V Košiciach dňa 20.4.2017
Číslo: 552/2017-OSVaZ/

ROZHODNUTIE
o uložení pokuty

Košický samosprávny kraj ako správny orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon č. 71/1967
Zb. “) a podľa § 82 ods. 1 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon č. 578/2004 Z. z. “), vo
veci uloženia pokuty poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti Gynelogica, s.r.o., Topasová 2373/6,
040 11 Košice ( ďalej len „účastník konania“) za porušenie povinnosti podľa § 79 ods. 1 písm. n), e)
za) zákona č. 578/2004 Z. z. a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb.

rozhodol:
účastníkovi konania ukladá pokutu vo výške 373,- Eur,- (slovom tristosedemdesiattri eur)
podľa § 82 ods. 1 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z. za porušenie povinnosti podľa:
 §79 ods. 1 písm. n) zák. č.578/2004 Z.z., podľa ktorého poskytovateľ, ktorý je držiteľom
povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je ďalej
povinný, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, zabezpečiť a uchovávať zdravotnú
dokumentáciu a dodržať postup pri jej odovzdaní a prevzatí do úschovy podľa osobitného
predpisu, v danom prípade § 23 zákona č. 576/2004 Z. z., podľa ktorého pri zmene
poskytovateľa ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú
dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s
ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Porušenia sa účastník
dopustil tým že neodovzdal zdravotnú dokumentáciu pacientok, alebo jej rovnopis v počte 359
karát do siedmich dní od jej vyžiadania dňa 29.9.2016 novému poskytovateľovi, s ktorým
osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 §79 ods. 1 písm. e) zák. č. 578/2004 Z.z., podľa ktorého poskytovateľ, ktorý je držiteľom
povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný, ak v
odseku 3 nie je ustanovené inak, viditeľne označiť druh zdravotníckeho zariadenia, jeho
odborné zameranie, obchodné meno alebo meno a priezvisko držiteľa povolenia, právnická
osoba je povinná uviesť aj meno a priezvisko odborného zástupcu, a ak má určeného
náhradného odborného zástupcu, meno a priezvisko náhradného odborného zástupcu;
označenie musí byť v štátnom jazyku. Porušenia sa mal účastník dopustiť tým, že v označení
zdravotníckeho zariadenia nemal v čase kontroly dňa 26.8.2016 v čase o 11:30 hod. uvedené
meno a priezvisko odborného zástupcu,



§79 ods. 1 písm. za) zák. č. 578/2004 Z.z., podľa ktorého poskytovateľ, ktorý je držiteľom
povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný, ak v
odseku 3 nie je ustanovené inak, umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené a
potvrdené samosprávnym krajom, ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje
ambulantná zdravotná starostlivosť, a schválené ordinačné hodiny aj dodržiavať. Porušenia sa
mal poskytovateľ dopustiť tým, že v čase ordinačných hodín dňa 26.8.2016 o 11, 30 hod.,
nikto nebol na ambulancii, ani na mieste, kde poskytovateľ uviedol, že ho zastupuje
poskytovateľ JUHAMED s.r.o., gynekologicko – pôrodnícká ambulancia JUHAMED s.r.o.,
Myslavská 644/190/A, 040 16 Myslava.

Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť v lehote 15 dní odo dňa právoplatnosti
tohto rozhodnutia na účet číslo: 7000186505/8180 vedený v štátnej pokladnici s uvedením IBAN
SK52 8180 0000 0070 0018 6505 a identifikačného variabilného symbolu 5522017.

Odôvodnenie:
Košický samosprávny kraj začal správne konania proti účastníkovi konania z úradnej
povinnosti po prešetrení podania a vykonaní kontroly. Kontrola vykonaná dňa 26.8.2016 o 11.30 hod.






