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Vec: Podnet na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu 
záujmov 
 
 
 V súlade s čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z.z. (ďalej len 
„ústavný zákon o ochrane verejného záujmu“) podávame podnet na začatie konania vo veci 
ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov. Podnet sa týka ministra 
zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Ivana Valentoviča. Podnetom namietame, že 
menovaný I. Valentovič ako verejný funkcionár - člen vlády Slovenskej republiky porušil 
všeobecné povinnosti a obmedzenia verejného funkcionára podľa čl. 4 ústavného zákona 
o ochrane verejného záujmu. Namietaného porušenia zákonom stanovených povinností 
a obmedzení sa podľa nášho názoru dopustil tým, že použil svoju osobu, svoje meno 
a priezvisko a svoju obrazovú snímku na reklamu Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Reklama 
bola uverejnená vo štvrtok 5. apríla 2007 v denníku SME na 7. strane. Kópiu tejto reklamy 
prikladáme v prílohe. Polovicu celostranovej reklamy Všeobecnej zdravotnej poisťovne 
predstavoval rozhovor s ministrom zdravotníctva Ivanom Valentovičom a jeho fotografia. 
Sme presvedčení, že takéto počínanie člena vlády je v evidentnom rozpore s ústavným 
zákonom o ochrane verejného záujmu, ktorý v čl. 4 ods. 2 písm. f) verejným funkcionárom 
zakazuje „používať svoju osobu, svoje meno a priezvisko, svoju podobizeň, obrazovú snímku, 
záznam svojho hlasu alebo svoj podpis na reklamu“.  
 Žiadame týmto Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, aby na základe nášho 
podnetu začal konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu 
záujmov podľa čl. 9 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. Navrhujeme, aby výbor 
NR SR v rozhodnutí konštatoval, že zverejnením rozhovoru s ministrom zdravotníctva 
Ivanom Valentovičom a jeho snímky v rámci reklamy Všeobecnej zdravotnej poisťovne, 
uverejnenej dňa 5.4.2007 v denníku SME, Ivan Valentovič konal v rozpore s ústavným 
zákonom o ochrane verejného záujmu, ktorý v čl. 4 ods. 2 verejnému funkcionárovi zakazuje 
používať jeho osobu, meno a priezvisko a obrazovú snímku na reklamu. Zároveň navrhujeme, 
aby výbor v súlade s čl. 9 ods. 10 písm. e) ústavného zákona o ochrane verejného záujmu 
uložil Ivanovi Valentovičovi pokutu v sume zodpovedajúcej dvanásťnásobku jeho mesačného 
platu. 
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V Bratislave dňa 10. apríla 2007 
 
Príloha: Kópia reklamy Všeobecnej zdravotnej poisťovne v denníku SME, 5.4.2007 


