
 
 
 

 
 

TLAČOVÁ SPRÁVA ALIANCIE FAIR-PLAY  
 

Peniaze v zdravotníctve financujú aj vysoké platy v distribučnej firme, 
odsúhlasí sa drahý materiál tam, kde sú 18-násobne lacnejšie náhrady, 

verejné obstarávania zvyšujú ceny 
 
 

V Bratislave, 17. 2. 2016 
 

 
Aliancia Fair-play dnes na blogu (https://dennikn.sk/blog/3-top-historky-zo-
zdravotnictva/)  zverejnila tri prípady z podnikania v zdravotníctve.  Upozornila 
na neúmerné platy v distribučnej firme a na dva nákupy, pri ktorých sa plytvalo. 
 
Je chvályhodné, keď firma dobre zaplatí svojich zamestnancov. Aliancia Fair-play 
však upozornila na firmu Operatíva, medicínska spoločnosť s 18-timi 
zamestnancami, kde priemerný príjem na zamestnanca je 92-tisíc eur 
ročne (7 674 eur mesačne). 
„Vzhľadom na to, že ide o čisto obchodnú firmu (predá tovar, ktorý kúpi) a že 
podniká v zdravotníctve, pokladáme za neštandardné, ak priemerný plat vo firme 
je podstatne vyšší ako plat premiéra, či prezidenta. Platy lekárov a sestier, ktorí 
nesú zodpovednosť za ľudské životy, sú neúmerne nižšie. Svedčí to o tom, že 
peniaze v zdravotníctve sú delené ťažko pochopiteľným spôsobom,“ povedal 
analytik Aliancie Fair-play Peter Kunder. 
 
V druhom prípade Aliancia Fair-play upozornila na nákup špeciálneho 
zdravotníckeho materiálu, keď košické kardiocentrum miesto pôvodne 
plánovaného „spotrebného“ výrobku za 30  eur akceptovalo náhradu za 
5418 eur za kus.  
 
Tretí prípad sa týka obstarávania bratislavského kardiocentra, kde sa počas 
súťaže na nákup zdravotníckeho materiálu zodvihla oproti predpokladanej cene 
o ďalších 47 percent. „Vyčíslené v peniazoch – môžeme hovoriť o plytvaní za 
vyše 2,4 milióna eur,“ povedal Kunder. 
 
 
Aliancia Fair-play vidí problém v dlhodobom zlyhávaní kontrolných a regulačných 
mechanizmov zo strany ministerstva zdravotníctva a štátnych orgánov ako 
Protimonopolný úrad, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrad pre 
verejné obstarávanie, Najvyšší kontrolný úrad a ministerstvo financií. 
 
„Pravdou je, že tieto orgány mali konať už pred rokmi. Stav obchodovania 
v zdravotníctve je taký, že každý ďalší týždeň bez zmeny prináša pre 
slovenských pacientov ďalšie straty. Čakanie na voľby a potom na zostavenie 
novej vlády vyhovuje tým, ktorým zdravotníctvo prináša vysoké zisky. Konať 
treba hneď, hoci už dávno bolo neskoro,“ tvrdí Kunder. 
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