Dôvodom začatia konania je porušenie povinnosti podľa:
§79 ods. 1 písm. n) zák. č.578/2004 Z.z., podľa ktorého poskytovateľ, ktorý je držiteľom
povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je ďalej
povinný, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, zabezpečiť a uchovávať zdravotnú
dokumentáciu a dodržať postup pri jej odovzdaní a prevzatí do úschovy podľa osobitného
predpisu, v danom prípade § 23 zákona č. 576/2004 Z. z., podľa ktorého pri zmene
poskytovateľa ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú
dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s
ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Porušenia sa mal
poskytovateľ dopustiť tým že neodovzdal zdravotnú dokumentáciu pacientok, alebo jej
rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila
dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
§79 ods. 1 písm. e) zák. č. 578/2004 Z.z., podľa ktorého poskytovateľ, ktorý je držiteľom
povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný, ak v
odseku 3 nie je ustanovené inak, viditeľne označiť druh zdravotníckeho zariadenia, jeho
odborné zameranie, obchodné meno alebo meno a priezvisko držiteľa povolenia, právnická
osoba je povinná uviesť aj meno a priezvisko odborného zástupcu, a ak má určeného
náhradného odborného zástupcu, meno a priezvisko náhradného odborného zástupcu;
označenie musí byť v štátnom jazyku. Porušenia sa mal účastník dopustiť tým, že v označení
zdravotníckeho zariadenia nemal v čase kontroly uvedené meno a priezvisko odborného
zástupcu,
§79 ods. 1 písm. za) zák. č. 578/2004 Z.z., podľa ktorého poskytovateľ, ktorý je držiteľom
povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný, ak v
odseku 3 nie je ustanovené inak, umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené a
potvrdené samosprávnym krajom, ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje
ambulantná zdravotná starostlivosť, a schválené ordinačné hodiny aj dodržiavať. Porušenia sa
mal poskytovateľ dopustiť tým, že v čase ordinačných hodín dňa 26.8.2016 o 11, 30 hod.,
nikto nebol na ambulancii, ani na mieste, kde poskytovateľ uviedol, že ho zastupuje
poskytovateľ JUHAMED s.r.o., gynekologicko – pôrodnícká ambulancia JUHAMED s.r.o.,
Myslavská 644/190/A, 040 16 Myslava.

Košický samosprávny kraj začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty oznámil
účastníkovi konania listom č. 552/2017-OSVaZ/7186 zo dňa 20.2.2017. Účastníkovi konania bolo
v zmysle predmetného listu v nadväznosti na § 33 zákona č. 71/1967 Zb. umožnené vyjadriť sa k veci
pripadne navrhnúť nové dôkazy a ich doplnenia. Účastník konania na upovedomenie nereagoval.
Podkladom pre rozhodnutie sú: vlastné zistenia po prešetrení podania, stanovisko účastníka
konania zo dňa 17.10.2016, 14.10.2016, , protokol zo dňa 20.9.2016, fotodokumentácia z miesta
prevádzky, záznam o prevzatí zdravotnej dokumentácie zo dňa 29.9.2016 a zo dňa 6.9.2016, 8.9.2016,
14.10.2016, schválené ordinačné hodiny, list „odovzdanie zdravotnej dokumentácie dňa 9.10.2016.
Legislatíva:
Podľa §79 ods. 1 písm. n) zák. č.578/2004 Z. z., podľa ktorého poskytovateľ, ktorý je držiteľom
povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je ďalej povinný, ak v
odseku 3 nie je ustanovené inak, zabezpečiť a uchovávať zdravotnú dokumentáciu a dodržať postup pri
jej odovzdaní a prevzatí do úschovy podľa osobitného predpisu, v danom prípade § 23 zákona č.
576/2004 Z. z., podľa ktorého pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia
od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať
zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi,
s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Podľa §79 ods. 1 písm. e) zák. č. 578/2004 Z. z., podľa ktorého poskytovateľ, ktorý je
držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný, ak
v odseku 3 nie je ustanovené inak, viditeľne označiť druh zdravotníckeho zariadenia, jeho odborné
zameranie, obchodné meno alebo meno a priezvisko držiteľa povolenia, právnická osoba je povinná
uviesť aj meno a priezvisko odborného zástupcu, a ak má určeného náhradného odborného zástupcu,
meno a priezvisko náhradného odborného zástupcu; označenie musí byť v štátnom jazyku.
Podľa §79 ods. 1 písm. za) zák. č. 578/2004 Z. z., podľa ktorého poskytovateľ, ktorý je
držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný, ak
v odseku 3 nie je ustanovené inak, umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené a
potvrdené samosprávnym krajom, ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje
ambulantná zdravotná starostlivosť, a schválené ordinačné hodiny aj dodržiavať.
Kontrolou vykonanou u poskytovateľa dňa 28.6.2016 v čase o 11.30 hod. zamestnancami
KSK boli zistené nasledujúce skutočnosti:
 v čase vykonania kontroly dňa 26.8.2016 o 11,30 hod. bola ambulancia poskytovateľa
zatvorená
 na vstupe do ambulancie, t.j. na prístupnom a viditeľnom mieste, nebol uvedený odborný
zástupca poskytovateľa,
 na dverách ambulancie bolo Oznámenie v znení: „ V rámci plánovaného sťahovania
gynekologicko – pôrodníckej ambulancie Gynecologica s.r.o. do Centrá fetálnej
a gynekologickej diagnostiky JUHAMED s.r.o., Myslavská 644/190/A, 040 16 Myslava,
ambulujeme na uvedenej adrese. Ambulantné hodiny ostávajú nezmenené. Prosím Vás, aby
ste sa k vyšetreniu objednali na tel. č. 0904 918 138. V akútnom prípade Vás vyšetríme
ihneď.“
 v priestoroch gynekologicko – pôrodníckej ambulancii JUHAMED s.r.o., Myslavská
644/190/A, 040 16 Myslava, sa nenašla presťahovaná ambulancia poskytovateľa,



