V Košiciach dňa 20.4.2017
Číslo: 819/2017-OSVaZ/
ROZHODNUTIE
o uložení pokuty

Košický samosprávny kraj ako správny orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon
č. 71/1967 Zb. “) a podľa § 82 ods.1 písm. c), a ods. 9 zákona č. 578/2004 Z. z. o
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov ( ďalej len „ zákon č. 578/2004 Z. z. “), vo veci uloženia pokuty poskytovateľovi
zdravotnej starostlivosti BEJO s.r.o. , Opálová 27/66, 040 11 Košice (ďalej len „účastník
konania“) za porušenie povinnosti podľa § 79 ods. 1 písm. ah) zákona č. 578/2004 Z. z. a
v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb.

rozhodol:
účastníkovi konania ukladá pokutu vo výške 150,- Eur,- (slovom stopäťdesiat eur) podľa §
82 ods. 1 písm. c) a ods. 9 zákona č. 578/2004 Z. z. za porušenie povinnosti podľa § 79
ods.1 písm. ah) zák. č. 578/2004 Z.z., podľa ktorého poskytovateľ, ktorý je držiteľom
povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný, ak
v odseku 3 nie je ustanovené inak, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať
osobitné predpisy o úhradách za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (55jap - § 44 zákona č.
577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného
zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti v znení zákona č. 53/2015 Z. z.), a to tým, že od pacienta Michala Jana vybral
dňa 3.3.2016 za „celodenné vyšetrenie“ neoprávnene poplatok v sume 2 €,
Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť v lehote 15 dní odo dňa
právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet číslo: 7000186505/8180 vedený v štátnej pokladnici
s uvedením IBAN SK52 8180 0000 0070 0018 6505 a identifikačného variabilného symbolu
8192017.
Odôvodnenie:
Košický samosprávny kraj začal správne konania proti účastníkovi konania z úradnej
povinnosti po prešetrení podnetu.

Dôvodom začatia konania bolo možné porušenie povinnosti podľa:
1) § 79 ods.1 písm. ah) zák. č. 578/2004 Z.z., podľa ktorého poskytovateľ, ktorý je
držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej
praxe, je povinný, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy o úhradách za poskytnutú zdravotnú
starostlivosť (55jap - § 44 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 53/2015 Z. z.),
a to tým, že od pacienta vybral poplatok 2 eura za celodenné vyšetrenie.
2) § 79 ods.1 písm. zu) zák. č. 578/2004 Z.z. podľa ktorého poskytovateľ, povinný
dodržiavať cenník všetkých zdravotných výkonov, ktorý musí bezodkladne a
preukázateľne zaslať vrátane každej jeho zmeny samosprávnemu kraju príslušnému
podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia a to tým, že v cenníku má
položku potvrdenie pre zamestnávateľa o ambulantnom vyšetrení pacienta na vlastnú
žiadosť.
Košický samosprávny kraj začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty oznámil
účastníkovi konania listom č. 819/2017-OSVaZ/9330 zo dňa 1.3.2017. Účastníkovi konania
bolo v zmysle predmetného listu v nadväznosti na § 33 zákona č. 71/1967 Zb. umožnené
vyjadriť sa k veci pripadne navrhnúť nové dôkazy a ich doplnenia. Účastník konania na
upovedomenie reagoval listom zo dňa 3.4.2017.
Podkladom pre rozhodnutie sú vlastné zistenia KSK po prešetrení podania, stanovisko
účastníka konania zo dňa 3.4.2017, a dňa 14.4.2016, cenník výkonov a služieb.
Legislatíva:
Podľa § 79 ods. 1 písm. ah) zak. č. 578/2004 Z. z., je poskytovateľ, ktorý je držiteľom
povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný, ak v
odseku 3 nie je ustanovene inak, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné
predpisy o úhradách za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.55jap).
Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z. poskytovateľ, s ktorým má zdravotná
poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu,30) nesmie požadovať od
poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza na základe verejného
zdravotného poistenia podľa tohto zákona.
Podľa §44 ods.3 zákona č. 577/2004 Z. z. poskytovateľ, s ktorým má zdravotná
poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu,30) môže požadovať od
poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť poskytnutú pri chorobe uvedenej v zozname
chorôb najviac vo výške spoluúčasti poistenca podľa tohto zákona a predpisov vydaných na
jeho vykonanie. Poskytovateľ môže požadovať od poistenca úhradu za služby súvisiace s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti najviac vo výške spoluúčasti poistenca podľa tohto
zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie. Zdravotné výkony poskytované pri chorobe
uvedenej v zozname chorôb a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré
poskytovateľ poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu, kontroluje vyšší územný celok
príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia výkonom dozoru podľa
osobitného predpisu.37)

