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Tlačová správa Aliancie Fair-play a vyjadrenia Lekárskeho odborového 

združenia a Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek 
 
 

 

Napriek reguláciám zdravotníctvo firmám super vynáša 
 

 
V Bratislave, 29. 9. 2016 

 

 

 
Tvrdenie, že v zdravotníctve nie je dosť peňazí, je pochybné. Na jednej 

strane dochádza k šetreniu aj na základných potrebách pacientov, lekári a sestry 
sú podhodnotené. Na druhej strane prekvapivo veľa zdravotníckych firiem 

dosahuje vysoko nadštandardné zisky. A to aj pri porovnaní s inými odvetviami 
biznisu. 

 

Tento záver vyplynul z dátovej analýzy účtovných závierok takmer 1300 
väčších zdravotníckych slovenských firiem v porovnaní s ekonomickými 

výsledkami 160-tisíc slovenských firiem. Analýzu urobila Aliancia Fair-play. 
 

 „Takmer 46 percent zdravotníckych laboratórií s tržbami viac ako 600-tisíc 
eur dosahuje rentabilitu tržieb viac ako 12 percent,“ uviedol Peter Kunder, 

analytik Aliancie Fair-play. Znamená to, že aj po odrátaní všetkých nákladov na 
prevádzku a chod firmy im zostane z inkasovaných peňazí viac ako 12 percent 

ako zisk. „Pätina zo spomínaných laboratórií má rentabilitu tržieb dokonca vyššiu 
ako 40 percent, čo už je extrémne vysoké zhodnocovanie peňazí,“ dodal Kunder.   

 

Veľmi vysoký podiel nadštandardne výnosných firiem sa nachádza aj medzi 

väčšími firmami, ktoré poskytujú vyšetrenia na CT a magnetickú rezonanciu – 
u viacerých ide o rentabilitu vyše 45 %. Ide o výnosnosť na úrovni špičkových 

právnických kancelárií, či špekulatívneho kapitálu. 
 

Zaujímavé je aj porovnanie výnosnosti maloobchodu - lekární 
a veľkodistribútorov liekov, zdravotníckeho materiálu a pomôcok. Hoci cenová 

regulácia v oboch kategóriách je podobná, nadštandardné výnosy dosahujú 2 
percentá lekární (malopredajcov), no až 19 percent distribútorov. Ide o signál, že 

v druhom prípade regulácia tlačí na výnosnosť firiem výrazne menej. 

 
„Pri súčasnom nastavení nákupov v slovenskom zdravotníctve sa 

konkurenčný boj vedený cez verejné obstarávanie ukazuje ako neúčinný nástroj 
znižovania cien, lebo často „súťaží“ len jeden. Ani regulácia cien špeciálneho 

zdravotníckeho materiálu spôsobom, akým sa deje dnes, neprináša očakávaný 
efekt,“ uviedol Kunder.   
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Slovensko už roky žije agendou zákazu/obmedzenia ziskov zdravotných 

poisťovní, resp. diskusiou, či a ako ich zisky obmedziť. Obmedzenie diskusie 
o výške zisku výlučne na zdravotné poisťovne považuje Aliancia Fair-play za 

nelogické, keďže čísla ukazujú, že vysokorentabilné podnikanie je súčasťou 
takmer každého zdravotníckeho odvetvia.  

 

„Doteraz sa občas zverejňovali jednotlivé príklady predraženia, či nezvykle 

výnosných zdravotníckych firiem. Naša analýza ukázala, že nejde o ojedinelé 
výnimky, nakoľko sa to týka desiatok firiem. Zisky firiem za rok 2014 nad 

úrovňou 12 percentnej rentability možno vyčísliť na 83 miliónov eur,“ povedal 
Kunder. 

 
Na nadpriemerné finančné výsledky viacerých subjektov podnikajúcich 

v zdravotníctve , ktoré sa vymykajú štandardnému trhovému prostrediu, 

dlhodobo upozorňuje aj Lekárske odborové združenie. „Z daného dôvodu LOZ 
podalo dva podnety na Európsku komisiu pre pôsobenie finančných  skupín 

v zdravotníctve,“ povedal predseda LOZ Peter Visolajský.  
 
„Bohužiaľ, každé premrhané euro v zdravotníctve chýba tomu, komu bolo 

určené - pacientovi. LOZ vníma mrhanie peniazmi v zdravotníctve, ako hlavný 
dôvod zaostávania slovenského zdravotníctva,“ dodal Visolajský.  

 
Hospodárske výsledky firiem ukazujú na potrebu diskusie o výške 

spoločensky zodpovedného zisku v zdravotníctve a o jeho prerozdeľovaní. A to aj 

vzhľadom na to, že je potrebné zmeniť stav, keď lekári a odborný zdravotnícky 
personál sú v porovnaní so zahraničím zjavne nedocenení a nemedicínske služby 

pre pacienta sú často na katastrofálnej úrovni.  
 
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek upozorňuje na to, že 

nedostatok finančných prostriedkov bol hlavným argumentom Ministerstva 
zdravotníctva, prečo nedostali sestry adekvátne platové ohodnotenie. „To, že za 

hranice uteká mnoho kvalifikovaných sestier, je už teraz v systéme cítiť. Na 
Slovensku nám ich chýba viac ako 12 000,“ uviedla Monika Kavecká, 
predsedníčka OZ SaPA.  

 

„To, že pár vyvolených má zo zdravotníctva zlatú baňu a do reálneho 
zdravotného systému sa nakoniec dostane len zlomok peňazí, je pre mnohé 

sestry skutočným dôvodom pre odchod do zahraničia,“ dodala Kavecká.   
 

Aliancia Fair-play je ochotná poskytnúť ministerstvu zdravotníctva a 
zdravotným poisťovniam podrobnejšie podklady umožňujúce identifikáciu a 

prípadnú kontrolu jednotlivých firiem. 
 

Kompletný materiál možno nájsť na adrese: http://fair-play.sk 
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