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Kde bude prijateľná hranica podoby nového zdravotníctva? 
S ministrom zdravotníctva SR Rudolfom Zajacom o nej polemizuje predsedníčka Slobodného fóra 

Zuzana Martináková 

Parlamentná strana Slobodné fórum pripravila 
vlastnú koncepciu zdravotníckej reformy, ktorú chce 
poslancom predložiť v októbri. Parlament by sa však 
mal už o pár dní v druhom čítaní venovať šestici 
návrhov reformných zákonov. Tie začiatkom leta 
prešli prvým čítaním aj vďaka hlasom nezávislých 
poslancov. Opozícia spolu so Slobodným fórom boli 
vtedy proti. Pred druhým čítaním je pripravených 
niekoľko stoviek pozmeňujúcich návrhov. Opozícia a 
časť odbornej verejnosti čoraz intenzívnejšie k
zmenu zdravotných poisťovní a nemocníc na 
obchodné akciové spoločnosti. Tento krok podľa nich vytvorí priestor pre 

silné finančné skupiny, ktoré nebudú hľadieť na záujmy pacientov, ale najmä na vlastný zisk. Podľa 
ministerstva je však transformácia nevyhnutná a prinesie rovnosť šancí. Pripomienky k zákonom 
majú aj koaliční partneri. V Téme dňa (Televízna stanica TA3, 24. augusta 2004) si vymenili názory 
minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac a predsedníčka Slobodného fóra Zuzana Martináková. 
Moderátorom relácie bol Gábor Grendel. 

ritizujú 

Moderátor: Pán Zajac, vy ste vždy hovorili, že zlepšeniam sa nebránite, kým nepôjdu proti samotnej 
filozofii reformy. Preto sa pýtam, ktoré sú tie základy, na ktorých trváte a kde je hranica, ktorú nie ste 
ochotný prekročiť? 

Minister R ZAJAC: Ide o všetky tie pozmeňujúce návrhy, ktoré by znižovali zodpovednosť poisťovní, 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zodpovednosť pacienta a navyše by neprimeraným spôsobom 
zvyšovali riziko kolapsu systému, či už finančného, technického alebo prevádzkového. Takéto pozmeňujúce 
návrhy budem odmietať a v prípade, že uvidím mimoriadnu a reálnu snahu o ich presadenie, budem musieť 
zvažovať, čo ďalej s predloženými zákonmi. Nebude to preto, že to chcem ja, ale preto, že reforma sa nerobí 
z týždňa na týždeň, ale sa pripravovala viac ako päť-šesť rokov, bola verejne publikovaná ešte v podobe 
koncepcie, v Programovom vyhlásení vlády SR i v jeho rozpracovanej podobe. Parlament dostal 
niekoľkokrát priebežnú správu s konkretizáciou reformy, s jej vývojom. Reforma bola spracovaná do 
zákonnej podoby, ktorá vo forme vládnych návrhov zákonov prišla do Národnej rady SR. To znamená, že 
určité zlepšenia nepochybne budú; už viem aj z koalície, že napríklad v súvislosti so zvýšením bezpečnosti, 
čo je žiaduce a vítané. Určite sa aj objaví snaha presadzovať zvýšenú ochranu občana, čo akceptujeme, ale 
nie v takej miere, aby sme zdevastovali systém. Nepripustím ani znižovanie zodpovednosti občanov za svoj 
zdravotný stav. 

Moderátor: Čo to znamená? 

Minister R ZAJAC: Napríklad sú isté tendencie naďalej sa tváriť farizejsky, že zdravotníctvo je bezplatné. Aj 
Slobodné fórum vyhlásilo, že jeho reforma je lepšia pre občana, len dodnes neviem v čom. Ich návrhy 
zákonov som veľmi detailne čítal, a musím povedať, že občan je v nich úplne vedľajší, pretože v nich je 
viditeľný rukopis experta Slobodného fóra, ktorý je plateným právnikom lekárskej komory. Navyše na 
Slovensku zatiaľ nie je tradícia, že lekári by chceli obhajovať práva a zdravie pacientov. Samozrejme logicky 
obhajujú svoje práva a svoju ekonomickú situáciu; tomu treba rozumieť a to treba rešpektovať. 

