Reakcia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na
odvysielanú reportáž v Televíznych novinách TV Markíza.
Dňa 08.10.2013 odzneli v reportáži „Bleskový dopravca“ nepravdivé a zavádzajúce
informácie.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou /ďalej len „úrad“/ má zákonnú povinnosť
zabezpečiť prehliadky mŕtvych tiel na území celého Slovenska. Prehliadajúci lekár si vždy
môže zvoliť, či sa na miesto prehliadky dopraví vlastným vozidlom, pričom úrad mu v takom
prípade uhradí náklady s tým spojené, alebo prostredníctvom spoločnosti, s ktorou má úrad
uzavretú zmluvu.
V súčasnosti z dôvodu realizácie verejného obstarávania na dopravu lekárov úrad dňa
24.09.2013 zaslal výpovede zmlúv všetkým trom spoločnostiam, ktoré túto činnosť
vykonávali v bratislavskom kraji.
Citácia

z

reportáže

odvysielanej

v

TV

Markíza

dňa

08.10.2013:

„Ako ukazujú doklady ku faktúram, do 40 kilometrov vzdialených Malaciek odviezol patológa
z Antolskej nemocnice v Bratislave po trase 156 kilometrov. Na väčšine dokladov však cieľ
cesty chýba. Môžeme iba z času príchodu do nemocnice a odvezenia obhliadajúceho lekára
vidieť, aspoň šoférske zručnosti zamestnanca firmy Koroner. Za 30 minút 126 kilometrov, za
20 minút 139. A osobný rekord zrejme trhol na 10 minútach, keď stihol prejsť cestu dlhú 132
kilometrov."
Doklady, ktoré mala moderátorka TV Markíza k dispozícii, sú jedným z podkladov k faktúre a
pred ich sprístupnením boli úradom upravované z dôvodu ochrany osobných údajov /ktorým
je napr. bydlisko prehliadajúceho lekára a zomrelej osoby/. Mimo pracovného času lekára sa
doprava vykonáva z miesta a na miesto jeho bydliska.
Úrad uhrádza dopravu podľa počtu najazdených kilometrov, nie podľa času trvania jazdy,
preto čas uvedený na tlačive nie je pre úrad dôvodom na nezaplatenie faktúry. Navyše tento
čas vyjadruje iba dĺžku jazdy na miesto prehliadky, pričom v uvedených kilometroch na
tlačive je zahrnutá aj spiatočná cesta lekára!
Každé tlačivo úradu na dopravu obsahuje miesto odkiaľ a kam sa doprava vykonáva. Je
obojstranné a v TV bola divákom v niektorých prípadoch prezentovaná iba jeho druhá strana.
Úrad tieto nesprávne informácie považuje za zavádzanie divákov a poškodzovanie svojho
dobrého mena!
Tvrdenia o neefektívnom výkone systému prehliadok mŕtvych tiel úrad považuje za prejav

konkurenčného boja pohrebných služieb o získanie zákazky, ktorý sa prejavuje v rámci
prehliadkového systému. Nasvedčuje o tom aj priestor, aký TV Markíza v reportáži poskytla
Asociácii pohrebných služieb.
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