poskytovateľ má schválené ordinačné hodiny Košickým samosprávnym krajom v rozsahu:
pondelok, streda, piatok od 8,00 hod. do 14,00 hod., a utorok, štvrtok – od 11,00 hod. do
17,00 hod.
Šetrením podnetu bolo zistené: :



podávateľ vo svojom podaní uvádza, že poskytovateľovi osobne dňa 31.5.2016 ako aj
doporučene poštou zaslal list, v ktorom žiada o odovzdanie zdravotnej dokumentácie (alebo
rovnopisu) vrátane odstúpenia od Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti dňa
8.6.2016, 10.6.2016, 20.6.2016, 30.6.2016, 13.7.2016, 27.7.2016, 29.7.2016, 15.8.2016, ale
zdravotná dokumentácia nebola doručená novozvolenému lekárovi v zákonom stanovenom
termíne. Vo svojom podaní ďalej uvádza, že doporučené listové zásielky boli podávateľovi
vrátené späť ako „neprevzaté“, a preto sa obracia na Košický samosprávny kraj s podnetom na
preskúmanie uvedených skutočností,
 dňa 26.8.2016 bola poskytovateľovi zaslaná doporučene poštou Žiadosť o stanovisko.
Obálka s doporučenou poštou bola vrátená poštou späť dňa 22.9.2016, z dôvodu – zásielka
neprevzatá v odbernej lehote,
 dňa 29.9.2016, prevzala konateľka poskytovateľa JUDr. Melánia Knopová osobne žiadosť
o stanovisko. Stanovisko k podaniu bolo doručené dňa 19.10.2016. Poskytovateľ bol požiadaný
k vyjadreniu sa k otázkam, ktoré ste vo svojom podaní uviedli, na tieto poskytovateľ vo
svojom stanovisku neodpovedal, ani po viacnásobnom požiadaní o odpoveď k daným otázkam,
 poskyovateľovi Gynelogica, s.r.o., gynekologicko – pôrodnícka ambulancia, miesto prevádzky
Pražská 4, 040 11 Košice bolo vydané povolenie dňa 15.7.2015, odborný zástupca – MUDr.
Jozef Knop,
 dňa 6.5.2016 bolo poskytovateľom doručené Oznámenie o určení náhradného odborného
zástupcu – MUDr. Martin Juhás, odborný zástupca JUHAMED s.r.o., z dôvodu čestného
prehlásenia odborného zástupcu MUDr. Jozefa Knopa, že už nie je odborným garantom
u
poskytovateľa,
 dňa 8.7.2016 poskytovateľ doručil Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdr.
zariadenia z dôvodu zmeny odborného zástupcu,
 dňa 25.7.2016 poskytovateľ doručil Späťvzatie žiadosti o vydanie povolenia na
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia z dôvodu zmeny odborného zástupcu
poskytovateľa,
 dňa 31.8.2016 poskytovateľ doručil Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdr.
zariadenia z dôvodu zmeny odborného zástupcu,
 dňa 29.9.2016 poskytovateľ doručil Späťvzatie žiadosti o vydanie povolenia zo dňa 31.8.2016
na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia z dôvodu zmeny odborného
zástupcu
poskytovateľa,
 dňa 11.10.2016 poskytovateľ doručil Žiadosť o zrušenie povolenia na prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia,
 dňa 17.10.2016 poskytovateľ doručil Späťvzatie Žiadosť o zrušenie povolenia na
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia zo dňa 11.10.2016,
 dňa 21.10.2016 poskytovateľ doručil Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia z dôvodu zmeny odborného zástupcu,
 poskytovateľovi Gynelogica, s.r.o., gynekologicko – pôrodnícka ambulancia, miesto
prevádzky Pražská 4, 040 11 Košice bolo vydané nové povolenie dňa 3.11.2016, odborný
zástupca – MUDr. Peter Linkesch,
 dňa 26.8.2016 bola vykonaná kontrola u poskytovateľa,
 podávateľ doručil dňa 6.9.2016 Dohody s poskytovaní zdravotnej starostlivosti
pacientov
s poskytovateľom počte 183 a Žiadosti o odovzdanie zdravotnej dokumentácie podávateľovi
v počte 183,
 podávateľ doručil dňa 8.9.2016 Dohody s poskytovaní zdravotnej starostlivosti
pacientov
s poskytovateľom v počte 176 a Žiadosti o odovzdanie zdravotnej dokumentácie podávateľovi
v počte 176,













