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Prevádzkový poriadok parkovísk VÚSCH, a.s. 

účinnosť od 01.03.2018 

 Za účelom implementácie pravidiel vyplývajúcich z Príkazu ministra zdravotníctva SR č.4/2017 
zo dňa 13.06.2017, Predstavenstvo spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych 
chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice, IČO : 36 601 284 (ďalej len „VÚSCH, a.s.“) zo dňa 
14.08.2017 vydáva, s ohľadom na existujúce technicko-prevádzkové možnosti VÚSCH, a.s., ktorá je 
špecializovanou nemocnicou, nasledovnú internú normu – Prevádzkový poriadok parkovísk 
VÚSCH, a.s., ktorou sa upravuje systém prevádzkovania a spoplatňovania státia na parkoviskách 
VÚSCH, a.s.: 

1. VÚSCH, a.s. prevádzkuje parkoviská, ktoré sú jeho majetkom, ako : 
 

1.1. neverejné parkovacie plochy určené výlučne pre interné potreby VÚSCH, a.s., ktoré sú 
ohraničené pri vstupe samostatnou rampou s vyhradeným prístupom iba pre oprávnené 
osoby; 

1.2. parkovacie plochy s osobitným určením, t.j. iba pre sanitky RZP, RLP a vozidlá DZS; 
1.3. verejné parkovacie plochy, ktoré sú určené pacientom a ďalšej verejnosti (ďalej len 

„verejnosť“).  
 

2. Zamestnanci VÚSCH, a.s. sú oprávnení parkovať výlučne na neverejných  parkoviskách iba na 
základe vydaných prístupových elektronických čipov/ovládačov  poskytnutých VÚSCH, a.s. za 
finančnú úhradu. VÚSCH, a.s. sa vydaním čipu nezaväzuje poskytnúť  zamestnancovi konkrétne 
parkovacie miesto. Ročný poplatok za vydanie čipu s prístupom  na neverejné parkovanie je vo 
výške 300,- Eur s DPH. Úhrada poplatku je možná jednorazovo, t.j. raz ročne alebo v splátkach, 
t.j. polročne/štvrťročne. V prípade, ak nebude uvedený poplatok  zamestnancom uhradený 
najneskôr do 5 kalendárnych dní príslušného kalendárneho roka, resp. príslušného kalendárneho 
polroka alebo štvrťroka, VÚSCH, a.s. je oprávnený jednostranne zamestnancovi prístup na 
neverejné parkovisko zablokovať. Parkovanie zamestnancov na verejných parkoviskách VÚSCH, 
a.s. je v súlade s Príkazom ministra zdravotníctva č.4/2017 zakázané, porušenie uvedeného 
zákazu zamestnancom sa bude zo strany zamestnávateľa považovať za závažné porušenie 
pracovnej disciplíny. Zamestnanec, ktorý sa dostaví v rámci služieb pohotovosti na výkon práce 
k urgentnému prípadu a potrebuje za týmto účelom zaparkovať, pričom nie je oprávnený na vstup 
na neverejné parkovisko, v prípade potreby môže požiadať službu na Príjmovej ambulancii 
o vydanie tzv. „pohotovostného čipu“. Vydanie „pohotovostného čipu“ sa zaznamená záznamom  
do knihy vedenej za účelom evidencie a sledovania účelu jeho využitia. Zamestnanec po vydaní 
„pohotovostného čipu“ je oprávnený po potrebnú dobu parkovať na verejných parkovacích 
plochách.  

 
3. VÚSCH, a.s. stanovuje tieto podmienky pre poskytnutie bezplatnej služby parkovania na  

verejných parkovacích plochách : 
 

3.1. bezplatné parkovanie na verejných parkovacích plochách VÚSCH, a.s. je pre  
oprávnené osoby podľa bodu 3.3.1. stanovené v rozsahu najviac 4 hodiny 
a v rozsahu návštevných hodín (t.j. od 15,00 hod. do 17,00 hod.) pre oprávnené 
osoby podľa bodu 3.3.2. (počíta sa od vstupu na verejné parkovisko podľa údajov  na 
parkovacom lístku, ktorý vydá parkovací automat umiestnený pri vstupe do areálu, kde je 
uvedený dátum a presný čas vstupu); po uplynutí uvedenej doby je následne služba  
parkovania spoplatnená cenami podľa Cenníka poplatkov za parkovanie VÚSCH, a.s..  
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3.2. vjazd do objektu VÚSCH, a.s. za účelom dovozu/odvozu osôb, tovarov, resp. poskytnutia 
služieb v rozsahu najviac 20 minút  sa nepovažuje za službu parkovania na verejných 
parkovacích plochách a je bezplatné.  
 

3.3. za oprávnené osoby na poskytnutie služby bezplatného parkovania vo VÚSCH, a.s. 
sa považujú : 
 

3.3.1. pacient VÚSCH, a.s. alebo sprevádzajúca osoba pacienta VÚSCH, a.s., ktorá má 
nárok na poskytnutie bezplatnej služby parkovania, za podmienky, že  sa preukáže 
predložením parkovacieho lístka, ktorý je potvrdený ošetrujúcim lekárom (na 
zadnej strane parkovacieho lístka musí byť uvedené: pečiatka ošetrujúceho lekára, 
interné poradové číslo pacienta); 
 

3.3.2. návšteva pacienta VÚSCH, a.s.,  ktorá má nárok na poskytnutie bezplatnej služby 
parkovania, za podmienky, že  sa preukáže predložením parkovacieho lístka, ktorý 
je potvrdený ošetrujúcim lekárom (na zadnej strane parkovacieho lístka musí byť 
uvedené: pečiatka lekára, interné poradové číslo pacienta). 
 

3.4. VÚSCH, a.s.  poveruje : 
 

3.4.1. v pracovných dňoch  v čase od 7,00 hod. do 17,00 hod. -  zamestnancov Recepcie 
(hlavný vstup do objektu VÚSCH, a.s. od ul. Ondavská) zabezpečením činností  
spojených s prijímaním úhrad za služby parkovania vrátane potvrdzovania nárokov na 
službu bezplatného parkovania; 
 

3.4.2. v pracovných dňoch v čase od 17,00 hod. do 7,00 hod. ako aj počas sobôt a nedelí 
a štátnych sviatkov  – zamestnancov Príjmovej ambulancie (bočný vstup pre sanitky 
RZP) iba so zabezpečením činností  spojených s  potvrdzovaním nárokov na službu 
bezplatného parkovania, všetky úhrady za služby parkovania  je v tomto čase možné 
realizovať iba cez platobný automat.  

	

4. Zmeny v poskytovaní služieb parkovania vyplývajúce z tohto interného predpisu  sú ku dňu jeho 
účinnosti zapracované do Cenníka poplatkov za parkovanie VÚSCH, a.s.. 

		

5. Účinnosť internej normy nastáva dňom 01.03.2018.  
 

V Košiciach dňa 28.02.2018 

 

            Ing. Marián ALBERT, MBA   prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD. 
          podpredseda predstavenstva     člen predstavenstva 
       Východoslovenský ústav srdcových                    Východoslovenský ústav srdcových  
                a cievnych chorôb, a.s.                     a cievnych chorôb, a.s. 
    

             

	


