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TOMISLAV JURIK OTVORENE O ODCHODE Z UNIPHARMY:
NAPRIEK TOMU, ČÍM VŠETKÝM SOM SI PREŠIEL, NIČ NEĽUTUJEM
Šéf známej liekovej distribučnej firmy svoju energiu smeruje do skvalitňovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti s dôrazom na hornú Nitru.
BOJNICEy Keď začínal
s biznisom, ako sámhovorí,
pri rozbehu nemal peniaze
ani kontakty, ale len snahu.
Snahu priniesť do distribúcie
liekov, ktorá nie je len bizni-
som, ale aj podľa platnej le-
gislatívy poskytovaním
zdravotníckej starostlivosti,
vyššiu kvalitu pre pacientov
i lekárnikov, podľa vzoru
švajčiarskej Galeniky, lekár-
nickej akciovej spoločnosti,
založenej viac ako pred sto
rokmi a dnes pôsobiacej na
troch kontinentoch.
Lieky spočiatku dodával zo

skladu v suteréne Roľnícke-
ho družstva Koš, do dvoch
rokov sa presídlila jehomla-
dá spoločnosť Unipharma,
vtedy ešte s.r. o., do Prievi-
dze, následne po transfor-
mácii na akciovú spoločnosť
lekárnikov do vlastnej bu-
dovy v Bojniciach, ktorá
v roku vybudovania získala
titul stavba roka (1998)
a stala sa jednou z dominánt
mesta Bojnice. Úspešná fir-
ma sa postupne stala poj-
mom, nielen u nás, ale aj
v zahraničí,meno jej šéfa
bolo synonymomúspešného
podnikania, hocimálokto
okremblízkych spolupra-
covníkov tušil, ako často če-
lila pokusom rôznych fi-
nančných skupín a mafián-
skych zoskupení o násilné
prevzatie. Na svojomvrchole
mala firma viac ako tritisíc
zamestnancov v rámci Slo-
venska, okremdistribúcie
liekov úspešne prevádzko-
vala špičkovú súkromnú
nemocnicu v Košiciach-Šaci,
ako aj nemocnicu v Handlo-
vej i Bánovciach, polikliniky,
lekárne, cestovnú kanceláriu
a podobne, s obratomviac
ako 600miliónov eur.
TOMISLAV JURIK v roz-

hovore prezradil, ako založil
úspešnú spoločnosť, aj ako
po pretrvávajúcich tlakoch
zločineckých skupín ukončil
svoje pôsobenie vo funkcii
generálneho riaditeľa
a predsedu predstavenstva.
AkoUnikliniku kardinála
Korca v Prievidzi spolu
s ďalšími ambulantnými
zdravotníckymi zariadenia-
mi začlenil pod novú značku.
Priblíži svoje súčasné ak-

tivity a naznačí plány do
budúcnosti, z ktorých by
malimať osoh pacienti nie-
len z hornej Nitry.

Kedy ste sa dostali k
farmácii?

Od detstva sommal veľmi
blízko ku knihám, publiko-
val sompoéziu i prózu, zú-
častňoval som sa súťaží
mladých autorov a chcel som
študovať filozofiu a literárne

vedy. Keďžemôj otec nevy-
hovoval vtedajšiemu reži-
mu, nebolomi umožnené
študovať to, čo sommal
v úmysle. Vďaka dobrým ľu-
ďom som sa však nakoniec
dostal „aspoň“ na Farmace-
utickú fakultuUniverzity
Komenského, aj keď som
pôvodne netušil, o čom tá
farmácia vlastne je. Svoju
almamater som si rýchlo
obľúbil, od prvého ročníka
somna fakulte veľmi inten-
zívne pôsobil ako študentská
vedecká sila, vyhral som
viacero fakultných i celo-
štátnych kôl súťaže o naj-
lepšiu prácu v ŠVOČ (štu-
dentská vedecká odborná
činnosť). V histórii fakulty
somdoteraz najúspešnejším
študentomv ŠVOČ, v štvr-
tom ročníku VŠ som si
v predstihu urobil diplomo-
vú prácu, v priebehu piateho
doktorskú prácu (vrátane
experimentálneho výskumu
alkaloidov), takže celkom
logicky somakceptoval po-
nuku šéfa katedry farma-
kognózia a botaniky na ďal-
šie pôsobenie na fakulte. Po
úspešne vykonanej ašpi-
rantskej skúške, keď som
medzitýmďalej pokračoval
v experimentálnej práci pri
izolácii a identifikácii alka-
loidov z liečivých rastlín so
zámeromposunúť ich do
ďalšieho farmakologického
výskumu, opätovne niekto
poslal namoju univerzitu
písomné stanovisko, žemôj
otec v auguste roku 1968 ne-
pochopil akt spojeneckej
pomoci sovietskych vojsk, za
čo bol preradený do funkcie
robotníka a menovanému
(mne) sa neodporúča ďalšie
štúdium…“ S týmto dokla-
dom šéfovimojej katedry
zdôvodnil, prečo nemôžem
pokračovať vo svojej odbor-
nej vedecko-pedagogickej
profesionálnej práci, na
ktorú som sa pripravoval
počas štúdia istý pán docent,
vedúci stranícky funkcionár,

