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KÓPIA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trnave
Limbová 6, P.O.BOX 1, PSČ 917 09
RÚVZ/2020/03514/Kod -OE

Trnava, 08.10.2020

Opatrenie
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
so sídlom v Trnave
pri ohrození verejného zdravia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave ako príslušný orgán štátnej
správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e) 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.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa
§ 48 ods. 4 písm. c) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto

o p a t r e n i a:
S účinnosťou od 09. októbra 2020 do odvolania nariaďuje nasledovné:
A) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. sú poskytovatelia
zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v okresoch Trnava,
Hlohovec a Piešťany povinní zabezpečiť zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach s
výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania chorým a umierajúcim a
paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania
protiepidemických opatrení.
B) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. sú poskytovatelia
zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v okresoch Trnava,
Hlohovec a Piešťany povinní zabezpečiť zákaz vykonávania odbornej praxe na oddeleniach
žiakmi strednej zdravotníckej školy a študentami vysokých škôl so zdravotníckym zameraním.
C) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. pri ukončení
hospitalizácie v zdravotníckom zariadení sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí
poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany povinný
zabezpečiť klientovi zariadenia sociálnej starostlivosti odber biologického materiálu na
vyšetrenie SARS-CoV-2 (výter z orofaryngu), v ktorom bol liečený pre inú diagnózu ako
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COVID-19. Klient môže byť prijatý späť do zariadenia sociálnej starostlivosti až po
negatívnom laboratórnom výsledku na detekciu SARS-CoV-2.
D) Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie hygienicko - epidemiologického režimu na
všetkých oddeleniach a prísnej bariérovej ošetrovateľskej techniky u pacientov podozrivých
z ochorenia COVID-19 a naďalej v prípade potvrdenia tohto ochorenia.
E) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní a neverejní
poskytovatelia sociálnych služieb v okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany povinní zabezpečiť
zákaz návštev vo všetkých priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti (ďalej len
„ZSS“) s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a
umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení
dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.
F) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní a neverejní
poskytovatelia sociálnych služieb v okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany povinní zabezpečiť
zákaz vykonávania odbornej praxe v ZSS žiakmi strednej zdravotníckej školy a študentami
vysokých škôl so zdravotníckym zameraním.
G) Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie hygienicko - epidemiologického režimu v ZSS.
H) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní a neverejní
poskytovatelia sociálnych služieb v okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany pri nástupe klienta
do ZSS vyžadovať potvrdenie o negatívnom výsledku vyšetrenia na SARS-CoV-2 (výter
z orofaryngu).
I) V zmysle § 7 ods. 5 a 6 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov
zabezpečiť očkovanie klientov ZSS proti chrípke a pneumokokovým invazívnym infekciám.
J) RÚVZ Trnava odporúča očkovanie proti chrípke všetkým zdravotníckym
pracovníkom a všetkým zamestnancom ZSS.
Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia opatrenia Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave č. RÚVZ/2020/3371 zo dňa 18.09.2020, č.
RÚVZ/2020/03371/1 zo dňa 25.09.2020 a č. RÚVZ/2020/3371/2 zo dňa 25.09.2020.

