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                                             Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
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                                                                      Naša značka -  2021/0002
                                                                      V Bratislave dňa 08.09.2021

VEC  :  Oznámenie  o     poskytovaní  zdravotnej  starostlivosti  nad  rámec  oprávnenia  na
podnikanie/bez oprávnenia – návrh na vykonanie dohľadu

Slovenskej komore fyzioterapeutov (ďalej len „Komora“) bolo oznámené, že dňa 09.08.2021
odvysielala  televízia  TA3  príspevok  týkajúci  „poskytovania  služieb  chiropraktika;  bolesti
chrbta“. 

Vecne  sa  príspevok  odvysielaný  dňa  9.8.2021  10:39   (link  na  záznam  pripájame)
https://www.ta3.com/relacia/21384/pri-praci-v-sede-trpia-bedrove-klby-a-driek-chiropraktik-
povedal-na-co-si-dat-pozor týkal  skutočnosti,  že  pacient  trpiaci  bolesťami,  ktorý  navštívi
chiropraktika  by  mal  mať „diagnózu“  od  lekára,  aby  chiropraktik  mohol  čím účinnejšie
pacientovi pomôcť. V príspevku bol vedený rozhovor s pánom Romanom Farkašom, v titulku
označeným  ako  chiropraktik.  V rámci  rozhovoru  pán  Roman  Farkaš  uviedol,  že  každý
(masér, fyzioterapeut, chiropraktik) používa trochu odlišné metódy. Vyjadril sa k tomu, že „ak
pacient má strojček na srdci“, tak niektoré postupy sa použiť nedajú.

Komora  uvádza,  že  legislatívna  úprava  Slovenskej  republiky  nepozná  poskytovanie
zdravotnej  starostlivosti  v povolaní  „chiropraktik“.  Lekár,  fyzioterapeut  a     masér sú
zdravotnícke povolania, ktoré vo vzťahu k „bolestiam pohybového aparátu“ bežne poskytujú
zdravotnú starostlivosť. Zdravotnícke povolanie sa vykonáva výlučne podľa   ustanovenia § 3
ods. 4 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a súčasne po splnení podmienok
uvedených v ustanovení § 31 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.    

Komora zistila, že  Roman Farkaš, bol zapísaný v Živnostenskom registri,  IČO : 45984077,
miesto podnikania Bratislava Rača, Karpatské námestie 10A, predmetom podnikania boli do
31.01.2019 „masérske služby“. 
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Komora ďalej zistila, že fyzická osoba Roman Farkaš nie je zapísaná do Registra vedeného
Komorou  a ani  do  Registra  vedeného  Slovenskou  komorou  medicínsko  –  technických
pracovníkov. 

Komora ďalej zistila, že spoločnosť ENERGYflex s.r.o., IČO : 52 070 255, sídlo  Bratislava
Rača,  Karpatské  námestie  10A,  ktorej  jediným  spoločníkom  a konateľom  je  pán  Roman
Farkaš, podľa webovej stránky (pripájame v prílohe) „napráva bolestivé miesta a koriguje
pohybový aparát“. Súčasťou informácie webovej stránky spoločnosti  ENERGYflex s.r.o. je
vymenovanie  výkonov,  ktoré  sú  svojím  obsahom  zdravotnou  starostlivosťou.  Komora
nahliadnutím  do  obchodného  registra  zistila,  že  spoločnosť  ENERGYflex  s.r.o.  nemá
povolenie  na  poskytovanie  zdravotnej  starostlivosti.  Pán  Roman  Farkaš  je  spoločníkom
a konateľom  ďalšej  obchodnej  spoločnosti  ENERGYflexPlus   s.r.o.,  IČO  :  53 541 472,
s rovnakým sídlom, ktorá rovnako nie je oprávnená na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Komora oznamuje Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, že existuje dôvodná
obava, že fyzická osoba Roman Farkaš,  poskytuje bez  oprávnenia  zdravotnú starostlivosť.
Komora  ďalej  oznamuje  Úradu  pre  dohľad  nad  zdravotnou  starostlivosťou,  že  existuje
dôvodná  obava,  že  právnická  osoba  ENERGYflex  s.r.o.  a EnergyflexPlus  s.r.o.  poskytuje
zdravotnú starostlivosť a to bez oprávnenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Vzhľadom  na  pôsobnosť  Úradu  pre  dohľad  nad  zdravotnou  starostlivosťou  uvedenú
v ustanovení  §18 ods. 1 písm. b/ v spojení s možnosťou uvedenou v ustanovení § 43a Zákona
č.  580/2004  Z.z.  v znení  neskorších  predpisov,  navrhujeme,  aby  Úrad  preskúmal  zistenia
Komory  a v prípade ak sa  ukážu  ako pravdivé,  na základe  vlastných poznatkov,  vykonal
dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti pánom Roman Farkašom, spoločnosťou
Energy flex, s.r.o. a Energy flexplus, s.r.o.  

Komora oznámi televízii TA3, aby sa zdržala vysielania príspevkov, ktoré môžu znamenať
šírenie  nepravdivej  informácie  a to  –  v konkrétnom  prípade  –  poskytovanie  zdravotnej
starostlivosti  na území Slovenskej  republiky inak,  ako po splnení  podmienok stanovených
zákonom č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

S úctou                                               
  ......................................................... …................................................
 Slovenská komora fyzioterapeutov  Hlavný odborník MZ SR pre fyzioterapiu
 Diana DUDÁŠOVÁ, prezidentka PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH
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