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Na webovej stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou došlo 21. 2.2012 v 

ranných hodinách k zmene jej obsahu. 

Predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Ján Gajdoš okamžite rokoval s 

Petrom Puškárom, zástupcom spoločnosti Vesmír, s. r. o., ktorá je majiteľom domény 

www.udzs.sk. Na uvedenej doméne bol zverejnený obsah, ktorý poškodzuje záujmy a meno 

úradu, a zároveň tu bol uverejnený oznam, že doména je na predaj. 

Úrad už v minulosti opakovane kontaktoval spoločnosť a žiadal o prevedenie vlastníckeho 

práva k uvedenej doméne. Po prvej dohode o prevode za 1 000 eur žiadala spoločnosť 

navýšenie, s čím úrad nesúhlasil. Posledný návrh majiteľa domény bol na sumu v rozmedzí 

10-tisíc až 30-tisíc eur. Úrad si koncom roka 2011 zaregistroval novú doménu www.udzs-

sk.sk za sumu 21,60 eur, ktorú oddnes 21.2.2012 využíva. 

„Potom sa pýtam, čo je „gorilizmus“? Či to, že niekto kúpi webovú doménu za 21,60 eur a 

šetrí peniaze daňových poplatníkov, alebo to, že niekto účelovo a pod nátlakom obchoduje a 

chce predraženú sumu z verejných zdrojov? Názov domény www.udzs.sk sa priamo 

vzťahuje na činnosť úradu a jej použitie na akékoľvek iné účely považujeme za 

poškodzovanie záujmov úradu, ktoré budeme brániť právnou cestou. Navyše dnešným 

znefunkčnením stránky www.udzs.sk boli porušené aj práva poistencov, poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti a ostatných používateľov portálu,“ uviedol predseda úradu Ján 

Gajdoš. 

Úrad navrhuje, aby sa problémy s doménami štátnych a verejných inštitúcií riešili osobitným 

zákonom. Len tak je možné predísť podobným špekulatívnym nákupom domén osobami či 

spoločnosťami, ktoré si zakúpia doménu s cieľom obchodovania. 

ÚDZS reaguje na vyjadrenia zástupcu Vesmír s.r.o.: 

Tlačová správa 

Bratislava 23. 2. 2012 

ÚDZS reaguje na vyhlásenie P. Puškára k doméne www.udzs.sk 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) reaguje na vyhlásenie 

Petra Puškára, ktorý 23.2.2012 na tlačovej konferencii strany Právo a spravodlivosť uviedol, 

že úrad neprejavil záujem o webovú doménu www.udzs.sk. 

Ide o zavádzanie zo strany p. Puškára, ktorý s úradom komunikoval ako zástupca 

http://www.udzs-sk.sk/
http://www.udzs-sk.sk/
http://www.udzs-sk.sk/buxus/docs/tlacove_spravy/TS_web_3_23_2_2012.doc


spoločnosti  Vesmír s.  r. o., majiteľa domény www.udzs.sk. Úrad niekoľkokrát inicioval 

rokovanie s p. Puškárom ohľadom prevodu vlastníckych práv k uvedenej doméne, rovnako 

mu niekoľkokrát zaslal návrh  zmluvy, čo sa nestrelo so žiadnou odozvou. Úrad vie svoj 

záujem o doménu a o dohodu, na rozdiel od p. Puškára, jednoznačne preukázať.  

Na rokovaní 21.2.2012 bolo p. Puškárovi oznámené, že záujem úradu o uvedenú doménu 

stále trvá, ale ponúknutú cenu 10-tisíc až 30-tisíc eur úrad považuje za neprimeranú a 

na takúto dohodu nepristúpi. 

Úrad dnes na Okresnom súde v Novom Meste nad Váhom podal návrh na vydanie 

predbežného opatrenia, ktorým súd žiada, aby voči spoločnosti Vesmír s. r. o. prijal 

opatrenia týkajúce sa nakladania s doménou www.udzs.sk. 

Úrad súčasne pripravuje podanie žaloby a trestného oznámenia.  

Nová webová adresa úradu je od utorka 21.2.2012: www.udzs-sk.sk. 
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