bolo
zisrcné že äadatcľ splnil zákonom shnovcĺté pďmienky na vydanie povolenig pÍ€to bolo
ĺoáodnuté tah ako je urredené vo výľoku tohto ÍozhďnutiE.

Poučcniĺ,:
Pľoti tomuto rozlrodnutiu možno pďať ĺozklad v lehotc 15 dní od jeho doručenia na
Ministerstvo zdravotnÍctva Slovenskej ľcpubliky (ustaĺrovenie $ 6l ods. l dk. č. 71ll9ďI zh.

o spróvnom konanÍ).

v.y

.

Tomĺšl)ruckeľ
mlnister
Aľ\]DRrA :{ALAVSKÁ

šŤotno iĺijoĺ:i;líČko

a

noauicryĺufuýaĺĺú:
ärdĹbr
2. Štóĺnyústv pĺo lcuÍnolu tiočiv
3. Náĺodné coĺth'm zdnvotnícltych infoľmúciĺ
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SUKLO

Štátnyústav pre kontrolu liečiv
Kvetná 11 825 08 Bratislava

BIOHEM' spol. s ľ. o.
Zlatovskát 22tl
91l 0l Tľenčín

Váš list číslo/zodňa

Naše číslo

Vybavuje/kontakt

Bratislava

7025/2021/621

Bc. PhaľmDr. Radová

07.10.2021

VEC: Vyznačenie zmeny údajov povolení
Na základe Vĺášho oznámenia zo dňa ol.Io.202l, Šĺĺtny
ústav pre kontľolu tiečiv ako príslušný
správny orgán v zmysle $ l29 ods.2 písm. e) bodu 6 zákona č. 362120ll Z. z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach a o Zmene a doplnení niektoých ákonov v platnom mení (ďalej len ,,zákon") v súlade s
ustanovením $ 8 ods. I písm. b)zákona vy Zn aču j eZmenuvrozhodnutí Ministersťvazdravotnícfua
Slovenskej republiky č.066l17 zo dťla 19.07.2017. uvedené s Reg. č. FY-159117, ato:
zmenu štatutárneho orgánu a akademického titulu odborného zástupcu
spoločnosti BIOHEM, spol. s r. o'' So sídlom Zlatovská22ll,9|l 0l Trenčín,IČo 3l442 617,podl'a
výpisu z obchodného registľa oS Trenčín, reg. č. Sľo/l259/R, zo dňa 30.09.202l,takto:
Yymazáva sa konateľ: Ing. Peter Havier,

Doplňajú sa konatelia: Ing. Kaľin Havierová,
Ing. Peter Žilinčan,

Akademichý titul odborného zástupcu je: PharmDr. Tomáš Smreček
Toto oznámenie je neoddelitel'nou súčasťourozhodnutia Ministersfva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 0661 17 zo dňa |9'07 .20 17, uvedené s Reg. č. Fv -l 59 l 17'

Mgr. Dušan Vajaš
vedúci právneho oddelenia
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