Moderátor: K porovnaniu oboch návrhov sa ešte dostaneme. Chcem sa vás však opýtať, či 
alternatívne návrhy zákonov Slobodného fóra v niečom zlepšujú vaše návrhy zákonov alebo nie. 

Minister R ZAJAC: Treba povedať, keď ste už takto formulovali otázku, že nejde o žiadny návrh reformy 
Slobodného fóra. Oni jednoducho zobrali vládne návrhy zákonov a vsadili do nich veci, ktoré považoval 
expert Slobodného fóra JUDr. Ondrej Škodler za prospešné. V prvom rade ide o veľmi nesystémové veci, 
ktoré výrazným spôsobom zaťažia najmä ekonomicky aktívnych občanov, ktorí zdravotníctvo financujú. Jeho 
pripomienky nezvyšujú bezpečnosť systému, naopak, zavádzajú niekoľko nepríjemných ohnísk korupcie. Ide 



napríklad o akési zdvojovanie siete, vznik zrazu dvoch úradov - hoci ešte v máji - júni bol pre Slobodné 
fórum neprijateľný jeden Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Mali by sme mať dva typy 
poisťovní - verejnoprávnu národnú a potom tie akciové, ktoré budú akoby komerčné a súkromné, teda rovno 
zavádzame nerovnosť šancí. Máme mať inú formu financovania, poskytovatelia budú finacovaní dvoma 
spôsobmi; ak budú vo verejnej minimálnej sieti, budú dostávať takzvaných sto percent, ak nebudú vo 
verejnej sieti, budú dostávať 80 percent. O tom, kto v sieti bude, rozhodne zasa nejaký úrad, ktorý zriadi 
kancelária poisťovní. V tom je rukopis lekárskej komory i niektorých mojich predchodcov. Oceňujem, že je tu 
určitá snaha Slobodného fóra možno zlepšiť zdravotníctvo, ale asi nebolo šťastným riešením zobrať naše 
návrhy zákonov a začať sa s nimi „hrať“. 

Politická rovina je v tom, že tvrdia - nedodržali ste programové vyhlásenie vlády. Ale nehovoria v čom. 

Moderátor: Teraz sa opýtame Zuzany Martinákovej, v čom sú návrhy zákonov Slobodného fóra iné a 
podľa ich názoru lepšie ako koncepcia ministerstva zdravotníctva. 

Poslankyňa Z. MARTINÁKOVÁ: Pán minister prezentoval len niektoré detaily z nášho návrhu. 

Koncepčne by som chcela povedať, že naša alternatíva prísne vychádza z toho, že na prvé miesto v celom 
systéme dávame občana - pacienta, lebo vlastne každý občan je potenciálnym pacientom. V našom 
systéme má pacient právo na výber lekára, zdravotníckeho zariadenia, zdravotnej poisťovne. Základné 
zdravotné ošetrenie vzhľadom na svoje finančné možnosti naozaj dostane každý. Od tejto filozofie sa potom 
odvíjajú základné detaily. To, čo pán minister povedal, je v jednom bode pravda. Vypracoval určitú 
konštrukciu zdravotníckej reformy, to je pravda, ale tá vyvolala veľmi ostrú kritiku a negatívne reakcie 
politických strán aj odborných kruhov. Musím sa ohradiť voči tomu, že návrh Slobodného fóra je akýmsi 
návrhom, ktorý cez nás do parlamentu postúpila lekárska komora. Musím to dôrazne odmietnuť. Návrh 
komory, pán minister ho veľmi dobre pozná, je iný. My v našich návrhoch naozaj máme aj prvky, ktoré 
obsahuje aj reforma z dielne ministerstva zdravotníctva. 

Moderátor: Pán Zajac naznačil, že ide o akýsi kompilát... 

