Nemocnica sv. Michala nesprístupnila dokumenty o nákupe
vybavenia za 23 miliónov eur, Nadácia Zastavme korupciu prerušuje svoje pôsobenie v pracovnej skupine

Tlačová správa

Bratislava, 10. januára 2017

Riaditeľ Nemocnice sv. Michala nesplnil svoj sľub, ktorý pred médiami dal
Nadácii Zastavme korupciu, že jej sprístupní všetky dokumenty týkajúce sa
tendra a nákupu vybavenia Nemocnice spolu za 23 miliónov eur. Nadácia
začiatkom decembra 2016 požiadala o dokumenty podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, minulý týždeň obdržala zamietavú odpoveď
od Ministerstva vnútra, ktoré je zriaďovateľom Nemocnice. Do momentu,
kým Nemocnica nesprístupní požadované dokumenty, Nadácia pozastavuje svoje pôsobenie v pracovnej skupine zriadenej za účelom preskúmania
nákupu.
Nadácia Zastavme korupciu od leta 2016 pracuje na analýze najväčšieho tendra
na zdravotnícke vybavenie v histórii Slovenska pre Nemocnicu sv. Michala.
O svojich zisteniach Nadácia informovala na blogu na stránke Denníka N.
V reakcii na analýzu dňa 23. novembra 2016 prebehlo stretnutie, na ktorom
riaditeľ Nemocnice Marián Križko deklaroval ochotu sprístupniť všetky dôležité
informácie. Do dnešného dňa tak však napriek opakovaným žiadostiam neurobil.
Odpoveď Nemocnice svätého Michala a rozhodnutie o nesprístupnení informácií,
ktoré vydalo Ministerstvo vnútra, vyvoláva pochybnosti, či zástupcovia oboch
spomenutých inštitúcií dodržiavajú zákon. Ako dôvod nesprístupnenia informácií totiž uvádzajú, že väčšinu z nich nemajú k dispozícii. Nešpecifikujú,
prečo ich nemajú k dispozícii, pritom viaceré z požadovaných informácií musia
podľa zákona o verejnom obstarávaní uchovávať. Napríklad doklady o výpočte
predpokladanej hodnoty zákazky a zápisnicu o vyhodnotení ponúk musia uchovávať po dobu najmenej päť rokov od ukončenia obstarávania. Špecifikácie, ktoré
Nadácii taktiež neboli sprístupnené, majú byť povinnou prílohou zmluvy zverej
nenou v centrálnom registri zmlúv.
“Sme presvedčení, že zadržiavaním požadovaných informácií Nemocnica sv. Michala
a rezort vnútra porušujú zákon. Je proti našim hodnotám zasadať v pracovnej sku
pine s niekým, kto porušil sľub a nedodržuje zákon,” vysvetľuje dôvod prerušenia
pôsobenia Nadácie Zastavme korupciu v pracovnej skupine riaditeľ Nadácie
Pavel Sibyla. O sprístupnenie dokumentov sa teraz bude Nadácia usilovať práv-
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nou cestou a taktiež bude ďalej pracovať na odkrývaní pozadia celej kauzy.
V prípade, že Nemocnica a ministerstvo vnútra zmenia prístup, Nadácia je
pripravená vrátiť sa k jednému stolu, kde sa nákupom mal okrem Nadácie a
Nemocnice zaoberať aj zástupca Inštitútu zdravotníckej politiky Ministerstva
zdravotníctva.
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O Nadácii Zastavme korupciu
Nadáciu Zastavme korupciu založili spoluzakladateľ spoločnosti ESET Miroslav
Trnka a podnikateľ v reklame Michal Bláha. Jej hlavným cieľom je čo najviac
obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Medzi jej základné piliere patrí osveta a vzelávanie, pomoc oznamovateľom
korupcie, podpora investigatívneho žurnalizmu a zapájanie verejnosti.
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