poskytovateľ prevzal osobne dňa 29.9.2016 Dohody s poskytovaní zdravotnej starostlivosti
pacientov s poskytovateľom v počte 359 a Žiadosti o odovzdanie zdravotnej dokumentácie
podávateľovi v počte 359, a zároveň bol oboznámený o povinnosti odovzdať uvedenú
zdravotnú dokumentáciu v počte 359 preukázateľne spoločnosti GYNEKOP, s.r.o.
gynekologicko – pôrodníckej ambulancii do 5.10.2016,
dňa 18.10.2016 bol Košickému samosprávnemu kraju doručený list poskytovateľa –
Odovzdanie zdravotnej dokumentácie“ kde je uvedené, že dňa 9.10.2016 došlo k odovzdaniu
zdravotnej dokumentácie (zoznam v prílohe) pacientok poskytovateľa podávateľovi,
podávateľ doručil dňa 14.10.2016 Dohody s poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientov
s poskytovateľom v počte 32 a Žiadosti o odovzdanie zdravotnej dokumentácie podávateľovi
v počte 32,
dňa 26.10.2016 bol odovzdaný protokol o vykonanej kontrole konateľovi poskytovateľa,
poskytovateľ odmietol prevziať ďalšie odstúpenia o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
v počte 32, poskytovateľ vo svojom stanovisku uvádza, že dňa 31.5.2016 jej neboli MUDr.
Evou Jurčovou odovzdané žiadne originály odstúpenia od Dohody o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti vrátane Žiadosti o odovzdanie zdravotnej dokumentácie podávateľovi. Tie ako
konateľka prevzala na Odbore sociálnych vecí a zdravotníctva dňa 29.9.2016, vrátane 12
odstúpení od Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a Žiadosti o odovzdanie
zdravotnej dokumentácie, ktoré tvorili prílohu listu zo dňa: 8.6.2016, ďalej 8x, zo dňa
10.6.2016, 13x zo dňa 30.6.2016, 7x zo dňa 13.7.2016, 10x zo dňa 27.7.2016, 2x zo dňa
29.7.2016, 5x zo dňa 15.8.2016, a 17x zo dňa 24.8.2016 a 31.8.2016,
poskytovateľ ďalej vo svojom podaní uvádza, že z jeho iniciatívy sa konalo stretnutie s
konateľom GYNEKOP, s.r.o., za účelom odovzdania zdravotnej dokumentácie
z dôvodu
zmeny poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a časti pacientok kapitovaných
v Gynelogica,s.r.o. Poskytovateľ ďalej uvádza, že na tomto stretnutí došlo k úplnému
vyriešeniu otázky, odovzdania všetkej zdravotnej dokumentácie GYNEKOP, s.r.o., u tých
pacientok, ktoré riadne odstúpili od Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
s doterajším poskytovateľom,
ďalej poskytovateľ vo svojom stanovisku uvádza, že dňa 30.9.2016 bol konateľke
poskytovateľa doručený list zo dňa 30.9.2016, kde bol priložený zoznam odstúpených
pacientok odstúpenia od Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti vrátane Žiadosti
o odovzdanie zdravotnej dokumentácie novému poskytovateľovi. Na uvedený list reagovala
konateľka poskytovateľa tak, že novému poskytovateľovi zaslala originály zdravotnej
dokumentácie 6 pacientok a u 3 pacientok sa nenachádzajú originály zdravotnej dokumentácie
v ambulancii poskytovateľa a neboli pojaté ani do zoznamu kapitovaných pacientok, ktorý bol
vypracovaný bezprostredne po odovzdaní zdravotnej dokumentácie konateľke poskytovateľa
zo strany MUDr. Evy Jurčovej dňa 31.5.2016,
MUDr. Alena Stašková, má Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydané kódy
009 Gynekológia a pôrodníctvo, 017 Detská gynekológia.
Správny orgán k uvedenému uvádza:

