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1. Úvodné ustanovenia
1.1.

Účel

Prevádzkový poriadok parkoviska DFN Košice o systéme prevádzkovania a spoplatňovania parkoviska je
vydaný podľa Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 4/2017 zo dňa 13.6.2017 a jeho implementáciou
v podmienkach technicko – prevádzkových možností DFN Košice.
Tento prevádzkový poriadok upravuje pravidlá a zásady prevádzkovania parkovacích plôch
a vyhradených alebo vyčlenených priestorov v správe DFN Košice za účelom zavedenia jednotných
pravidiel prevádzkovania parkovísk a s cieľom zabezpečenia prístupu pacientom, sprevádzajúcim
osobám pacientov, návštevám pacientov, zamestnancom a tretím osobám k poskytnutiu zdravotnej
starostlivosti, k návšteve príbuzných alebo za účelom výkonu povolania s dôrazom na prioritný predmet
činnosti DFN Košice.

2. Terminológia a zoznam skratiek
2.1.

Definície a vymedzenie pojmov

Zamestnanec je osoba v pracovnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu, ktorá má uzatvorenú platnú
pracovnú zmluvu alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s DFN Košice s
miestom výkonu práce alebo pracoviskom v mieste sídla DFN Košice.
Pacientom sa na účely tejto smernice rozumie osoba, ktorej v deň použitia parkoviska bola v DFN Košice
poskytnutá zdravotná starostlivosť, a to bez ohľadu na druh a čas poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Za
pacienta a sprevádzajúcu osobu sa považuje aj osoba, ktorej bola poskytnutá zdravotná starostlivosť
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí prevádzkujú iné zdravotnícke zariadenia, ktoré majú sídlo
alebo prevádzku v priestoroch a v areáli DFN Košice na základe nájomných zmlúv.
Sprevádzajúca osoba je osoba, ktorá sprevádza pacienta (dieťa alebo dospelú osobu) na vyšetrenie do
zdravotníckeho zariadenia v tom istom osobnom motorovom vozidle bez ohľadu na vzťah medzi
pacientom a sprevádzajúcou osobou, za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti a bez ohľadu na
druh poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Návšteva pacienta je osoba, ktorá navštívi pacienta v lôžkovej časti zdravotníckeho zariadenia počas
návštevných hodín daného lôžkového oddelenia/kliniky bez ohľadu na jej vzťah k pacientovi.
Nezúčastnené osoby sú osoby, ktoré nie sú pacientom, sprevádzajúcou osobou, návštevou pacienta
alebo zamestnancom a použijú parkovisko.
Vrcholový manažment na účely tejto smernice sú členovia Rady riaditeľov a zamestnanci v priamej
podriadenosti členov Rady riaditeľov DFN Košice.
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Služobný parkovací lístok alebo parkovací preukaz (SPL) - doklad definovaný a uznaný DFN Košice
pre zamestnancov DFN Košice za účelom umožnenia a preukázania oprávnenia užívať vyčlenené
parkovacie miesta parkoviska pre zamestnancov. SPL musí byť označený názvom organizácie,
poradovým číslom, menom zamestnanca, dátumom vystavenia, dátumom platnosti. SPL je vydaný na
konkrétneho zamestnanca a je neprenosný. SPL je technickým prostriedkom na bezplatný vstup
zamestnanca na parkovisko a nie dokladom preukazujúcim nárok zamestnanca na parkovacie miesto.
Vstup na parkovisko je možný u zamestnancov maximálne do naplnenia kapacity parkovacích miest
vyčlenených pre zamestnancov DFN Košice.

2.2.

Použité skratky

DFN Košice – Detská fakultná nemocnica Košice
MZ SR – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
OPaTČ – Odbor prevádzkových a technických činností
SPL – služobný parkovací lístok
ZŤPO – zdravotne ťažko postihnutá osoba

3. Podmienky prevádzkovania parkoviska
3.1.

Druhy parkovacích plôch

DFN Košice disponuje dvoma samostatnými parkovacími plochami, a to:

podzemné parkovisko so samostatnou parkovacou rampou a uzatvárateľnou vstupnou bránou –
toto parkovisko s počtom parkovacích miest 39 je vyhradené pre zamestnancov DFN Košice. Pre
vrcholový manažment sú vyhradené 3 parkovacie miesta.

nadzemné parkovisko – s počtom parkovacích miest 91 je vyhradené pre pacientov,
sprevádzajúce osoby a návštevy pacienta. Z tohto počtu je 5 parkovacích miest vyhradených pre
osoby zdravotne ťažko postihnuté. Všetky parkovacie miesta sú viditeľne a nezameniteľným
spôsobom označené. Osobitne sú označené miesta pre parkovanie ZŤPO aj piktogramom.