Poslankyňa Z. MARTINÁKOVÁ: Obrazne povedané, pán minister stavia dom, postavil jednu konštrukciu a 
jeho dom má nejaký tvar. My sme postavili inú konštrukciu, iný dom, možno niekedy na jeho stavbu 
používame aj rovnaké materiály a možno, že aj do zariadenia domu vnášame tie isté prvky, ale tá 
konštrukcia je iná a na tej predsa záleží! Myslím si, že najväčšiu polemiku vyvoláva reťazec, ktorý obsahuje 
šestica návrhov jeho zákonov, ktorý sa uzatvára tak, že majitelia zdravotných poisťovní, ak by poisťovne boli 
akciovými spoločnosťami, ovládnu v zdravotníctve finančné toky. To je najväčšia obava, s ktorou sme sa 
stretávali od začiatku, na ktorej sme sa snažili pracovať a do našej alternatívy zabudovať prvky ochrany 
občana - pacienta. A ak tu hovoríme o nejakých záujmoch komôr, tak práve dnes som zachytila správu, že 
pán minister otvorene povedal, že bez lekárov sa žiadna reforma robiť nedá. A dnes v parlamentnom výbore 
pre ľudské práva poslankyňa za KDH Sabolová predložila takmer šesťdesiat pozmeňujúcich návrhov, ktoré 
si osvojila zo Slovenskej lekárskej komory. Takže vracať loptičku smerom na Slobodné fórum nepovažujem 
za veľmi férové. My sme pred prvým čítaním týchto zákonov povedali, že ich konštrukcia je pre nás 
základným problémom a že veľmi ťažko sa bude dať meniť pozmeňujúcimi návrhmi. Pán minister to teraz 
vlastne aj potvrdil, že je to tak. Preto sme vyšli s tým, že ak chceme meniť konštrukciu, a ja stále som si istá, 
že v parlamente je veľa poslancov, ktorí s tou konštrukciou nesúhlasia, tak potom je poctivé predložiť 
alternatívu, ktorú sme dali na diskusiu a chceme o nej diskutovať aj s pánom ministrom Zajacom. 

Moderátor: Ak hovoríte, že vo vašom prípade je na prvom mieste občan - pacient s právom výberu, 
myslíte si, že v prípade koncepcie ministerstva zdravotníctva to tak nie je? 

Poslankyňa Z. MARTINÁKOVA: Koncepcia ministerstva zdravotníctva podľa mňa dáva na prvé miesto 
zdravotné poisťovne. Tým, že by to mali byť akciové spoločnosti, ktoré môžu a nemusia podpisovať zmluvy s 
poskytovateľmi, môžu vlastniť zdravotnícke zariadenia, tak majitelia týchto zdravotných poisťovní, akcionári, 
ktorí v nich budú mať rozhodovacie právo, budú určovať v zdravotníctve takmer všetko. A na lekárovi bude 
záležať, či sa bude vedieť dohodnúť s poisťovňou, a nie to, či sa bude snažiť mať čo najviac pacientov a byť 
pre nich dobrým lekárom, aby s ním boli spokojní. Toto je základný problém. Spomeniem ešte jeden čerstvý 
príklad z dnešného dňa, z parlamentu, keď vo výbore pre financie, rozpočet a menu poslanec za SMK István 
Harna dal pozmeňujúci návrh, ktorý hneď v prvom bode menil akciové spoločnosti na neziskové organizácie. 



Čiže naozaj je tu istý problém, je tu názor väčšiny ľudí na to, že toto môže spôsobiť v budúcnosti problémy a 
že naozaj finančné toky v zdravotníctve môžu byť ovládané úzkymi skupinami ľudí. My poslanci máme 
povinnosť chrániť záujmy občanov a myslím si, že sa to snažíme robiť. 

Moderátor: Pán minister, už sme to spomenuli aj v úvode, že stavovským organizáciám prekáža 
premena poisťovni na akciové spoločnosti. Čo pozitívne to podľa vás prinesie? 

