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ROZHODNUTIE

o zmeoe povolenia na veľkodistribúciu veterinárnych liekov
ústa% štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra (d'alej len ...I.SKVBL-). ako orgán
štátnej správy príslušný podra § 134 ods. 2 pism. f) bod 4 Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a
zdravotnickych pomikkach a o zmene a dopinení niektorých zákonov v zneni neskorších prepisov
(d'alej len ,Zákon o liekoch) a v súlade s článkom 100 bod 4 pism. b) Nariadenia eurtipskeho
parlamentu a rady E Ú 201 9/6 z 11. Decembra 2018 o veterinárnych liekoch a o zrušeni smernice
2001/82/ES vydáva v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v zneni neskorších
predpisov

POVOLENIE
na vel'kodistribúciu veterinárnych liekov č. 108/2011-5000-D- 5. zmena

v tomto mzsahu a za týchto podmienok :
1. Prevádzkovater, sidlo podnikania - právnická osoba:
2. PHARMOS, a.s.
sidlo: Levická 11
949 01 Nitra
1ČO: 35 974 559
3 štatutárny orgán:
Ing. Marián Gurina
dátum narodenia:01~1
bytom:

1

člen pred%ta‘en.ka Ing. flrnnrh Ja
dátum narodema 1111111111~
hytom:

Miesto výkonu činnosti veľkodistribúcie:
a. Levická 11, 949 UI Nitra
odhornj zastupca podľa § 17 ods. 3 písm. b) zákona o lickoch je:
liekoeh je: l'harinDr. Jiti Korta
hYdlisko:111~~1111111=11111111.1111~111.
dátum narodenia: 11~1
b. ul. Textilná 6172, 034 01 Ružomberok Rybárpole
odbomý zástupca podra § 17 ods. 3 písm. zÁkona o liekoch je:

Mgr. Dáša Bubniaková
bydlisko:
dátum namdenia:allellee
c. Michalovská 2, 840 11 Košice

Mgr. Zuzana Karlíková
bydlisko:
dátum nanxienia:91111111.
Rozsah povolenej činnosti v micstach výkonu veľkodistribucie:
- verkodistribúcia registmvaných veterinárnych lickov.
Vydaním tohto rozhodnutia sa ru§i platnosť povolenia č. 108/20011-5000-D-4.zmena zo dňa
02.03.2020 a zároveň nedochádža k časovemu prerušeniu činnosti subjektu odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti povolenia č. 108/2001 I -5(X)O-D-5.zmena ‘danýin ÚŠKVBL dňa 10. 03.2022.

Odói•odnenie:

Nitre bola doručená žiadosť
Ústavu štátnej kontroly veterinárnych bťopreparáto% a
v zmysle § 8 ods. (3) Zákona o liekoch o anenu povolenia na ellodistribúciu ‘eterinárnch lieko%
žiadaterom Phannos, a.s., levická 11, 949 01 Nitra , IČO 35 974 559 prijatej na (SKVBI. dňa
07.03.2022 evidovanej pod č. j. 1018/2022 o zasetia odborného zástupcu.
Požadovaná zmena:
Pĺivodný stav

Nový stav

7.131fila odborného zástupcu pre atirsto výkonu čiatiosti Textilná 6172. 034 01 Ružomberok

-

Rybárpole
PkarmDr- Darias Štiffelová

Mgr. Dáša Bubaiaková

bydlisko:
Ružomberok
dátum namdenia: aeleela

bydlisko:
Mikuláš

dátum narodenia: ailliella
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Po preskúmaní žiadosti o zmenu odborného zástupcu. bolo zistené. že spída ustanovenia tohto
zákona na vydanie povolenla na základe nasledovných dokladov:
•

žiadater predložil všetky potrebné údaje a doklady podfa § 6 ods. 5 písm. a). e), h) a j) zákona

•

žiadater čestne prehlásil, že ostatné údaje na základe, ktorých bolo vydané pôvodné povolenie

o liekoch pri zmene odborného zástupcu.
sa nezmenili podfa § 8 ods. (3) zákona o liekoch.
Konanim bolo zistené, že žiadater spinil zákonom stanovené podmienky na vydanie tohto
rozhodnutia.
Na základe vyššie uvedeného ÚŠKVBL rozhodol tak. ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
- Držiterovi povolenia na verkodistribúciu veterinárnych liekov prislúchajú povinnosti podfa § 18
zákona o liekoch
- Vellcodistribútor nemá povolenie Ministerstva Zdravotnictva Slovenskej republiky na skladovanie
omamných a psychotropných látok v priestoroch, ktoré sú určené a schválené na tento účel.
Poučenk :
Proti tomuto rozhodnutiu o povolení je možné podat' odvolanie na ÚŠKVBL do 15 dní od jeho
doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmaterné súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov.
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MVDr. udita Hederová, PhD.
riaditerka
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Doničuje sa: Pharmos. a.s.. Levická 11. 949 01 Nitra
Na vedomie: Stárna veterinárna a potravinová správa SR
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