
Vyjadrenie k stanovisku JUDr. Domčekovej:

Piešťanská nemocnica by sa potrebuje pohnúť zo začarovaného kruku a potrebuje riešiť naliehavé 
problémy:

1. stabilizovať ekonomickú situáciu (počas pôsobenia JUDr.Domčekovej na stoličke 
riaditeľa NAW vznikol dlh nemocnice len v Soc.poisťovni takmer 1 000 000 Eur, pred jej 
nástupom sme nemali v Sociálnej poisťovni žiadny dlh)
2. životne potrebuje nový kvaliný CT prístroj
3. vyriešiť post riaditeľa v súlade so zákonom (konštatovanie súdov ohľadom zloženia 
Správnej rady, Protest GP ohľadom protiprávneho zápisu JUDr. Domčekovej ako štatutára 
n.o.)

Opakovane sme sa s Mgr. Kovačovičovou snažili na zasadnutiach Správnej rady (ďalej SR) o 
vyriešenie zloženia SR (správnej rady) v súlade so zákonom, riešiť obsadenie postu riaditeľa, 
zaobstaranie nového CT prístroja, ale bez výsledku. Zástupcovia MZ SR v SR NAW Piešťany n.o. 
nemajú záujem na riešení problémov našej nemocnice.
Ja osobne nemám záujem eskalovať spor s JUDr. Domčekovou, chcem len aby sa nastolil právny 
stav v našej nemocnici.

K stanovisku JUDr. Domčekovej pre TASR k obstarávaniu CT prístroja v roku 2012 ale 
musím zaujať stanovisko, nakoľko jej nejde o riešenie problémov našej nemocnice, ide jej len o 
osočovanie a škandalizovanie mojej osoby na základe klamstiev a poloprávd vytrhnutých z 
kontextu.

K výberovému konaniu na nový CT prístroj v roku 2012 som sa už opakovane vyjadril aj 
pre médiá a môžem to zopakovať, nič na svojich vyjadreniach meniť nepotrebujem, stojím si za 
nimi.

Zarážajúce je, že JUDr. Domčeková sedí na stoličke riaditeľa NAW od vovembra 2012, 
výberové konanie na nový CT prístroj bolo zrušené v októbri 2012 a všetky okolonosti výberového 
konania boli verejne známe a dostupné. Problém pre JUDr. Domčekovú okolo obstarávania CT 
2012 nastal až potom, ako som s Mgr.Kovačovičovou upozornil na nákup predraženého CT 
prístroja na jeseň v roku 2014. Čo robila JUDr. Domčeková 2 roky s týmito faktami? Prečo podala 
trestné oznámenie na neznámeho páchateľa až v novembri 2014 (po 2 rokoch) a prečo na 
neznámeho páchateľa, keď ona ho pozná?
K faktom:

V roku 2011-2012 som bol jedným z troch členov komisie, ktrorá mala za úlohu dohliadať 
na otváranie obálok uchádzačov na VO CT prístroja. Odborným garantom v tejto komisii bola 
primárka Rtg oddelenia, ďalším členom bola osoba zodpovedná za VO v našej nemocnici. Táto 
komisia mala kontrolovať, či všetci uchádzači splnili stanovené podmienky. Táto komisia nemala a 
nemohla robiť žiadne predbežné poradie uchádzačov, nakoľko výber mal prebehnúť až následne 
elektronicky a mal trvať 8 hodín. Až v priebehu tejto elektronickej aukcie zadávali uchádzači medzi
inými položkami aj cenu. S cenou ako aj ostatnými položkami sa počas aukcie pracovalo – menili 
sa. Takže z toho musí byť každému jasné, že sme nemohli robiť žiadne predbežné poradie 
uchádzačov. My ako komisia na otváranie obálok sme len kontrolovali, či všetci uchádzači splnili 
stanovené podmienky a či sa môžu zúčastniť elektronickej aukcie (ceny v obálkach ani neboli 
uvádzané). Obálky sa otvárali v poradí, v ako boli doručené, preto aj uchádzači boli zapísaní v 
takom poradí ako boli otvárané obálky. Ak bola firma Siemens na 3. mieste tak preto, že ich obálka 
sa otvárala ako 3.



Súťaž bola vypísaná na CT prístroj 128 špirálový. Všetci účastníci prihlásili prístroje s 
počtom špirál 128 (viem dokázať dokumentami). Ani JUDr. Domčeková ani prim. MUDr. Mičová 
doteraz nepredložili žiadny dokument, ktorý by dokázal, že išlo o prístroj 64 špirálový. Ja mám 
niekoľko dokumentov, že od Siemensu išlo o 128 špirálové zariadenie.