3.2.

Zodpovednosť zamestnancov DFN Košice

Parkovanie zamestnancov DFN Košice na miestach určených pre pacientov, sprevádzajúce osoby
a návštevy pacienta je zakázané v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 4/2017.

3.3.

Povinnosť DFN Košice ako prevádzkovateľa parkoviska

DFN Košice viditeľným a nezameniteľným spôsobom oznámi verejnosti pred vstupom na parkovisko
podmienky parkovania.

3.4.

Prevádzkový čas parkovísk

Prevádzkový čas oboch parkovísk je sedem dní v týždni v rozsahu 24 hodín (nonstop).
Tento prevádzkový čas sa neuplatní v období a na čas nevyhnutne potrebný za účelom rekonštrukcie,
revitalizácie alebo údržby parkoviska.
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4. Platby za parkovanie a podmienky pre poskytnutie bezplatného
parkovania
4.1.
Platby za parkovanie v areáli DFN Košice so sídlom na Triede SNP 1, 040 11 Košice sú stanovené
nasledovne:

každých začatých 30 minút od vjazdu

0,80 €

pri opustení parkoviska do 20 minút od vjazdu

bezplatne

pacienti a sprevádzajúce osoby do 4 hodín

bezplatne

návšteva hospitalizovaného pacienta do 2 hodín v čase
návštevných hodín príslušného oddelenia/kliniky

bezplatne

občania s preukazom ZŤP (pacient, sprevádzajúca osoba, návšteva
hospitalizovaného pacienta)

bezplatne

od 8 hod. do 24 hod.

12,00 €

platba v prípade straty parkovacieho lístka

12,00 €

zamestnanci DFN Košice/1 motorové vozidlo/ paušálna platba časovo neobmedzené státie v podzemnom parkovisku

180,- € ročne

zamestnanci DFN Košice/1 motorové vozidlo/paušálna platba obmedzené státie v čase od 15:30 do 7:30 hod. v podzemnom
parkovisku

90,- € ročne

Iné osoby a firmy v obchodnom vzťahu s DFN Košice/1 motorové
vozidlo/paušálna platba – časovo obmedzené státie

400,- € ročne

Pacientovi, sprevádzajúcej osobe a návšteve pacienta vzniká nárok na bezplatné parkovanie v rozsahu
uvedenom v cenníku za podmienky, že predloží pracovníkovi Velínu DFN Košice parkovací lístok
potvrdený ošetrujúcim lekárom (dátum a čas ukončenia vyšetrenia/návštevy, pečiatka s menom
a kódom ošetrujúceho lekára a podpis ošetrujúceho lekára). Občania s preukazom ZŤP musia predložiť
pri uplatnení nároku na oslobodenie od platby aj parkovací preukaz ZŤP.
Pracovníci Velínu DFN Košice obsluhujúci parkovací systém sú poverení výkonom kontroly a potvrdenia
nároku pacienta, sprevádzajúcej osoby a návštevy hospitalizovaného pacienta (ďalej len „dotknuté
osoby“) na bezplatné časovo ohraničené parkovanie. Zároveň sú povinní informovať dotknuté osoby o
povinnosti odovzdať potvrdený parkovací lístok do zbernej nádoby.
Zberná nádoba na použité parkovacie lístky bude umiestnená pri výstupnej rampe z nadzemného
parkoviska. Pracovníci Velínu denne po skončení pracovnej zmeny zbernú nádobu vyprázdnia, použité
parkovacie lístky roztriedia a ďalšia zmena Velínu odovzdá poverenému referentovi OPaTČ len tie
parkovacie lístky, ktoré sú potvrdené ošetrujúcim lekárom a môžu byť predmetom následnej kontroly.
Zozbierané potvrdené parkovacie lístky budú sústredené a archivované na OPaTČ s dobou úschovy
1 rok.
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5. Záverečné ustanovenia
Tento prevádzkový poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.07.2020.
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