Minister R ZAJAC: Rešpektujem názor političky, len dosť dobre nerozumiem, prečo pán poslanec Šimko 
(podpredseda Slobodného fóra -pozn. red.) má problém s tým, čo urobilo Slobodné fórum... Takže aj v 
samom Slobodnom fóre nie všetci sú za postup zobrať cudzie zákony mierne a častokrát veľmi nevhodne 
ich upraviť. To nie je najčistejšie politické riešenie - napríklad z tisícky paragrafov 950 zobrať a použiť ich 
bez akejkoľvek zmeny a do 50 vsunúť veci, ktoré sú úplne neprijateľné, pretože ohrozujú celý zdravotnícky 
systém. No nechcem teraz strašiť ľudí a dve hodiny im rozprávať, že prečo. 

Moderátor: Obráťme teraz pozornosť na akciové spoločnosti... 

Minister R ZAJAC: Mimochodom, akciové spoločnosti má vo svojom návrhu aj Slobodné fórum, takže tam 
nie je až taký problém; dúfam, že pani predsedníčka vie o tom, že tam hovoria o akciových spoločnostiach a 
možno ovláda paragraf 83, ktorý hovorí o zmluvných a nezmluvných partneroch, teda občanoch. Ja by som 
sa jej spýtal, v čom konkrétne, v jednom jedinom bode, Slobodné fórum zlepšuje situáciu občanov? Nech 
zacituje jeden paragraf v ich návrhoch zákonov, ktoré ju zlepšujú v porovnaní s vládnym návrhom. 

Moderátor: To bude zase v politickej rovine, zostaňme pri vecnej diskusii, takže akciové 
spoločnosti... 

Minister R. ZAJAC: Ale ja by som to rád počul... Akciové spoločnosti sú mýtus. Oveľa väčšie riziko, ak 
nejaké finančné skupiny majú vytunelovať systém, máme teraz - nakoniec kauza Perspektíva stála túto 
spoločnosť možno päť, možno sedem miliárd. Tu sa tvárime, ako keby firmy, ktoré vyrábajú lieky, firmy, 
ktoré ich distribuujú, firmy, ktoré ich predávajú, teda lekárnici, ako keby lekári v súkromnej sfére netvorili zisk. 
Veď ho tvoria! 

Moderátor: Čo pozitívne to prinesie? 

Minister R ZAJAC: Prehľad vlastníckych a vnútorných štruktúr, vnútornú kontrolu podľa Obchodného 
zákonníka, ak zamestnáva akciová spoločnosť, a to budú nemocnice a poisťovne, viac ako 50 
zamestnancov, povinne jedna tretina dozornej rady sa musí skladať zo zamestnancov, riadne vedené 
účtovníctvo, silný a transparentný dohľad Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý je na to 
vytvorený, externý audit, verejnú a finančnú kontrolu. 

Moderátor: Možno to zhrnúť tak, že nepopierate, že do týchto spoločností sa môžu dostať veľkí 
finanční žraločí, ale nevidíte v tom problém, lebo budú kontrolovaní... 

Minister R ZAJAC: Hlavne opoziční poslanci tvrdia, že sú tam už dnes a majú lepšie informácie ako ja. 
Hovoria, že Nafta Gbely nie je Nafta Gbely a VSŽ nie je VSŽ - myslím v tých zdravotných poisťovniach. 
Treba otvorene povedať, áno, je známe, že určitá silná z finančných skupín, ja ju nebudem menovať, je dnes 
zriaďovateľom verejnoprávnych poisťovní. Nech mi povie pani predsedníčka, ktorá zjavne začína 
zdravotnícku reformu chápať, aké má v súčasnosti mechanizmy, aby nám nevytunelovali zdravotnícky 
systém. Z návrhu SF vyplýva, že nejaký podnik, ktorý si zriadia lekári, bude rozhodovať o peniazoch, no 
pochybujem, že to bude celkom spravodlivé. Poprosím o určenie jedného jediného paragrafu, ktorý je iný v 
Slobodnom fóre, ako vo vládnom návrhu, a ktorý zlepšuje situáciu občanov SR. 

Moderátor: Takže pani Martináková, zaznela tu konkrétna otázka. 