Podľa §79 ods. 1 písm. zu) zák. č. 578/2004 Z.z., podľa ktorého poskytovateľ, povinný
dodržiavať cenník všetkých zdravotných výkonov, ktorý musí bezodkladne a preukázateľne
zaslať vrátane každej jeho zmeny samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta
prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.
Šetrením podnetu boli zistené nasledujúce skutočnosti:
 na príjmovom pokladničnom doklade na meno Michal Jano, zo dňa 3.3.2016 s číslom
25/4/2016, je uvedený ako účel platby: “Potvrdenie o amb. vyšetrení“, v sume 2 €,
ktorý sa nenachádza v cenníku poskytovateľa,
 poskytovateľ má v cenníku lekárských výkonov, ktorý preukázateľne doručil dňa
3.3.2016 položku „č. 26 – potvrdenie pre zamestnávateľa o ambulantnom ošetrení
pacienta na vlasnú žiadosť pacienta“, ktorý podľa § 3 ods. 4 zákona č. 577/2004 Z.z.
o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného
poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v
znení zákona č. 53/2015 Z.z.), písm. e) potvrdenie o návšteve lekára alebo potvrdenie
o návšteve iného zdravotníckeho pracovníka sa plne uhrádza na základe verejného
zdravotného poistenia.
K bodu 1)
KSK kontrolou zistil, že účastník konania postupoval v rozpore s §79 ods.1 písm. ah)
zák.č.578/2004 Z.z., podľa ktorého je poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo
držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, povinný, ak v odseku 3 nie je
ustanovene inak, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy o
úhradách za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.55jap), v danom prípade §44 ods. 3 zákona č.
577/2004 Z.z. podľa ktorého poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca
uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu,30) môže požadovať od poistenca úhradu za
zdravotnú starostlivosť poskytnutú pri chorobe uvedenej v zozname chorôb najviac vo výške
spoluúčasti poistenca podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie.
Poskytovateľ môže požadovať od poistenca úhradu za služby súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti najviac vo výške spoluúčasti poistenca podľa tohto zákona a
predpisov vydaných na jeho vykonanie. Zdravotné výkony poskytované pri chorobe
uvedenej v zozname chorôb a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré
poskytovateľ poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu, kontroluje vyšší územný celok
príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia výkonom dozoru podľa
osobitného predpisu.37).
Porušenia sa účastník dopustiť dopustil tým, že dňa 3.3.2016 od pacienta vybral
poplatok za “Potvrdenie o amb. vyšetrení“, v sume 2 €,
V správnom konaní bolo zistené, že účastník konania priznal svoj nedostatok a dňa
26.5.2016 prostredníctvom vkladu na účet poukázal sumu 2,- eur na meno Michala Jana.
K bodu 2)
KSK upustil od uloženia pokuty za predmetný nedostatok, kedže ten je v príčinnej
súvislosti s bodom 1 za ktorý je účastníkovi konania uložená pokuta. Z dôvodu aby sa
predišlo duplicitnému trestaniu účastníka konania za to isté porušenie, KSK upúšťa od
uloženia pokuty za tento nedostatok.

Po vyhodnotení jednotlivých podkladov pre rozhodnutie, ako aj z vyjadrenia účastníka
konania správny orgán dospel k záveru, že účastník konania postupoval v rozpore s § 79 ods.
1 písm. ah) zákona č. 578/2004 Z. z., tak ako je uvedené vyššie.
Vzhľadom na uvedené má Košický samosprávny kraj za preukázané, že účastník
konania postupoval v rozpore s povinnosťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
ustanovenou v § 79 ods. 1 písm. ah), zu) zákona č. 578/2004 Z. z. .
Podľa § 82 ods. 9) zákona č. 578/2004 Z. z. samosprávny kraj uloží poskytovateľovi
za porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 79 ods. 1 písm. ah) zákona č. 578/2004
Z. z. pokutu do výšky 16 596,- Eur. Pri ukladaní pokuty Košický samosprávny kraj zhodnotil
závažnosť, čas trvania, následky a povahu zistených nedostatkov, priznanie účastníka
konania, odstránenie nedostatkov, vrátenie platby pred začatím správneho konania pacientovi.
Vzhľadom na uvedené KSK mimoriadne znížil výšku pokuty pod stanovenú sadzbu. KSK
má za to, že pokuta v danej výške, je postačujúce.
Košický samosprávny kraj vyhodnotil jednotlivé podklady rozhodnutia a vyjadrenie
účastníka konania pričom vychádzal zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci, a za tým
účelom mal zaobstarané podklady
pre rozhodnutie. Z uvedeného dôvodu Košický
samosprávny kraj rozhodol na základe hodnotenia jemu vykonaných dôkazov postačujúcich
pre vydanie rozhodnutia v merite veci, posudzujúc ich jednotlivo i vo vzájomných
súvislostiach tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967
Zb., právo podať odvolanie Košickému samosprávnemu kraju, Nám. Maratónu mieru 1, 042
66 Košice, v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie je preskúmateľné
súdom.
MUDr. Erich Boroš, PhD., MSc.
lekár samosprávneho kraja

Rozhodnutie sa doručuje: BEJO s.r.o. , Opálová 27/66, Košice 040 11