Odôvodnenie
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc
dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 pandémiu
ochorenia COVID-19.
V okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany má krivka chorobnosti na COVID-19
vzostupný charakter a za posledných 14 dní incidencia nových ochorení je nad 50 na 100 000
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obyvateľov na základe čoho v rámci stupňov celoštátneho semafora COVID-19 sú okresy
označené červenou farbou.
Zároveň bol v Trnavskom kraji zaznamenaný nárast vekovo-špecifickej chorobnosti na COVID19 vo vekovej skupine 55-64 ročných a nad 65 rokov ako aj nárast počtu hospitalizovaných osôb
s potvrdeným ochorením COVID-19.
Cieľom týchto opatrení je ochrana rizikových skupín (seniori, chronicky chorí a osoby
s oslabenou imunitou), u ktorých môže mať ochorenie COVID-19 komplikovaný priebeh
a spôsobiť úmrtie. Pretože starší ľudia sú v najväčšej miere vystavení koronavírusu SARSCoV-2, musíme konať solidárne, aby sme zabránili ďalšiemu šíreniu vírusu v komunite
seniorov. Medzi dôvody, ktorými COVID-19 výrazne ovplyvňuje starších ľudí, patria
fyziologické zmeny spojené so starnutím, zníženou imunitnou funkciou a multimorbiditou,
vďaka ktorým sú starší dospelí vystavení väčšej náchylnosti na samotnú infekciu a zvyšuje sa
pravdepodobnosť, že budú vážne postihnutí COVID-19 ochorením a jeho komplikáciami.
Očakávanými špecifickými dopadmi infekcie COVID-19 u klientov môže byť explozívne
šírenie SARSCoV-2 s nepriaznivou prognózou v príslušnom zariadení a/alebo hromadný
výskyt prípadov COVID-19 s ťažkými klinickými priebehmi vzniknutými v krátkom časovom
období, ktoré môže viesť k rýchlemu vyčerpaniu kapacity akútnej lôžkovej starostlivosti v
spádovej nemocnici.
Vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 a nedostupnosť vakcíny proti tomuto
ochoreniu je dôležité očkovanie klientov, zamestnancov ZSS a zdravotníckych pracovníkov
proti chrípke na zabránenie duálnej infekcie vírusom chrípky a koronavírusom SARS-CoV-2.
Koinfekcia oboma vírusmi by mohla spôsobiť závažné akútne respiračné syndrómy s
komplikáciami a zvýšiť riziko úmrtia najmä u starších osôb a osôb s chronickými ochoreniami
nakoľko pre obidve ochorenia sú rizikové skupiny identické.
Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a)
zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží
pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

Mgr. Tomáš Hauko, MPH
regionálny hygienik
Opatrenie bude zároveň zverejnené na webovom sídle Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Trnave www.ruvztt.sk, v časti „Úradná tabuľa“, ako aj na Centrálnej
úradnej elektronickej tabuli na stránke www.slovensko.sk. v časti „Úradná tabuľa".
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Doručuje sa:
Fakultná nemocnica Trnava, Ulica Andreja Žarnova 11, 917 75 Trnava
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
Mesto Trnava, Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava
Mesto Hlohovec – Mestský úrad v Hlohovci, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
Okresný úrad Hlohovec, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Mesto Piešťany, Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany
Okresný úrad Piešťany, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
Všetky zariadenia sociálnej starostlivosti v okrese Trnava, Piešťany a Hlohovec
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6 , 917 92 Trnava
Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Námestie J. Herdu 577/2, 917 01 Trnava
Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava
Tlačová agentúra SR, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava
Liečebňa pre dlhodobo chorých, Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o. Nábrežie A. Hlinku 27,
920 01 Hlohovec
NAW Piešťany, n.o. Winterova 66, 921 63 Piešťany
Národný ústav reumatických chorôb Piešťany, Nábrežie I. Krasku 4, 921 12 Piešťany
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Odosielateľ a prijímateľ
|
Odosielateľ

ico://sk/00610933

Prijímateľ

ico://sk/00151866

|
|
Informácie o doručovaní
|
Dátum a čas doručenia

08.10.2020 14:12:11___

|
Doručovaná správa
|
Identifikátor správy

98ed36cc-4f4d-4e23-816d-d81defd0aba2___

|
Kontrolný súčet
|
Kanonikalizácia

http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlc14n-20010315___

Typ digitálneho odlačku

http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsasha256___

Digitálny odtlačok správy

XWTlzA4dpTA2wH2bWHtJul4rBh4vRBhDAx7h2
Z3r8eM=

|

|

|
Prílohy
|
Príloha
|
Identifikátor elektronického dokumentu

21fa1a26-009c-4549-8454-d42128d8a6db___

|
Príloha
|
Identifikátor elektronického dokumentu

a472d024-f679-4ec8-b323-413c14506afe___
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|

Prijatie výsledku úplneho overenia ZEP

KÓPIA

Výsledok overenia ZEP
|
Správa

98ed36cc-4f4d-4e23-816d-d81defd0aba2___

Typ výsledku overenia

1___

Popis výsledku overenia

Úplné___

|
|
|
Objekt
|
Id

21fa1a26-009c-4549-8454-d42128d8a6db___

|
Autorizácia
|
Identifikátor autorizácie

202010080000158824___

Typ podpisu

urn:oid:1.3.158.36061701.1.2.2;SkQESigRules,SkQ
MQCRules,QESigRules,AdESig-QCRules___

Kód stavu overenia autorizácie

1___

Popis stavu overenia autorizácie

Platná___

Kód výsledku overenia

0___

Popis výsledku overenia

VALID___

Dátum a čas podpisu (UTC)