Poslankyňa Z. MARTINÁKOVÁ: Vrátim sa k zdravotným poisťovniam, lebo my naozaj hovoríme o tom, že 
sa má zachovať jedna Národná zdravotná poisťovňa, ale popri nej chceme, v tom sa naozaj trošku 
prikláňame k vášmu názoru, aby fungovali aj ďalšie ako akciové spoločnosti. Dokonca sa nebránime tomu, 
že keď naozaj ukážu svoje opodstatnenie na trhu, možno sa v priebehu niekoľkých rokov váš model v 
zdravotníctve naozaj presadí. Nateraz sme presvedčení, že treba vytvoriť ochranné prvky na to, aby ľudia, 
ktorí si platia zdravotné poistenie zo zákona priamo do poisťovní, ale aj nepriamo zo svojich daní, aby ich 
peniaze boli chránené. Poviem ten jeden príklad a to je ten základný, na ktorom nám všetkým záleží, to je 



právo na výber lekára a na výber poskytovateľa, ktoré naozaj bude závisieť od pacienta a poistenca, a nie 
od zdravotnej poisťovne. 

Moderátor: Pán minister, máme tu aj konkrétnu divácku otázku od Petra Olajoša, gynekológa z Nitry: 
Ako navrhovaná reforma rieši, ak sa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo nemocnice 
nedohodnú so zdravotnou poisťovňou na zmluve o nákupe zdravotnej starostlivosti? 

Minister R ZAJAC: Tak ako dnes - ani v súčasnosti nemá každý poskytovaľ uzatvorenú zmluvu so 
zdravotnou poisťovňou. Neodkladnú zdravotnú starostlivosť musí poskytnúť každý, a tá je dobre definovaná 
v zákone o zdravotnej starostlivosti a plánovanú odkladnú ten, ktorý bude mať zmluvu. A ani ma 
neprekvapuje, čo hovorí pani predsedníčka o slobodnej voľbe lekára, keďže slobodnú voľbu poskytovateľa 
máme v návrhoch zákonov veľmi presne a precízne zakódovanú. Zrazu akoby Slobodnému fóru už tie 
akciovky neprekážali... No dobre, tak budeme mať jednu národnú verejnoprávnu, hoci pochybujem, že dnes 
je niekto schopný povedať, čo to vlastne je verejnoprávny. Treba tiež povedať, že dnes som rokoval so 
Stranou maďarskej koalície, ktorá je ochotná na túto tému diskutovať, ale rigorózne požaduje 
prekontrolovanie celej bezpečnosti systému. Preto v týchto dňoch si sadneme na odbornej úrovni, teda 
ekonómovia, právnici a budeme kontrolovať to, čo v zákonoch je - Úrad pre dohľad a kontrola solventnosti, 
kontrola vnútorných a vonkajších mechanizmov, alokácie zisku a tak ďalej. Chýba mi u vás jedna vec, pani 
predsedníčka: Aké makroekonomické dôsledky bude mať zlé hospodárenie verejnoprávnych inštitúcií? Dnes 
máme skúsenosti, že verejnoprávne organizácie nehospodária najlepšie. Koľko bude stáť všetkých občanov 
tejto republiky neustále oddlžovanie systému, zabezpečeného práve garanciami, stopercentnými úhradami a 
všetkým, čo ste do svojich zákonov dali? Bude to päť, sedem, dvanásť miliárd? Koľko dlhov zase vytvoríme, 
keďže skúsenosti s verejnoprávnymi organizáciami sú aj vo svete mizerné? To by ma zaujímalo, aby sme 
diskusiu vrátili do politickej roviny. 