K bodu 1 )
Šetrením podania bolo zisťované, či si poskytovateľ splnil zákonnú povinnosť v zmysle § 79
ods. 1 písm. n) zákona č. 578/2004 Z. z.. Ustanovenie § 23 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. stanovuje
dve podmienky ktoré musia predchádzať vyžiadaniu zdravotnej dokumentácie novým
poskytovateľom, týmito podmienkami sú: písomné odstúpenie od dohody s predošlým
poskytovateľom, uzatvorenie dohody osoby, resp. jej zákonného zástupcu s novým poskytovateľom.
Prešetrením podania bolo zistené, že účastník konania neodovzdal zdravotnú dokumentáciu
pacienta do 7 dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o
poskytovaní zdravotnej starostlivosti. účastník konania preukázateľné na úrade KSK potvrdil prevzatie
odstúpenia od dohôd o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ako aj žiadostí o odovzdanie zdravotnej
dokumentácie v počte 359 karát a to dňa 29.9.2016 v čase o 13.40 hod., lehota na odovzdanie
zdravotnej dokumentácie je 7 dní. Najneskôr do 7.10.2016 mal povinnosť preukazateľne odovzdať

zdravotnú dokumentáciu pacientok novému poskytovateľovi. K odovzdaniu dokumentácie došlo dňa
9.10.2016 nie však v plnom rozsahu.
KSK má za preukázane, že účastník konania porušil povinnosť podľa § 79 ods. 1 písm. n
zákona č. 578/2004 Z.z. tým, že nedodržal postup odovzdaní zdravotnej dokumentácie, v danom
prípade podľa § 23 zákona č. 576/2004 Z. z., podľa ktorého pri zmene poskytovateľa ambulantnej
starostlivosti z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ
povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej
vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti.
K bodu 2)
KSK má za preukázané že účastník konania porušil povinnosť podľa §79 ods. 1 písm. e) zák.
č. 578/2004 Z.z., podľa ktorého poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie
na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, viditeľne
označiť druh zdravotníckeho zariadenia, jeho odborné zameranie, obchodné meno alebo meno a
priezvisko držiteľa povolenia, právnická osoba je povinná uviesť aj meno a priezvisko odborného
zástupcu, a ak má určeného náhradného odborného zástupcu, meno a priezvisko náhradného
odborného zástupcu; označenie musí byť v štátnom jazyku. Porušenia sa mal účastník dopustiť tým, že
v označení zdravotníckeho zariadenia nemal v čase kontroly uvedené meno a priezvisko odborného
zástupcu.
V čase vykonania kontroly dňa 26.8.2016 o 11,30 hod. bola ambulancia poskytovateľa
zatvorená.
Na vstupe do ambulancie, t.j. na prístupnom a viditeľnom mieste, nebol uvedený odborný
zástupca poskytovateľa.
Vo vzťahu k predmetnému účastník konania nevzniesol námietky.
K bodu 3)
KSK má za preukázané, že účastník konania porušil povinnosť podľa §79 ods. 1 písm. za) zák.
č. 578/2004 Z.z., podľa ktorého poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie
na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, umiestniť
na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom, ak ide o
zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť, a schválené