08.10.2020 11:47___

Dátum a čas časovej pečiatky podpisu (UTC)

08.10.2020 11:51___

Dátum a čas overenia (UTC)

08.10.2020 12:21___

|

|
|
|
|
|
|
|
|

MIIFMDCCAxigAwIBAgIIEOIi4IdSu7MwDQYJKoZIh
+b0i73nv9Qfc5p
+3gJ9UNqhAfbkVRu8lOSvzV/4zCbtV8lMqS0WfaAS
+KwJ5hItRYW8piMgKEhcDKtzSHBs1dahbTzHglG9
+gDtyQi3nnWlZ1G9S1h13vd+EXaAPGvJJytN
+hc6QuFX2pnjgq0NGG00lEufYidfIOPrSUoUmP6x5
+jooySJdYBhxMayxLJ3yWiUooda89ajHbQ3PPpQZ
SJB20Gv18Scf2DCpD4SEdFjCulL2ZxQMVTg2Bef
QB9AgMBAAGjgcwwgckwHQYDVR0OBBYEFOKp
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+eTT4yoMAwGA1UdEwEB/
wQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUfm0ed2K4vCZ1I1
BAwwCgYIKwYBBQUHAwgwDQYJKoZIhvcNAQEL
M/
WPiaU0pDyiJedv7oCftoQxa1S9Z2paMVhPVNqIao
+AH16iopBCqpTkduI8BqENhuAqRY3FCmlWzdIdx
+gsaUzlwFK2s1CzHfPkO5qtbaUqiwmmSNHBr957
+HgVl8uIeMor2TzEKleJbYwQt8JA0LPSI5FyYzABZ
+x3W0fVhGerLrGQMqcXbK3Y4JK7nXSjOBzTpOJl
+ftHpOWtpftZVyGTh0ao8girJFha/
daWBVRCucjYIfSmdT5TBXx8Gd8Y1QnvKoojsvTy
jhgM8uG0I4S4kiK2YHKhduIfWI5Cr+Og9DgjMP/
wRoOGgs5TFU8ZHq2zvTXHQE4b/
rgfwS1EWhT6LDThcNX1OeH/7gxZZ
+YRlW3LzM124QmUDk5/egn42pDXpZF/
fRnlGpsWZfD8AS6yKt5+ZS5ax996Ft
+Hi9haADJ10v7kk2N1U8FlxxFyX0nVYR2BNKBPQ
XzUX3CDyxLvMQH___
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|
Podpisový certifikát
|
Vydavateľ

C=SK,L=Bratislava,SERIALNUMBER=NTRSK-359
a.s.,OU=ACA-307-2007-2,CN=CA Disig
QCA3___

Sériové číslo

84345960737008072539547___

Subjekt

CN=MANDATÁR Mgr.
Tomáš Hauko OPRÁVNENIE
1102,GIVENNAME=Tomáš,SURNAME=Hauko,SER
E0446885,O=MANDANT Regionálny
úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Trnave,SERIALNUMBER=MANDANT
NTRSK-00610933,OU=Regionálny hygienik
SR,L=Trnava,C=SK___

Mandát

<MandateCertificateInfo
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"><Client><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>SERIALNUMBER</
Key><Value>MANDANT NTRSK-00610933</
Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>O</Key><Value>MANDANT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trnave</Value></CertRule></
Client><Mandatary><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>CN</Key><Value>MANDATÁR
Mgr. Tomáš Hauko OPRÁVNENIE 1102</