Poslankyňa Z. MARTINÁKOVÁ: Národnú zdravotnú poisťovňu chápeme ako istý ochranný prvok v 
systéme, pričom nechceme brániť aj konkurencii, aj určitému trhovému prostrediu v zdravotníctve, ktoré je 
tam veľmi potrebné. Národná zdravotná poisťovňa, o ktorej hovoríme popri akciových spoločnostiach, bude 
podľa nášho návrhu vystavená rovnakému tlaku trhového prostredia, lebo v tých našich návrhoch sa 
neposkytuje jej osobitná ochrana proti exekúciám, výkonu rozhodnutia a konkurzom. Bude nútená správať 
sa ekonomicky. Pán minister, všetci odborníci od prvej chvíle, ako sa oboznámili s vašimi návrhmi, 
upozorňovali, že takýto model nie je nikde vyskúšaný, že je veľkým experimentom a tieto hlasy treba brať do 
úvahy. Reforma, ktorú neprijmú občania, je odsúdená na neúspech. S vašou reformou, podľa posledných 
štatistík, nesúhlasí takmer 60 percent občanov. Preto by bolo dobré, keby sme v parlamente veľmi seriózne 
vedeli diskutovať o prijateľnej podobe zdravotníckej reformy. 

Moderátor: Pán minister, ako chcete presvedčiť občanov, ale aj stavovské organizácie, ktoré môžu 
mať vplyv aj v Národnej rade SR? 

Minister R ZAJAC: Pani poslankyňa, na tú otázku nemôžem dať celkom rozumnú odpoveď, pretože žiadna 
reforma takého zložitého systému, akým je zdravotníctvo, sa nebude prijímať dobre. Pokiaľ máme pocit, že 
občanom niečo berieme, a my im berieme ilúziu bezplatnosti, za to im ponúkame oveľa kvalitnejšie a 
sociálnejšie zdravotníctvo. To, čo je veľmi zlé, je zobrať niečo cudzie, mierne to pokaziť, vyhlásiť to za svoje 
a tváriť sa, že poďme diskutovať o reforme. Kde boli poslanci Slobodného fóra pri schvaľovaní 
programového vyhlásenia vlády SR, ktoré je v súlade so zákonmi, ktoré sme predložili? Kde boli v januári, 
februári, v marci, keď sme dávali jednotlivé zákony už v definitívnej podobe do Legislatívnej rady vlády SR? 
Kde boli tí všetci reformátori štrnásť posledných rokov, keď naše zdravotníctvo vytvorilo dlh za 50 miliárd? 
Kde boli všetci, keď sme museli likidovať 30-, 40-miliardové dlhy? Aj ja dosť často hovorievam s ľuďmi, ktorí 
vravia držíme vám palce a nehovoria to ako klišé ministrovi, ktorý nie je veľmi populárny, ale hovoria to 
preto, že sú účastníkmi toho zdravotníctva. Pani poslankyňa, vy veľmi rada hovoríte, že chodievate medzi 
ľudí. Tak sa ich spýtajte, ako sú spokojní s dnešným zdravotníctvom a odpoveď je už dnes jasná. Spýtajte 
sa ich, čo je ich prvá myšlienka, keď ochorejú? Spýtajte sa, ako to je s korupciou v zdravotníctve a spýtajte 
sa ich, či sú lekári kladní hrdinovia zdravotníctva Žiaľ, nie sú, aj ja som lekár a sám hovorím - nie sme 
kladnými hrdinami. A potom hovorme o politických dimenziách, o politickej poctivosti, potom diskutujme o 
tom, kto chráni strednú triedu, ktorá toto zase bude len musieť zaplatiť zvýšenými daňami alebo zvýšenými 
odvodmi. A môžeme sa rozprávať aj o tom, ako som sem prišiel pokaziť existujúce krásne, fantastické 
zdravotníctvo... 

Diskusii so Slobodným fórom sa nebránim, ale avizujem verejne - budem s nimi diskutovať - ale o vládnom 
návrhu reformy a som ochotný každé zlepšenie akceptovať. Nepovažujem však za veľmi korektné motať 
jablká s hruškami. Keď dodržíme korektný tón a keď budeme obaja spomínať na to, kto nás zvolil a čím nás 



zaviazal pri voľbách, som presvedčený, že poslanci Slobodného fóra, alebo ich časť, budú hlasovať za 
vládne návrhy reformy. 

(Beseda je redakčne spracovaná.) 

(zár) 

 


