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Problém zdravotníctva nie je plazivý socializmus, ale bezohľadný 

kapitalizmus 

 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) sa ohradzuje voči útokom 

zdravotnej poisťovne Dôvera a investičnej spoločnosti Penta, ktoré sa zopakovali aj na dnešnej 

tlačovej konferencii jej predstaviteľov.  

 

Úrad pri plnení si svojich zákonných povinností postupuje voči zdravotným poisťovniam 

rovnako, ale nemôže za to, že to bola jedine investičná spoločnosť Penta, ktorá pomocou 

rôznych účtovných operácií vytiahla z verejného zdravotného poistenia stámilióny eur, a to bez 

odvedenia dane štátu. Tieto stámilióny eur mohli byť použité na poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti občanom, namiesto toho však skončili na účtoch súkromných osôb. 

 

Ak sa dnes štátne orgány vrátane Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou snažia 

zamedziť takýmto praktikám, nie je to plazivý socializmus, ako to dnes nazval generálny 

riaditeľ poisťovne Dôvera Martin Kultan, ale stavanie hrádzí voči bezohľadnému kapitalizmu, 

ktorý nedbá na záujmy poistencov, drobných akcionárov, súkromných lekárov či lekárnikov. 

 

Sme nútení zopakovať, že iba investičná spoločnosť Penta buduje na Slovensku zdravotnícky 

konglomerát, zložený zo zdravotnej poisťovne, siete lekární, polikliník, laboratórií, 

dodávateľov a nemocníc. Je teda povinnosťou štát vrátane Protimonopolného úradu SR skúmať 

tieto vzťahy z hľadiska ochrany hospodárskej súťaže i kvality poskytovanej zdravotnej 

starostlivosti.  

 

To, čo je podľa predstaviteľov spoločnosti Penta a poisťovne Dôvera útokom na ich podnikanie 

zo strany štátu, je z pohľadu úradu plnenie si zákonných povinností s ohľadom na verejný 

záujem, o čom objektívne informuje vo svojich správach (https://www.udzs-

sk.sk/urad/media/tlacove-spravy/). Slovenské zdravotníctvo financované z vereného 

zdravotného poistenia musí zostať solidárne a dostupné každému poistencovi. Očakávame, že 

pripravované reformy, z ktorých časť je zahrnutá aj v Pláne obnovy a odolnosti SR, povedú aj 

k jeho vyššej kvalite.  

 

Verejnosť určite uvíta, keď sa k tomuto reformnému snaženiu pripojí aj investičná spoločnosť 

Penta namiesto vyvolávania konfliktov so štátom a podávania súdnych žalôb. Je čas spojiť sily, 

nemyslieť len na osobné zisky, ale sústrediť sa na poistencov.  
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