|
|
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Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>GIVENNAME</
Key><Value>Tomáš</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>SURNAME</Key><Value>Hauko</
Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>SERIALNUMBER</
Key><Value>IDCSK-E0446885</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>OU</Key><Value>Regionálny
hygienik SR</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>L</Key><Value>Trnava</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>C</Key><Value>SK</
Value></CertRule></
Mandatary><Mandate><CertRule><Type>Certificat
Type><Key>1.3.158.36061701.1.1.1102</
Key><Value>SK: Opravnenie 1102,
Regionalny hygienik SR, podla § 9
zakona c. 272/2016 Z. z.</Value></
CertRule><CertRule><Type>CertificatePolicy</
Type><Key>1.3.158.36061701.1.1.1102</
Key><Value>SK: § 6 ods. 2 zakona c. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejneho
zdravia, Zakon c. 55/2017 Z. z. o statnej
sluzbe</Value></CertRule></Mandate></
MandateCertificateInfo>___
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MIIJHTCCBwWgAwIBAgIKEdxnWHZBmwA9mzAN
+9m4c7uk79fO/7pwgwin3orfTSrDos2h9a0zFb3OW
+2H9IHdxwtrqAFNLlddZgaTwDhyaITreA20i
+JDWBx/rDsyNLsbktIXppjETuLWUownViVndaj
+qJ6kjIzqVDaVB0Uzfjc/xrN+oG/
WOXNmwomxD6k5oNhCgI38UyazZABOH1GtK4jv
+R4sYY9gu/ORoa
+ksBXFyWsCBg89UGxOKLKibodYkCAwEAAaOCA
+0wggPpMHkGCCsGAQUFBwEBBG0wazAvBggrB
v7NivzAfBgNVHSMEGDAWgBT0WCILdPyMCo
+MOqWFly
+EWdkfKDAMBgNVHRMBAf8EAjAAMIICYAYDVR0
+UpfHymE/
hIbOCXOfZeguHeTeqOhMfxledXj61CnKAtgX6zNV
+ew4oGdu5BqEg5gA9Bfuu9ipVrupn58iAtpC/
nt9mL+YrPPaAQTeP3N+X9tjeIelA17ZuUJzl
+lZxAQfku7dzeF1vygiSIfs3yKA1T/0OgKm1bw4QqX
+pX0Ae5s0JQXHuRKBvcBsPZSFf0wFjmIE/
fJgtw9rARoDKzu9aumbirSgIMCVm8+teIpVCta1fJD
oYcu
+r9dXGwUv801mRg4ZpjZ8TSWleEOXKwP6oXDO
+lDAeOXiLXfLYxVLNzEKkL7wkQ8TTtkz6hCUIhdR
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CygQbw4Dm/8l5KNdigLrSVPNCOY69kUZ4XF9Vy5
JJ+zqBl7u9NSw68ien68___
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MIIF/DCCA
+SgAwIBAgIITf3ry8sNnvUwDQYJKoZIhvcNAQELB
J2K9RV3ZXS21KIrwRhxP6UehQQdEH3XzjZjWE3o
+xlF0pTnjLFTZaEuLY8bRDha
+sshuxErMrfaAKZ3QKWVVRyLAWyKdtv0Sm0Y
+Hdi6102Li+doA71WEJKoEJIvZpm71XOW
+ONiTAlopVybBdBjdZv/d6lMUsd3yiEkb/
BQ5Ur9xV072FaXiVuOV3Jk/S8F/NqifbjpRV/
YbYwT58qDI0z8bJbCJ1f3nm3Y0ucXO/
tghs0LFdL1zsYhLCkmk6alsqE57eIZGUeA7/
GcMu22OLbTqIOILN63R1DlHB7jD2u6PZYapqZo/9
+wzhOeuajSskulQYY3GqljjH5EEH715f8RALgNfzyV
nyltDmUv8CrX5yM7yhY1Y
+ldJjfPrspwT1de4oTqVIHj1vYEEN0sAOs0ax7bVsS
+CBAbs7tPMA8GA1UdEwEB/
wQFMAMBAf8wHwYDVR0jBBgwFoAUfm0ed2K4v
Hx/5kkxCU63I/AaRRqW7mDhdvD/AGngp/
Dub+Lbv6qUXN8CjAk3bISn6kiWMNi8JIfoO
+b9HQNuBLpzYc6SYRyzfvCK8yg6Tetv8tuHESqH1
FQ0VLriRqFZFHSpHiA9kDJdg7YMgVzZi4xMr1KSc
+VGa3FpaJkUWAMnMFq7t33rsSk4b9VEBUbtT7lT
+qBkGI9fHy5Co8urt44AvykX96iGbyyQ/
a+29ay7fFoBqlufDK
+5QyZiV1cRM0UlcBbc4lt5G6POCRiGOPDzYLWc6
l2gvMQHGS7hw/MMQBXso54CSgQT5B/
EwdyRDmKkJ/LCu2a3EtWOyJ8WHjNS
+BVGOUOovZtPj1Wp9C7SGnx8EOLY0o5HaYPNM
rnYJQGVzxN5EsVZ2pyVXSkSZfNVMn/70r
+P2yoiLsUUpvKOpWUNQm31FsG74tP2P3ooqUSN
+4hwKMkgE4rh89o8afowJ9bmwlMojIQQTP9HoTjv
+st8gU2E3Fm1ElHyAadDmS79Ez6qPT/9IKp5d4SE
+8sjepkzkTEvRB10iys9___

