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Útoky na nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zo strany médií 

blízkych Pente sa stupňujú 

 

 

Predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) Renáta 

Bláhová registruje zvýšený záujem médií blízkych finančnej skupine Penta o podnet bývalého 

ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca, ktorým sa bude v krátkom čase zaoberať parlamentný 

výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.  

  

V predmetných článkoch sa verejnosti pripomína aj daňové poradenstvo, ktoré Renáta Bláhová 

ako daňová poradkyňa poskytovala bývalému  prezidentovi Andrejovi Kiskovi v čase, keď sa 

ho politické špičky Smeru snažili očierniť a skompromitovať vo veci údajného daňového 

podvodu spoločnosti KTAG. Tú, ako je známe, Andrej Kiska vlastní spolu so svojím bratom 

Jaroslavom.  

 

Predsedníčka úradu považuje za potrebné zopakovať, tak, ako to uviedla aj v rozhovore pre 

TREND v roku 2019 (https://www.trend.sk/financie/danova-poradkyna-pripad-kiskovej-

firmy-moze-dostat-europsky-sud), že účtovanie nákladov spojených s prezidentskou kampaňou 

do nákladov spoločnosti KTAG a následná žiadosť o vyplatenie nadmerného odpočtu DPH boli 

sporné a finančná správa neporušila žiadny zákon, keď tento nadmerný odpočet neuznala.  

V daňovej a obchodnej praxi sa však bežne vyskytujú prípady, keď podnikateľ a finančná 

správa majú odlišný pohľad na náklady podniku z hľadiska ich daňovej uznateľnosti.  

Spoločnosť KTAG prijala stanovisko finančnej správy, nadmerného odpočtu sa vzdala a 

nevymáhala ho súdnou cestou. Štátu teda nebola spôsobená žiadna škoda. Z fiškálneho pohľadu 

sa v hodnotovo tak nevýznamnom prípade daňovníka, ktorý dobrovoľne spolupracoval, ešte 

nestalo, že bolo iniciované trestné stíhanie. Opačný postoj štátnej správy je nielen neefektívny, 

ale podnikatelia ho môžu považovať za nebezpečný precedens. A presne toto bolo predmetom 

rozhovoru Renáty Bláhovej ako daňovej poradkyne prezidenta Andreja Kisku s vtedajším 

prezidentom a dnes spolupracujúcim obvineným z korupcie Františkom Imreczem, vtedy 

prezidentom Finančnej správy, v prezidentskom paláci.  

 

Ak médiá blízke finančnej skupine Penta považujú za potrebné dávať podnet exministra 

Rudolfa Zajaca do súvislosti s daňovou kauzou prezidenta Andreja Kisku, predsedníčka úradu 

ich žiada, aby potom uvádzali pravdivo všetky súvislosti vrátane tej, že bývalý predseda vlády 

a minister vnútra sú na základe výpovede Františka Imreczeho obvinení zo založenia a 

zosnovania zločineckej skupiny a ohrozenia daňového tajomstva. Zistené skutočnosti podľa 

orgánov činných v trestnom konaní totiž nasvedčujú tomu, že práve cez daňovú kauzu 

spoločnosti KTAG útočili bezprecedentným a nezákonným spôsobom na prezidenta Andreja 

Kisku. Predsedníčka úradu podotýka, že hoci médiá blízke spoločnosti Penta neúplnými  
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informáciami vytvárajú o jej osobe negatívny naratív, nič to nezmení na tom, že podnet 

bývalého ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca je neodôvodnený. Podozrenia, že porušila 

zákon tým, že „stále podniká“ (https://plus7dni.pluska.sk/kauzy/hegerovou-kiskovou-

exporadkynou-bude-zaoberat-vybor-pre-nezlucitelnost-funkcii), vykazujú črty ďalšieho 

pokusu zasahovať do práce úradu v prospech záujmových skupín, ktoré sa snažia ovládnuť 

slovenské verejné zdravotníctvo a vyžmýkať z neho zisk.   

 

Do pozornosti dávame aj súvislosť, že médiá blízke finančnej skupine Penta sa proti osobe 

predsedníčky úradu intenzívne aktivizovali hneď po tom, ako úrad zverejnil, že sa zdravotnej 

poisťovni Dôvera a ani akcionárom Penty neospravedlní:  https://www.udzs-sk.sk/wp-

content/uploads/2022/11/TS_UDZS-sa-neospravedlni_9.11.2022.pdf. Predsedníčka úradu 

nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť a nemá žiadnu vedomosť o tom, že by ako verejný 

funkcionár bola v konflikte záujmov. Podrobné vysvetlenie k podnetu exministra Rudolfa 

Zajaca zaslala parlamentnému výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorý má zasadnúť tento 

týždeň.  
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