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Súdne spory ohľadom parkovania v Košiciach medzi mestom a parkovacou spoločnosťou EEI sa opäť pohli. Tentoraz bodovalo mesto,
ktoré uspelo na Ústavnom súde so sťažnosťou.

Ústavný súd konštatuje, že košický krajský súd uznesením z augusta 2020, ktoré bolo v neprospech mesta, porušil práva sťažovateľa na
súdnu ochranu a spravodlivé súdne konanie. V spore o platnosť nájomnej zmluvy o parkovaní z roku 2012 medzi mestom Košice a EEI
tak bude musieť opäť rozhodnúť krajský súd.

Mesto Košice podalo proti spoločnosti EEI v novembri 2018 žalobu na vypratanie nehnuteľností a na zaplatenie finančnej náhrady vo
výške zhruba 3,5 milióna eur, vychádzajúc z tvrdenia o neplatnosti nájomnej zmluvy spred desiatich rokov. Urobilo tak na základe právnej
analýzy spracovanej Právnickou fakultou UPJŠ, ktorá takisto dospela k záveru o neplatnosti nájomnej zmluvy.

Žaloba bola podaná na Okresný súd Košice I z dôvodu, že spor sa podľa názoru mesta bezprostredne týka najmä vlastníckych práv
mesta k nehnuteľnosti v územnom obvode tohto súdu.

Spoločnosť EEI okrem platnosti zmluvy namietala miestnu nepríslušnosť košického okresného súdu, keďže má sídlo v Bratislave, a
zároveň navrhla prerušiť toto konanie do skončenia iného súdneho konania.

Okresný súd ako súd prvej inštancie v októbri 2019 rozhodol medzitýmnym rozsudkom o tom, že návrh EEI na prerušenie konania
zamieta a určil, že je zmluva neplatná a vo všetkých podstatných bodoch sa stotožnil s argumentáciou mesta. EEI proti medzitýmnemu
rozsudku podala odvolanie. Namietala všetko, čo by mohlo podľa jej názoru prispieť k zrušeniu medzitýmneho rozsudku.

V auguste 2020 Krajský súd v Košiciach zrušil medzitýmny rozsudok a vec vrátil okresnému súdu na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.
Keďže mesto považovalo rozhodnutie krajského súdu za prekvapivé a aj so zreteľom na rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu SR za
nesprávne, napadlo ho ústavnou sťažnosťou. ÚS SR jej vyhovel v marci 2022. Krajský súd tak bude musieť opäť rozhodovať o odvolaní
EEI proti medzitýmnemu rozsudku.

„Dlhodobo sme kritizovali, že výnosy z parkovného majú skončiť vo vreckách bratislavskej firmy a trvali sme na tom, aby zostali v našom
meste a investovali sa do rozvoja dopravnej infraštruktúry v Košiciach. Vítame rozhodnutie Ústavného súdu, ktorým zrušil rozhodnutie
krajského súdu o zrušení medzitýmneho rozsudku. Už od začiatku sme presvedčení o neplatnosti celej zmluvy medzi mestom a EEI z
roku 2012,“ vyjadril sa primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

”

V spore o platnosť nájomnej zmluvy o parkovaní z roku 2012 medzi mestom Košice a EEI tak bude musieť opäť rozhodnúť krajský súd.
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Rubrika: Inovácie

Centrum inovatívneho zdravotníctva prepojí univerzity, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a IT dodávateľov

Situácia v slovenskom zdravotníctve je z hľadiska digitalizácie zlá. Tento výsledok prieskumu v rámci zdravotníckych zariadení aj
dodávateľov nie je prekvapujúci. Medzi hlavné problémy patrí nedostatok financií, málo zručností, čiže nedostatočne pripravený personál
na využívanie digitálnych technológií a tiež absencia ucelenej stratégie. Riešenie má priniesť nový projekt Centra inovatívneho
zdravotníctva, ktorý chce pomôcť pri modernizácii slovenského zdravotníctva a podpore inovácií.

Jeho hlavnými partnermi sú univerzity, konkrétne Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita či Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ďalej nemocnice a vzdelávací partneri, ktorí sa budú venovať vzdelávaniu napríklad v oblasti
kybernetickej bezpečnosti.

Úloha štátu

Podľa slov Michala Ivantyšyna z Centra inovatívneho zdravotníctva sú dôležitým partnerom inovačné inkubátory aj samosprávy, ktoré
zastrešujú zdravotnícke zariadenia aj zariadenia sociálnych služieb. Rovnako dôležitá je úloha štátu. „Ten má síce iné potreby, ale celý
zdravotnícky sektor je prepojený. Ak nebude fungovať digitalizácia na štátnej úrovni, v zdravotníckom sektore budú trpieť všetci,“ povedal
M. Ivantyšyn pri prezentácii centra.

