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Vec: Podozrenie z nehospodárneho využívania financií EÚ pri zavádzaní systému DRG 
v SR

                                                                                                             OLAF – European Anti-Fraud 
Office

                                                                                       European Commission
                                                                             Rue Joseph II, 30

                                                                       1000 Brussels
                                                              Belgium

                                                                                    V Bratislave dňa 6.1.15

Vážené dámy a páni, 

Obraciam sa na vás s ďalším podnetom týkajúcim sa podozrenia z nehospodárneho 
využívania prostriedkov Európskej únie. Ide o podozrenie s nehospodárneho využívania 
týchto prostriedkov pri zavádzaní tzv. DRG (Diagnosis Related Groups) systému v 
slovenskom zdravotníctve. 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) podpísal 13.12.2011 s nemeckým 
poskytovateľom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) zmluvu, ktorej 
predmetom bola podpora pri implementácii nemeckého klasifikačného systému DRG. 
Podmienkou prebratia nemeckého klasifikačného systému DRG tiež bolo vyškolenie 8 
národných expertov v InEK-u. 

Po zmene slovenskej vlády v roku 2012 však boli zmenené osoby nominované na vedúcich 
pozíciách tohto projektu, o čom rozhodla novovymenovaná predsedníčka ÚDZS Monika 
Pažinková. Na to, že tieto osoby nemali kvalifikáciu a skúsenosti potrebné pre tento projekt 
upozornil jeden z účastníkov spomínaného školenia v InEK-u MUDr. Ján Popovič. Na 
základe jeho podnetu sa prípadom začalo zaoberať aj Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ). To 
však neiniciovalo nezávislú kontrolu na ÚDZS, ale paradoxne údajné pochybenie Moniky 
Pažinkovej mala zhodnotiť samotná Monika Pažinková. Keďže jej vysvetlenie bolo pre MZ 
dostatočné, MZ považuje prípad za vybavený. 

Okrem spomínanej možnosti nedostatočných skúseností a kvalifikácie vedúcich osôb však pri 
tomto projekte hrozia aj ďalšie riziká potenciálneho nehospodárneho, resp. podvodného 
využívania prostriedkov EÚ. Podľa bližšie nemenovaného zdroja blízkeho tomuto projektu 
mali byť prostriedky Európskej únie určené na tento projekt presmerované na školenia v 
účelovo vybraných zariadeniach ako napr. DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava alebo 
Grand Hotel Bellevue Vysoké Tatry. Tieto zariadenia sú prepojené s Jurajom Širokým, ktorý 
je známy svojim prepojením s premiérom SR Robertom Ficom. Podobne nehospodárne tiež 
mali byť využívané prostriedky EÚ na financovanie nedostatočne kvalifikovaných lektorov, 
dodávateľských služieb, ako aj iných aktivít. Okrem potenciálneho zneužitia prostriedkov EÚ 
tiež má byť údajne cieľom zabránenie implementácii DRG, kedže zavedenie tohto systému by 
mohlo v budúcnosti výrazne obmedziť ďalšie snahy o zneužívanie verejných financií v 
zdravotníctve. 

Považujem za neprípustné, že napriek existujúcim podozreniam nebola ohľadom zavádzania 
systému DRG vykonaná nezávislá kontrola, ale namiesto toho o správnosti rozhodnutia 
predsedníčky ÚDZS Moniky Pažinkovej rozhodovala samotná predsedníčka Monika 



Pažinková. Keďže bol tento projekt financovaný aj z prostriedkov Európskej únie, prosím vás 
o jeho nezávislé prešetrenie.  

Ďalšie informácie k tomuto prípadu prikladám v prílohe. Prosím dajte mi vedieť, či sa s 
uvedeným prípadom budete zaoberať a aký bude ďalší priebeh vášho šetrenia. Verím, že 
rýchle a efektívne vyriešenie tohto prípadu je aj vo vašom záujme. 
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