Vo vypísanom výberovom konaní nebola cena prístroja stanovená ako jediný rozhodujúci 
faktor, bolo vybraných 18-alebo 19 položiek, cena bola jednou z nich, mala najvyššiu váhu. Okrem 
ceny samotného prístroja hrali dôležitú úlohu: cena lampy (nakoľko je to po cene samotného 
prístroja najvyššia a najdrahšia položka pri opravách – cena lampy je okolo 120 000 Eur), okrem 
ceny prístroja a lampy mali vysokú váhu rýchlosť servisu, doba dodania náhradnej súčiastky, dlžka 
záruky. Spôsob VO ako aj parametre súťaže boli odsúhlasené SR v roku 2011-2012. Po prebehnutí 
súťaže v apríli – máji 2012 prišiel do NAW list od neúspého uchádzača vo VO, v ktorom namietal, 
že firma Siemens nesprávne uviedla počet vrstiev ich prístroja a tým získala body navyše a preto 
vyhrala súťaž. Ja som bol na operačnom sále, keď som dostal odkaz, že mám prísť okamžite na 
zasadnutie komisie. Nakoľko som operoval, tak som na komisiu prišiel asi po hodine. Tam som 
zistil, že primárka Rtg oddelenia spolu s ďalšou členkou komisie už napísali list, v ktorom 
vylučovali firmu Siemens z VO. Chceli odo mňa aby som sa podpísal pod tento list. Ja som bol 
veľmi zaskočený touto správou a list som podpísal. Nakoľko som ale postupne začal chápať, že 
situácia nie je taká jednoznačná ako mi ju predostreli, tak som si dal znovu zrekapitulovať celý 
problém. Na základe pochopenia problému som pred komisiou volal svoje známej, ktorá vtedy 
pracovala na NKU v riadiacej funkcii a vysvetlil som jej, čo sa nám stalo. Táto osoba mi vysvetlila, 
že ak sme si istí, že firma Siemens nás oklamala alebo uviedla do omylu, že ju môžeme vylúčiť, ale 
musíme si byť vedomí, že môžeme niesť následky takéto konania. Po tomto telefonáte som volal 
technickú námestníčku STU (Slovenský technický ústav v Piešťanoch – ktorý vydáva certifikáty na 
prístroje) a požiadal som ju o stanovisko v tejto veci. Bola ochotná a do 20 minút prišla do komisie. 
Preštudovala si pred nami dokumentáciu firmy Siemens a povedala nám – celej komisii, že v 
certifikáte firmy Siemens sú zapísané také údaje s akými sa táto firma zúčastnila konania a 
nemožno to preto posúdiť ako klamstvo alebo zavádzanie. Že na základe dokumentov, ktoré 
predložila firma Siemens sme ju pripustili do VO a nevzniesli sme námietku vtedy ak nám nebolo 
niečo jasné. Zdôrazňujem, že odborným garantom v komisii bola primárka Rtg oddelenia MUDr. 
Mičová, ktorá pri otváraní obálok bola "odborníčkou" v tejto oblasti. Po týchto zisteniach som išiel 
za riaditeľom MUDr. Mammrilom a povedal som mu, čo sme zistili. On o námietke vo VO vedel. 
Povedal mi, že my sme boli komisia na otváranie obálok a nie sme kompetentní niekoho vylúčiť z 
VO. Štatutárom nemocnice je on a on musí rozhodnúť. Aj na základe toho čo som mu povedal sa 
utvrdil, že nemocnica po ukončení VO a po vyhlásení víťaza nemôžeme niekoho vylúčiť. 
Nemocnica v dobrej viere vyhlásila a realizovala VO a z neho vzišiel víťaz. Ak by nemocnica 
niekoho vylúčila, tak sa môže dostať do právneho sporu s uchádzačmi a to by jej mohlo spôsobiť 
veľké problémy – súdy, náhrada škody a pod. Preto nemocnica musí vyhlásiť víťaza v súlade s 
prebehnutým výberovým konaním. Každý účastník má právo podať námietku voči VO do 30 dní na
Úrad pre VO. Keď potom tento úrad niekoho vylúči alebo určí iného víťaza, alebo zruší VO, 
nemocnica sa stotožní so záverom Úradu pre VO. Nespokojní účastníci VO nech sa potom sporia s 
Úradom pre VO a nie s nemocnicou. Riaditeľ proste nechcel, aby sa dostala nemocnica do právneho
sporu a aby nevznikli nemocnici finančné škody, čo bolo podľa mňa dobré manažérske rozhodnutie 
a súhlasil som s takýmto riešením. S týmto som sa vrátil k členom komisie a vysvetlil som im 
stanovisko riaditeľa aj svoje a považoval som vec za uzavretú. Podľa našich vedomostí sa žiadny z 
uchádzačov ktorí neuspeli vo VO 2012 neobrátil s námietkami na Úrad pre VO. Víťaž bol 
vyhlásený a riaditeľ dostal z MZ SR povolenie na nákup prístroja. Nakoľko sa ale medzitým 
uskutočnili voľby do NRSR a bola vymenovaná nová vláda, tak sa stará SR už nezišla, zástupcovia 
za MZ SR boli odvolaní a SR nemohla dať súhlas riaditeľovi na nákup tohto CT prístroja.