Projekt Centra inovatívneho zdravotníctva sa uchádza o financovanie Európskou komisiou cez program Digitálna Európa. Orientuje sa na
zdravotnícky systém na Slovensku, v rámci ktorého sa bude na jednej strane zaoberať modernizáciou zdravotníctva prostredníctvom
technológií, na strane druhej podporovať rast inovácií. „Princípom je, aby naši klienti – nemocnice, lekári či rôzni zdravotnícki dodávatelia,
ktorí nie sú IT expertmi, ale chcú technológie využívať, sa k nim jednoducho dostali. Aby vedeli povedať, čo potrebujú, v akom sú štádiu a
na základe toho sa im pripraví návrh, vyškolia sa ľudia a riešenie sa otestuje,“ vysvetlil M. Ivantyšyn.

Prepojenie

Centrum má prepojiť tých, ktorí potrebujú digitalizáciu, s dodávateľmi, ktorí tieto služby ponúkajú. Podľa projektovej manažérky
Univerzitnej nemocnice Martin Martiny Antošovej sa musí potrebou digitalizácie v prvom rade zaoberať štát. „Budúcnosť je postavená na
dátach. Posúvame množstvo dát na spracovanie do NCZI aj na ministerstvo zdravotníctva, každodenne pracujeme s dátami, využívame
ich na výskum a vývoj. Problémom je, že momentálne si každá nemocnica na Slovensku rieši všetky technológie či inovácie po svojom,
individuálne,“ povedala M. Antošová. Reálnou možnosťou je centrálna digitalizácia nemocníc až do takej úrovne, že by bolo možné
dohľadať informácie o konkrétnom pacientovi.

Úspešným príkladom zavedenia inovácie je projekt digitálnej patológie. „Osvedčila sa nám komunikácia s ministerstvom zdravotníctva,
ktoré poňalo inováciu ako kľúčovú na zlepšenie efektivity diagnostiky najmä v oblasti nádorových ochorení. Ministerstvo dokázalo
podporiť túto myšlienku a zaangažovať významných stakeholderov. Pilotne testujeme umelú inteligenciu na digitálne skeny
imunohistochemických preparátov. Ak sa tento projekt podarí zaviesť na 18 pracoviskách na Slovensku, tak ako je naplánovaný,
výrazným spôsobom ušetrí peniaze aj čas, zrýchli kvalitu diagnostiky a dostupnosť výsledkov a umožní lepšie a skôr naplánovať liečbu,“
objasnila M. Antošová.

Úspešné projekty

Pri zavádzaní inovácií považuje za významné financie, ale dôležitejší sú ľudia a komunikácia s nimi. „Oveľa dôležitejšia je angažovanosť
ľudí, aby inovácie a technológie nebojkotovali, ale aby videli ich cieľ, čo tým chceme dosiahnuť a zlepšiť,“ podotkla a ako príklad uviedla
aplikáciu MEDasistent, ktorú v martinskej nemocnici vyvinuli počas pandémie v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou,
Jesseniovou lekárskou fakultou UK v Martine a IT firmou. Inovatívna technológia umožňuje monitorovať, analyzovať a vyhodnocovať stav
pacienta v reálnom čase bez nutnosti hospitalizácie v nemocnici.

Aplikácia je určená pre covidových pacientov s ľahším, príp. stredne ťažkým priebehom. Lekár má v aplikácii MEDasistent k dispozícii
pacientom namerané výsledky v prehľadne spracovanej digitálnej podobe, vďaka čomu dokáže rýchlo, efektívne a v pravidelných
intervaloch monitorovať jeho aktuálny stav a navrhovať ďalší postup liečby.Testovanie počas pandémie preukázalo, že dokáže
odbremeniť zdravotný personál, uvoľniť nemocničné kapacity pre vážne prípady a šetriť tak zdroje nemocnice.

Ako zdôraznila M. Antošová, pre klinickú prax sú potrebné inovácie, ktoré nie sú primárne finančne zaujímavé pre trh, ale prioritne pre 
prevádzku organizácie. „Snažíme sa fokusovať na inovácie, ktoré zlepšujú liečebno-preventívnu starostlivosť, ale zároveň redukujú 
náklady na prevádzku. Všetky riešenia si vyhodnocujeme aj z hľadiska finančných benefitov,“ dodala s tým, že univerzitná nemocnica sa
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preto zapája do partnerstiev na európskej úrovni. Aktuálne ide o projekt, v ktorom bude UN Martin pôsobiť ako experimentálne a
testovacie pracovisko pre robotiku a umelú inteligenciu.

