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Otvorený list poslancovi NR SR MUDr. Viliamovi Novotnému 

 

Vážený pán poslanec MUDr. Viliam Novotný, 

posielam Vám reakciu na Váš otvorený list zo dňa 09.04.2014. 

 

Po doručení aj Vášho podania v septembri 2013 Úrad pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou /ďalej len „úrad“/ začal vykonávať dohľady u poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti, v súvislosti s úmrtím pacientky pri dopravnej nehode, ktorá sa stala dňa 

13.09.2013. 

Kompetencie úradu sú vymedzené v zákone č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, 

dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. úrad vykonáva dohľad nad 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti tým, že dohliada na správne poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti a za podmienok ustanovených týmto zákonom ukladá sankcie, podáva návrhy 

na uloženie sankcie a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá 

povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. 

 

K Vašej otázke, „...prečo nebol k dispozícii vrtuľník záchrannej zdravotnej služby na prevoz 

pacientky zo skalickej nemocnice do NÚSCH Bratislava,“ úrad uvádza, že nemá zákonnú 

kompetenciu na ňu odpovedať, čo Vy ako poslanec NR SR, ktorý bol pri tvorbe tohto zákona, 

a tiež lekár, určite viete. 

Úrad teda podľa vyššie uvedeného zákona zisťuje, či pacientke bola/nebola správne 

poskytnutá zdravotná starostlivosť. 
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Ďalej uvádzate: „...od môjho podania však prešlo už viac ako 6 mesiacov a do dnešného dňa 

som nedostal informáciu o výsledkoch dohľadu nad poskytnutím zdravotnej starostlivosti v 

tomto prípade. Je pre mňa nepochopiteľné, ako môže ÚDZS v tejto závažnej záležitosti 

konať tak neuveriteľne pomaly...“ 

Zákon, na ktorého schválení ste sa ako zákonodarca podieľali aj Vy, nestanovuje úradu 

lehotu na ukončenie dohľadov práve preto, že každý prípad je osobitý a rôzne náročný na 

posúdenie, preto aj doba trvania dohľadov je rozdielna. 

Vedzte však, že úrad dôsledne, objektívne, nestranne a v čo najkratšom možnom čase 

prešetril tento prípad, podľa svojich zákonných kompetencií. Treba brať do úvahy aj 

skutočnosť, že v tomto prípade úrad vykonával dohľady u viacerých poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti. 

Dohľady sú v súčasnosti ukončené. O ich záveroch Vás úrad bude informovať v najbližších 

dňoch.  

 

S pozdravom 

 

MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA 

predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

 
 
 
 

 