Po voľbách bolo nové zloženie SR, ktorá ako jeden z prvých krokov inštalovala do DR 
(dozornej rady) pri NAW poslankyňu Renatu Zmajkovičovú a zastavila nákup CT prístroja. Na naše



námietky o potrebe nového CT prístroja (starý bol pokazený 3 mesiace, jeho oprava mala stáť 130 
000 Eur, stratou na výkonoch sme prišli o ďalšie financie, takže strata bola minimálne 200 000 Eur, 
o ktoré mohol byť nový prístroj v tej dobe lacnejší. Žiadny argument nebol dobrý, aby členovia SR 
zmenili svoje rozhodnutie. Vtedy sme pochopili, že im ide o zrušenie tendra za každú cenu a 
pochopili sme, že príde to čo nasledovalo. Chceli odvolať riaditeľa Ing. Mamrillu. Na to ale nemali 
dostatočný počet hlasov (nestačila im prostá väčšina, na odvolanie riaditeľa potrebovali 2/3 
väčšinu). Tak si protiprávne (čo konštatovali aj súdy a GP) zmenili štatút nemocnice, protiprávne 
dosadili do SR 6.člena – 4.za MZ SR a potom už mali potrebnú 2/3 väčšinu.

V roku 2014 už SR odsúhlasila nákup CT prístroja za 1 600 000 Eur s DPH.

CT prístroj v roku 2012 (128 vrstvový tak ako ten v roku 2014) mal stáť 847 000 Eur bez 
DPH (s DPH 1 015 000 Eur) aj so stavebnými úpravami. Okrem toho na jeseň v roku 2012 bol CT 
prístroj pokazený – vypálená lampa – oprava mala stáť 130 000 Eur. Keby sa nebol opravoval starý 
CT prístroj a kúpil nový, bola by jeho cena o 200 000 nižšia.

Tu sa vynárajú zaujímavé otázky:

Prečo v roku 2012 Dozorná rada nezaujala stanovisko k VO na CT prístroj až po 4 
mesiacoch, keď už bola vymenovaná nová SR? Prečo nezaujala DR stanovisko k VO hneď po VO, 
veď všetky fakty boli známe? Nebolo toto stanovisko DR urobené na objednávku? Prečo 
doporučenie DR priniesla na 1.zasadanie SR priamo jej nová predsedníčka a toto stanovisko nebolo 
riadne doručené riaditeľovi a celej SR, ako malo byť normálnym postupom?

Prečo nie je SR pri NAW vytvorená tak, ako to sľuboval minister zdravotníctva – prečo v 
nej nie sú zástupcovia VUC, mesta a pod., keď sa tak všade udialo len nie u nás?

Prečo je JUDr. Domčeková v kresle riaditeľa NAW Piešťany n.o., keď je to v rozpore so 
zákonom a protest proti tomu dala samotná GP? Platia na Slovensku zákony? Kedy sa vyšetria na 
Slovensku kauzy a vinníci budú potrestaní?

NAKA vyšetruje obstarávanie CT prístroja v roku 2014 na základe podania GP a v tejto 
vecio je vznesené aj obvinenie. NAKA vyšetruje obstarávanie CT prístroja v roku 2012 na základe 
podania JUDr. Domčekovej na neznámeho páchateľa, obvinenie vznesené nie je.

Nemám snahu odvádzať pozornosť od žiadnej príčiny, práve naopak som rád, že sa obe 
obstarávania vyšetrujú. Mám záujem, aby bolo všetko v súlade so zákonom, aby mala naša 
nemocnica dobrého a právoplatného riaditeľa, aby mala Správnu radu v súlade so zákonom a 
zakladacou listinou, ktorej bude záležať na osude našej nemocnice. Aby nemocnica mohla 
vyšetrovať a ošetrovať svojich pacientov tak ako je to v dnešnej dobe potrebné, aby neboli 
ohrozovaní na živote a aby nebolo ohrozované ich zdravie. Aby im nemocnica slúžila tak ako má.

Reakciu JUDr. Domčekovej chápem ako reakciu človeka, ktorému nevyhovuje pracovať v 
intenciách zákona a dobrých mravov. Na margo záveru JUDr. Domčekovej – som slabý na to aby 
som zachránil zdravotníctvo, ale pokúšam sa s Mgr. Kovačovičovou o záchranu a normálne 
fungovanie našej nemocnice.

MUDr. Alan Suchánek