ordinačné hodiny aj dodržiavať. Porušenia sa mal poskytovateľ dopustiť tým, že v čase ordinačných
hodín dňa 26.8.2016 o 11, 30 hod., nikto nebol na ambulancii, ani na mieste, kde poskytovateľ
uviedol, že ho zastupuje poskytovateľ JUHAMED s.r.o., gynekologicko – pôrodnícká ambulancia
JUHAMED s.r.o., Myslavská 644/190/A, 040 16 Myslava.
Kontrolou bolo zistené, že na dverách ambulancie bolo Oznámenie v znení: „ V rámci
plánovaného sťahovania gynekologicko – pôrodníckej ambulancie Gynecologica s.r.o. do Centrá
fetálnej a gynekologickej diagnostiky JUHAMED s.r.o., Myslavská 644/190/A, 040 16 Myslava,
ambulujeme na uvedenej adrese. Ambulantné hodiny ostávajú nezmenené. Prosím Vás, aby ste sa k
vyšetreniu objednali na tel. č. 0904 918 138. V akútnom prípade Vás vyšetríme ihneď.“
Kontrolou bolo zistené, že v priestoroch gynekologicko – pôrodníckej ambulancii JUHAMED
s.r.o., Myslavská 644/190/A, 040 16 Myslava, sa nenašla presťahovaná ambulancia poskytovateľa,
Kontrolou bolo zistené, že poskytovateľ má schválené ordinačné hodiny Košickým
samosprávnym krajom v rozsahu: pondelok, streda, piatok od 8,00 hod. do 14,00 hod., a utorok,
štvrtok – od 11,00 hod. do 17,00 hod.

Po vyhodnotení jednotlivých podkladov pre rozhodnutie, ako aj z vyjadrenia účastníka
konania správny orgán dospel k záveru, že účastník konania postupoval v rozpore s § 79 ods. 1 písm.
n), e), za) zákona č. 578/2004 Z. z.., tým, nedodržal postup pri zmene poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti, nemal označenú ambulanciu a nedodržiaval ordinačné hodiny.
Vzhľadom na uvedené má Košický samosprávny kraj za preukázané, že účastník konania
postupoval v rozpore s povinnosťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ustanovenou v § 79 ods. 1
písm. n), e) , za) zákona č.578/2004 Z. z
Podľa § 82 ods. 1 písm. c) a ods. 9 zákona č. 578/2004 Z. z. orgán príslušný na vydanie
povolenia uloží držiteľovi povolenia vydaného podľa tohto zákona pokutu za porušenie povinností
ustanovených v § 79 ods. 1 písm. n) až do 9958 eur, pri porušení povinnosti podľa § 79 ods. 1 písm.
e) zákona č. 578/2004 Z.z. pokutu do 16596,- eur. Pri ukladaní pokuty Košický samosprávny kraj
zhodnotil závažnosť, čas trvania, následky a povahu zistených nedostatkov. Vzhľadom na uvedené má
za to, že pokuta v danej výške je postačujúca.
Košický samosprávny kraj vyhodnotil jednotlivé podklady rozhodnutia a vyjadrenie účastníka
konania pričom vychádzal zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci, a za tým účelom mal
zaobstarané podklady pre rozhodnutie. Z uvedeného dôvodu Košický samosprávny kraj rozhodol na
základe hodnotenia jemu vykonaných dôkazov postačujúcich pre vydanie rozhodnutia v merite veci,
posudzujúc ich jednotlivo i vo vzájomných súvislostiach tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.,
právo podať odvolanie Košickému samosprávnemu kraju, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v
lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

MUDr. Erich Boroš, PhD., MSc.
lekár samosprávneho kraja

Rozhodnutie sa doručuje: Gynelogica, s.r.o., Topasová 2373/6, 040 11 Košice

