
 
 

 

 

Tlačová správa 
 
Bratislava 19. 09. 2019 
 

Stanovisko k vyjadreniam strany Sloboda a solidarita 
 

Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) bola novelou 

zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.) 

účinného od 1. júna 2019 daná kompetencia na uskutočnenie výberových konaní na 

vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby 

(ďalej len „ZZS“) a zároveň mu bola týmto zákonom stanovená povinnosť vyhlásiť 

výberové konanie na vydanie povolení najneskôr do 15. júna 2019.  

 

Daná legislatívna zmena, ktorá predstavovala zásadnú koncepčnú zmenu pri 

vydávaní povolení na ZZS, bola iniciovaná Ministerstvom zdravotníctva SR (ďalej len 

„MZ SR“) bez širšej diskusie a relevantnej argumentácie. Úrad novú kompetenciu 

namietal v rámci pripomienkového konania, pričom MZ SR nezdôvodnilo tento krok, 

ani prínos takejto zmeny, resp. v čom bol predchádzajúci stav nevyhovujúci (keďže 

MZ SR vydávalo tieto povolenia kontinuálne od 2005).  

 

Vydávanie povolení na prevádzkovanie ambulancií ZZS je výkon štátnej správy, túto 

kompetenciu vykonávalo MZ SR ako ústredný orgán štátnej správy. Úrad bol 

zriadený zákonom ako nezávislá inštitúcia sui generis, vyčlenená zo sústavy orgánov 

štátnej správy, ktorej štát zveril v oblasti verejnej správy dohľad nad poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a nad verejným zdravotným poistením. Úrad bol preto 

názoru, že kompetencia vydávania povolení na prevádzkovanie ambulancií ZZS 

nemala prejsť na úrad a úrad si mal zachovať postavenie kontrolného orgánu. 

Námietkam úradu nebolo vyhovené, a to nakoniec ani v požiadavke posunutia 

účinnosti tejto novely. 

 

Vzhľadom na to, že niektoré ambulancie ZZS končili svoju prevádzku už koncom 

augusta 2019 (nie ako bolo medializované, že až v decembri 2019), bolo nevyhnutné 

zrealizovať proces vydávania nových povolení v záujme zabezpečenia kontinuálneho 

poskytovania urgentnej starostlivosti na celom Slovensku.  

 

Úrad vyvinul maximálne úsilie na realizáciu samotného výberového konania 

a realizáciu správnych konaní vo veci vydávania povolení na prevádzkovanie ZZS. 

Výberovej komisii sa podarilo vybrať úspešných uchádzačov na všetkých 328 staníc 



 
 

 

 

ZZS a predísť tak opakovaniu situácie z roku 2013, kedy MZ SR nestihlo vydať 

všetky povolenia a dva kraje ostali na niekoľko dní nepokryté vrtuľníkovou ZZS. 

 

Tvrdenie strany Sloboda a solidarita, že „tender na záchranky sa uskutočnil v rozpore 

so zákonom“ svedčí v prvom rade o neznalosti faktov a zákona. Nejde o žiadny 

„tender“, ale o proces vydávania povolení na prevádzkovanie ambulancií ZZS, ktorý 

sa riadi  zákonom č. 578/2004 Z. z. Vydanie povolenia je rozhodnutím správneho 

orgánu v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na podklade  

kompetencie danej v § 11 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z., na základe ktorého 

ambulancie ZZS môžu vykonávať svoju činnosť. Úrad neuzatvára s úspešným 

žiadateľom o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS žiadnu zmluvu. 

To znamená, že v danom prípade sa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neaplikuje. 

Zdôrazňujeme, že uvedenú legislatívu schválila Národná rada Slovenskej republiky 

a proces sa de facto nelíši od procesu vydávania povolení doteraz. Teda je tu 

namieste otázka, prečo poslanci nenapadli tento spôsob už v minulosti, resp. pri 

schvaľovaní novely zákona č. 578/2004 Z. z. 

 

Za absurdné považujeme spájanie činnosti ZZS s odberom tkanív. Ide o nezmyselnú 

konštrukciu, ktorá nemá žiadny vecný ani procesný podklad. Proces výberu 

vhodného darcu pre účely transplantácie nemá a nemôže mať žiaden súvis 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti záchranármi ZZS. Na všetky transplantačné 

aktivity dohliada Národná transplantačná organizácia ako nezávislá inštitúcia 

zriadená MZ SR. Je nezodpovedné a nemorálne  spájať záchranu ľudských životov 

s celospoločensky nutnými a prospešnými transplantačnými aktivitami.  

 

Nezmyselná a účelová konštrukcia zo strany politikov a šírenie tejto informácie môže 

napĺňať skutkovú podstatu trestného činu úmyselného šírenia poplašnej správy 

a trestného činu poškodzovania dobrého mena úradu. 

 

Vyzývame stranu Sloboda a solidarita, aby nechala závery a súdy na nezávislé 

orgány činné v trestnom konaní, ktoré v prípade konajú, a svojimi výrokmi 

nezneisťovala občanov. 

 

Úrad trvá na tom, že predmetné výberové konanie zrealizoval profesionálne, 

zodpovedne a v súlade so zákonom. Úrad aj v súvislosti s odchodom doterajšieho 

najväčšieho poskytovateľa ZZS zabezpečil kontinuálne poskytovanie urgentnej 

zdravotnej starostlivosti na celom území Slovenska.  

Úrad je nezávislá inštitúcia, ktorá má slúžiť občanom, a nie byť nástrojom na 

získavanie politických bodov politikov v predvolebnom období. 


