
           

 

 

 

 

Bratislava, 7. 10. 2019 

  

 

 

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, 

 

v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach (§22, písm. 9, ods. a) 

si Vás dovoľujem informovať, že sa vzdávam funkcie predsedu Úradu na dohľad nad 

zdravotnou starostlivosťou. 

   

Podľa môjho názoru je zákonný, nezávislý a tiež maximálne odborný výkon funkcie 

predsedu Úradu na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bezprostredne spojený s aktívnou 

a vzájomne sa rešpektujúcou komunikáciou všetkých zainteresovaných strán. Vynášanie 

záverov bez podložených odborných a zákonných argumentov degraduje pôsobnosť a 

dôveryhodnosť akejkoľvek verejnej inštitúcie. 

  

Opakovane musím zdôrazniť, že úrad realizoval výberové konanie na ambulancie 

záchrannej zdravotnej služby plne v súlade s pravidlami definovanými zákonom. Ako štatutár 

verejnej inštitúcie som povinný vykonávať kroky, ktoré majú oporu v zákone, a ku ktorým ma 

zákon splnomocňuje. V snahe predísť akýmkoľvek pochybnostiam o zákonnosti a 

transparentnosti celého výberového konania som podal podnet na Generálnu prokuratúru SR, 

aby orgány činné v trestnom konaní preskúmali konanie nášho úradu a činnosť členov 

výberovej komisie. Zároveň som nechal postup úradu zhodnotiť renomovanej právnej 

kancelárii, ktorá potvrdila, že naše konanie vo vzťahu k poslaneckému prieskumu či 

nezverejňovaniu “živých” spisov, bolo plne v súlade s platnou legislatívou. 

  

Podmienky výberového konania, pravidlá pre pôsobnosť úradu v uvedenom konaní 

jednoznačne zadefinovalo Ministerstvo zdravotníctva SR zákonom, resp. vyhláškou a pri 
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menovaní členov komisie som postupoval tak, aby bolo eliminované riziko možného 

ovplyvňovania jednotlivých členov. Aj preto piati členovia komisie boli zo štyroch rozdielnych 

inštitúcií, pričom dvaja z nich boli zamestnanci rezortu zdravotníctva. Odbornosť a vysokú 

profesionalitu listom potvrdil aj generálny tajomník služobného úradu Ministerstva 

zdravotníctva SR. 

  

Celý svoj aktívny život som zasvätil zdravotníctvu nielen ako ošetrujúci lekár, ale aj ako 

manažér vo viacerých odborných pozíciách. Dnes robím osobné rozhodnutie a vzdávam sa 

jednej z vysoko zodpovedných funkcií preto, lebo nechcem pripustiť, aby profesionalita 

zamestnancov úradu bola degradovaná a spochybňovaná tými, ktorí či už vedome, alebo 

nevedome hrubo zavádzajú verejnosť a šíria nepravdivé informácie. Ako lekár, zdravotnícky 

odborník neviem na takéto ataky vecne, konštruktívne reagovať, a preto som sa rozhodol 

čestne na funkciu predsedu abdikovať. 

  

 

Vážený pán premiér, 

  

dúfam však, že zákonnosť konania Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri 

realizácii výberového konania na ambulancie záchrannej zdravotnej služby bude potvrdená 

orgánmi činnými v trestnom konaní, a verím, že verejnosť bude v blízkej budúcnosti 

informovaná o dôležitých skutočnostiach, ktoré celé výberové konanie úplne tendenčne a 

zámerne spochybnili. 

  

 S úctou  
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