|

MIIJWAoBAKCCCVEwgglNBgkrBgEFBQcwAQEEg
+MIIJOjCCAcmhgaEwgZ4xCzAJBgNVBAYTAlNLM
JRG5N7a3kMxz91fMzZayy/0eWm/
YCYgIKEdxnWHZBmwA9m4AAGA8yMDIwMTAwO
VaMIfkHbbpYZaHSpyedjA/
FylmhIzAhMB8GCSsGAQUFBzABAgQSBBCGDIY
+e2QYlO5EBUqqqg7J+eNc
+yxtmoa8hUzl+Y88+oJtp67fzMVTU
+dPfNPGYysMcu1xaBmTraZrHxZIDyCEOBjDpStK
zEAVPykov5uYEEZEKGVLvEqSJ7JAPk/
eDOR5CIWweKyOI/
UWLmgsxlANmSlkyxF7UNUw8oK9zAOjDRt1oRnn
+qP3WDV18U/
R85OuQmlJiWhxWw8m3jkKVloLPUWSyiRMHbGV
+0MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGBMQswCQYD
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+33B1eZm632icxfTpdawLWvh5xLAS68lK0w5DCc2
+4NcsTXr9yOqPfCLWvu8Tr8b2Dv7IeEuDWVS/
tyeNq8A2JeLs6B3tte
+IKtRygekKH3dPCWDuJtyVP1sNadJiKpq8/4nWL7
nGhH890vqc22hE+F8lJxGruR4z1hiGAN4eUT/
zrCykCAwEAAaOCAaYwggGiMEgGCCsGAQUFBw
IwKj4w6pYWXL4RZ2R8oMAwGA1UdEwEB/
wQCMAAwYgYDVR0gBFswWTAPBg0rgR6RmYQF
LPvxu
+DLweqiDxcitHp0CgTz8djOfEXFqG5Z1Wr7dcgyp/
CFocrC1FjP01uYZvO0qOnnB4u79pYo2c
+uavyEiy9GwmoU1BcU6bOqfpkTBNSYRACJPwM
+SJghliBPhSP16Yjlfa0QNutZSf1wYEvSQnYJz/4dx
WF35egyWaYLT+ioCQevbUxGpT4fTrcqEj8/
yCfltS/hHvHmL7aooKUZp6hpVDUP9/
YwOQcq1vYJDepaWf9xQyRe4YsNwbt17OEN3gD
+9QMfrZsiH4CyDeFcg2FxWet
+zPbBkOursVl23ax0FYHpohZfUhBRr1hPc/
a2SDATTTwRMXmo4pDGxRO
+RBgS8jRgeyoByeueM63nMoq+HvYmVacFV
+6eMp8VIFEG3w6a68YL9gf8C+aB6etkg7/
ls3yFQKSKctwqso1J6O/mxfqosyoQIojg=___