Akademické prostredie

K posunu digitalizácie došlo aj v akademickom sektore. Najväčším benefitom pri zavádzaní technológií a inovácií je čas, ktorý tento
sektor má. „Niekedy je chybou, že niektoré veci trvajú dlhšie, ale nie sme pri ich zavádzaní nútení pozerať sa len na financie, no máme
čas na diskusiu, na pohľad z ďalších multidisciplinárnych aspektov, a to je jeden z veľkých benefitov akademického sektora,“ povedal
Peter Musil z Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

Ako zdôraznil, z personálneho hľadiska sú veľkým benefitom výnimoční vedeckí pracovníci, ktorí sú aj klinickí vedeckí pracovníci.
„Odvádzajú veľmi dobrú prácu v rámci starostlivosti o pacientov aj prinášajú posuny v rámci medicíny, či už je to v onkológii, neurochirugii
či oblasti kardiovaskulárnych ochorení. „Naša fakulta má skoro dve tretiny pracovísk klinických, naše pracoviská sú priamo súčasťou
nemocníc, čiže spolupráca prebieha veľmi intenzívne, na dennej báze, ale stále je cítiť, že nie sme úplne jednotní,“ povedal P. Musil na
margo spolupráce akademického a zdravotníckeho sektora. „Verím však, že aj prostredníctvom digitalizácie k tomu prispejeme a budeme
môcť prispieť ku klientskym aplikáciám rôznych základných zadaní v rámci digitálnych možností a zlepšení v medicíne, či už na strane
diagnostiky alebo na strane terapie. Samozrejme, cestou, ktorá musí byť splnená, etická komisia, schválenie vedením fakulty a ďalšie
kontrolné mechanizmy. Nie je tu prioritou cena, ale prioritou je vedomosť a v nemocničnom prostredí zdravie a zlepšenie stavu pacienta,“
dodal.

P. Musil dúfa, že jedným z prínosov projektu Centra inovatívneho zdravotníctva bude dostatočne silný hlas, ktorý bude vedieť namieriť
ďalšie kroky v zdravotníctve jednotným smerom.

Foto: dreamstime

Autor: (mt)
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Súdne spory ohľadom parkovania v Košiciach medzi mestom a parkovacou spoločnosťou EEI sa opäť pohli. Tentoraz bodovalo mesto,
ktoré uspelo na Ústavnom súde so sťažnosťou.

Ústavný súd konštatuje, že košický krajský súd uznesením z augusta 2020, ktoré bolo v neprospech mesta, porušil práva sťažovateľa na
súdnu ochranu a spravodlivé súdne konanie. V spore o platnosť nájomnej zmluvy o parkovaní z roku 2012 medzi mestom Košice a EEI
tak bude musieť opäť rozhodnúť krajský súd.

Mesto Košice podalo proti spoločnosti EEI v novembri 2018 žalobu na vypratanie nehnuteľností a na zaplatenie finančnej náhrady vo
výške zhruba 3,5 milióna eur, vychádzajúc z tvrdenia o neplatnosti nájomnej zmluvy spred desiatich rokov. Urobilo tak na základe právnej
analýzy spracovanej Právnickou fakultou UPJŠ, ktorá takisto dospela k záveru o neplatnosti nájomnej zmluvy.

Žaloba bola podaná na Okresný súd Košice I z dôvodu, že spor sa podľa názoru mesta bezprostredne týka najmä vlastníckych práv
mesta k nehnuteľnosti v územnom obvode tohto súdu.

Spoločnosť EEI okrem platnosti zmluvy namietala miestnu nepríslušnosť košického okresného súdu, keďže má sídlo v Bratislave, a
zároveň navrhla prerušiť toto konanie do skončenia iného súdneho konania.

Okresný súd ako súd prvej inštancie v októbri 2019 rozhodol medzitýmnym rozsudkom o tom, že návrh EEI na prerušenie konania
zamieta a určil, že je zmluva neplatná a vo všetkých podstatných bodoch sa stotožnil s argumentáciou mesta. EEI proti medzitýmnemu
rozsudku podala odvolanie. Namietala všetko, čo by mohlo podľa jej názoru prispieť k zrušeniu medzitýmneho rozsudku.

V auguste 2020 Krajský súd v Košiciach zrušil medzitýmny rozsudok a vec vrátil okresnému súdu na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.
Keďže mesto považovalo rozhodnutie krajského súdu za prekvapivé a aj so zreteľom na rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu SR za
nesprávne, napadlo ho ústavnou sťažnosťou. ÚS SR jej vyhovel v marci 2022. Krajský súd tak bude musieť opäť rozhodovať o odvolaní
EEI proti medzitýmnemu rozsudku.

„Dlhodobo sme kritizovali, že výnosy z parkovného majú skončiť vo vreckách bratislavskej firmy a trvali sme na tom, aby zostali v našom
meste a investovali sa do rozvoja dopravnej infraštruktúry v Košiciach. Vítame rozhodnutie Ústavného súdu, ktorým zrušil rozhodnutie
krajského súdu o zrušení medzitýmneho rozsudku. Už od začiatku sme presvedčení o neplatnosti celej zmluvy medzi mestom a EEI z
roku 2012," vyjadril sa primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Autor: Jana Vargová
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