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TLAČOVÁ SPRÁVA ALIANCIE FAIR-PLAY  

 
Zdravotníctvo nemá peniaze na pacienta a zdravotný personál, ale 

niektoré zdravotnícke firmy vytvárajú rozprávkové zisky 
 

 

V Bratislave, 25. 1. 2016 
 

 

 

Vysoké zisky dodávateľských firiem v zdravotníctve odčerpávajú obrovské prostriedky, 

ktoré poistenci zdravotných poisťovní platia na to, aby dostali čo najlepšiu starostlivosť. 

Aliancia Fair-play vníma tvorbu zisku ako legitímny cieľ podnikania aj v oblasti 

zdravotníctva. „Upozorňujeme však, že miera ziskovosti niektorých zdravotníckych firiem 

dosahuje úroveň ziskov niekdajších nebankoviek,“ povedal Peter Kunder z Aliancie Fair-

play. 

 

Aliancia Fair-play pokladá zdravotníctvo za málo transparentné. „Slabú transparentnosť 

ešte viac znižuje značné percento schránkových firiem, ktoré sú v pozadí viacerých 

dôležitých dodávateľov - to napriek štátom ohlásenému boju proti schránkovým firmám. 

Slovenské zdravotníctvo je podvyživené, no bruchá na ňom si mastia „cyperskí“ 

podnikatelia,“ konštatoval Kunder. 

 

Aliancia Fair-play dnes na svojom blogu (https://dennikn.sk/blog/podnikanie-v-

zdravotnictve-k-nakupnej-cene-si-prihodite-este-150/?ref=box  upozornila na existenciu 

„vysokoziskových firiem“ pôsobiacich v zdravotníctve. V ňom priniesla aj informáciu, že 

v istom období firma  InterMedical, s. r. o. platila významný podiel nákladov na služby za 

„konzultačné služby, ktoré umožňovali získať na trhu špecifickú výhodu“. 

 

 

Aliancia Fair-play žiada, aby vláda obrátila pozornosť aj na obchodné praktiky 

v zdravotníctve. „Niektoré zdravotnícke firmy vytvárajú obrovské zisky, hoci ministerstvo 

zdravotníctva hovorí o nedostatku zdrojov pre zlepšenie starostlivosti o pacientov, či na 

zvýšenie platov sestier. Je na zváženie, keď firma zamestnávajúca osem ľudí dosahuje 

zisk, ktorý by pokryl ročný plat pre sto lekárov a dvesto sestier,“ povedal Kunder. 
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Túto aktivitu na strane Aliancie Fair-play podporili: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Silní občania - zodpovedná moc bol podporený sumou 33 215 eur z Fondu pre 

mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-

2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. 

Cieľom projektu Silní občania - zodpovedná moc je zvýšenie zapojenia MVO do tvorby 

politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. 
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