KÓPIA

|

MIIJHzCCBwegAwIBAgICB3owDQYJKoZIhvcNAQ
zdr1YF2tndnPQybCG2Wo8Sz9tFFxFk6PVJt1bujec
+Sn1P7JiSyV9YpVc30JlJpzbRmw931mDI
+V45AhDRwfbRSDslfoR3wZk2g2pPedNR
+SWucM2QhSeABaDpo1J0mK0AVNQtgrTLM1nzA
gg8nwMolW2FrnGDox74s/
GRH41hG5wGyT6zXB3McOm5R14RIrou16+bLjNq
+XVD5ndHMF1kk0rSUeqwoyo
+r3CoTrQTAlh8RsI9+Mh9gy/
CNfW6PBIwLN2MIQ7A5+BX0Aic9WbaDUyl8qmBiq
uzukOdi7RnkLb3bcN3ZLpDgWZ8vgbNY8846yCgT
MgNR3aHPue7A7e1cxH1ap6Q6zGTe38u
+NDSd+2AYOBKUXVP44Ch/
BQjHikXMgtVQ6SCxWCRyfmjAB0JLuCDX9T3rMK
AgEBMFMGA1UdIAEB/
wRJMEcwRQYNK4EekZmEBQAAAAECAjA0MDIG
wQFMAOAAQAwggFABggrBgEFBQcBAQSCATIwg
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwDgYDVR0PAQ
BAQDAgEGMB8GA1UdIwQYMBaAFH/
xPSHCl1oulwcOsWmDJf0hhj4HMIIBWAYDVR0fBII
Y2VydGlmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGlzdDCBg
+hnxsZGFwOi8vL2NuJTNkS0NBJTIwTkJVJTIwU1
+MOqWFly
+EWdkfKDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEANNV
vTyEqNYdVOuDSZ/c6v8wr4S
+YQbYS4YRHVkF7+xiMWfqGWccgV7rWNXxvE3c
zUO2VkQcX6i1gfq0GiE/kIjuBd53Xsp+/8vJ/
jXv4yl7WlvfGiatbvre4yQIFe8Qk+nByM
+SI73mgYpcWhzwf/08lFNLTf6qT9+MbAcGIVzZ3kI
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+xtbeubzhhZwgJHERLxzoE9NEhi7HSDnRfV26FTB
+wtqoTQGercEc/
n4UL9gWYx6GfFhynCxkcfu2pHFXt19yES3/
wq8fjMyx78V3grSFiXrim0N9xkI000OOfAtvNcqebR
+8Hp3lbJidAUcj6jSA5+nK1sCFe
+rzQGOnxzv1x0D1P/
GT1AhxkgN92p3abOIRWCjRZ1UH8WiDIfyOmFyK
+/3Equ5q0yI2yQZ4eL6xvUyVhE8nu3w
+3w0+xWypNkB2wsz7iP1eSRvhxLDAcvYGvbWJT
+4DHKZ
+lmfsEKys7FPQ7UMJD0A4zZtibNVj9bj/
oxtkfp0GRMncWRn9NvBBP8ZyygeXOAqNdNb7TY

KÓPIA

|

MIIIiTCCBnGgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQsF
Llbl7OLNLFJ9xn6rOO8NcFIZfSlA1USbEfK
+3kMJyNYJNyFi8OGQq3vv9/
yRjJ5EARzVlns4ROhI/
nxEahu4ET4VxVuyO5h0fmyJiGdFwJIPzFUxXYd2Z
+u2OpLbNLynj4HG9k2CK6p5TB0CXzj4MUr7rbXF0
+J3iQwcFSJol8C4gGln9wC4czC44jHWfZUSvQ3vK
RawKvR4SkWDxnFiOti7ujULrWpfkgiCo2TDV4NSG
ux
+EVwt6bgrlftQLpORF2rTQAdt10OyZNuMRphkKuD
WOIVJPuQKR31O2ngnNiV4ItFLfVTU6h54/
IgN4WDIM72Ak75yVInkqUbq1uYeHI375wIVUR1eL
+wMYvVApZKg/0GX6lNLRmpQOOFv7iPXaoO4YS
ecpATRKR/RfdJSNmHcPHea8U
+Zr5v+0f9DkWJ/
zwzLAWNdU34C4s1LBmLA6uGAGfj8uesQ
+5GRKCDcZwUA195XLN2o0JYner9ZY5L
+DBTgjbxocxey55qvsEqWhiJO0KwkgwM//
tHiO5WxS/
RW6k1ts16OMCAwEAAaOCAzIwggMuMFAGA1Ud
MIIBWAYDVR0fBIIBTzCCAUswMKAuoCyGKmh0d
Y2VydGlmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGlzdDCBg
+hnxsZGFwOi8vL2NuJTNkS0NBJTIwTkJVJTIwU1
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwDgYDVR0PAQ
BAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBR/8T0hwpdaLpcH
+BzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEANtv5EullQr
BFgthXau9fBwD9CXu3qwTjtf+fyTgbU1aVR0b/
ByzTbmkp179lQ5S8XOnawS9567JWNHaNiRW4X
+Os7uVsVcniyvI2Xo
+MbUVzmdF2ExNvuguf06jekc/
VfHSFY5zs1sMJyZI1aYmkbthQIHIQV5sK3/
Bqv89I8Zx2CBwVTM/
dgzzcdsNvh0RWkb3qK9tVqhJya2kGCFCD
+h6Cya1d6TE4aWDub1dAX4L1w1lqdawG4rnz
+HhoG5ZioUFzNdFJEYJCdCRcbrG0DsO25In1GZV
o6MvPNPvUWzkiEV9wg82uztiKANqRaFYcO8sHY
+gWpH5DlEAxhsMpY
+qH7x1sunu4NtwIZmdBKZG76MDwz0mCPgmYSo

|
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Objekt
|

KÓPIA

Id

a472d024-f679-4ec8-b323-413c14506afe___

|
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