ktorý zhodou okolností sami
venoval v rámci ŠVOČ a po
každomúspechumi prízvu-
koval, že „Jurik, tymusíš
zostať na fakulte“. Iste viete
pochopiťmoje pocity, keďmi
neskôr, s odstupom rokov, už
ako univerzitný profesor,
odovzdával najvyššie vy-
znamenanie vo farmácii, ako
najmladšiemu laureátovi
v rámci Slovenska. Takže
namiesto pokračovania štú-
dia formou internej ašpi-
rantúry somnastúpil do le-
kárenskej službyOÚNZ
v Prievidzi, najprv na polik-
liniku v Novákoch, z ktorej
sombol po necelom roku
„prevelený“ doNemocnice
v Bojniciach, kde som sa
najprv špecializoval v príp-
rave sterilných liekov a in-
fúznych zmesí, následne in-
tenzívnej práci s pacientom.
Zriadil somprvé lekáren-

ské poradenské pracovisko
na Slovensku, ktoré sa špe-
cializovalo na optimalizáciu
farmakoterapie najprv pre
pacientov diabetikov, ná-
sledne hypertonikov. Po od-
bornej stáži na 2. internej
klinikeMfN som rozvinul
optimalizáciu farmakotera-
pie hypertonikov v bojnickej
nemocnici, ktorú som zavŕ-
šil obhajobou kandidátskej
práce na Karlovej univerzite
v Prahe.
Písal sa už rok 1992, dosia-

hol som istý vrchol (bol som
prvý kandidát vied – farma-
ceut,mimo vedecko-
výskumných pracovísk),
pripravovala sa privatizácia
lekární.Mal somod šéfa
možnosť výberu ktorejkoľ-
vek lekárne v okrese Prievi-
dza, čo somodmietol, keďže
by to znamenalo prebrať le-
káreň niektorému vedúce-
mu lekárne, ktorí sa už na
privatizáciu intenzívne pri-
pravovali a mali na to ajmo-
rálne právo. V tom čase popri
monopolnom štátnompod-
nikuMedika, zaoberajúcom
sa distribúciou liekov

v rámci celého Slovenska,
začali vznikaťmalé, zväčša
lokálne distribučné firmy,
často „garážového“ charak-
teru. Vydal som sa touto
cestou, ktorá naozaj bola
cestou do neznáma, krásna
aj tŕnistá, na jednej strane
podporovaná nadšením
a objavovanímnového, na
druhej strane lemovaná ne-
dokonalou legislatívou a ak-
tivitami rôznychmafián-
skych jedincov, neskôr vy-
soko sofistikovanými zloči-
neckými skupinami, ktorí od
prvých rokov po revolúcii
doslova až dodnes negatív-
nym spôsobomvplývajú na
podnikanie, ekonomiku,
hospodárstvo, politiku a ve-
rejný život, nie už regionál-
ne ako kedysi, ale v celoslo-
venskom rozsahu, často
v previazaní na zločinecké
skupiny zo zahraničia.

Ako vznikla Unipharma a
kedy sa z nej stala úspešná
spoločnosť?

Za každýmúspechom, ako
hovorieval Einstein, je 5 %
šťastia a 95% tvrdej driny.
Začínal somnaozaj v malom,
najskôr som si prenajal su-
terénne priestory na Roľníc-
komdružstve v Koši. Z le-
kárne, kde somdovtedy pra-
coval, som si zobral dve far-
maceutické laborantky
a kamaráta za prvého šoféra.
Vtedy sme so začiatku naozaj
všetci robili všetko, no na-
učil som sa postupne proce-
sy a úlohy delegovať na
schopných spolupracovní-
kov, aby sommohol rozvíjať
ďalšiemyšlienky a nápady.
Koncom roku 1992 som

založil spoločnosť s ručením
obmedzeným s obchodným
názvomUnipharma, ktorý
mal vyjadrovať univerzál-
nosť vo farmaceutickom
podnikaní, s benefitompre
pacientov i pre farmaceutov
na Slovensku.

Vďaka čomu sa vám
podarilo presadiť sa na
trhu?

Podstatou nášho prvého
úspechu bol zaujímavý, čas-
to nedostatkový sortiment,
flexibilita a rýchlosť, s kto-
rou smeho dokázali, hoci
ešte na obmedzenomúzemí,
našimklientomdodávať.
V čase, keď iné spoločnosti
doručovali raz alebo dvakrát
za týždeň,my sme klientov
zásobovali denne. Dnes
Unipharma každý deň vy-
siela stodvadsať áut po ce-
lom Slovensku, do lekární
a nemocníc dodáva lieky
a špeciálny zdravotnýmate-
riál viackrát denne i nočným
rozvozom,má vyše osemsto
dodávateľov z celého sveta,
a viac ako dvetisíc odberate-
ľov. Rozhodujúcimmedzní-
komúspechu a štartu na
špicu pelotónu bol rok 1995,
keď smemalú s. r. o. trans-
formovali na lekárnickú ak-
ciovú spoločnosť. Na základe
verejnej výzvy pre novo-
vznikajúcu akciovú spoloč-
nosť upísalo akcie formou
finančného vkladu viac ako
600 akcionárov. Prevažná
väčšina z nich bolamajiteľ-
mi lekární z celého Sloven-
ska, ktorí užmali pozitívne
skúsenosti s Unipharmou,
s. r. o., ale svoju dôveru voči
novovznikajúcej akciovej
spoločnosti formou upísa-
ním finančných vkladov vy-
jadrili desiatky fyzických
osôb, nelekárnikov, hlavne
s regiónu hornej Nitry. Pri
vzniku a. s. sme novýmak-
cionárom lekárnikom sľúbili
kvalitný servis a sortiment
a všetkýmakcionárom 20-
-percentné dividendy ročne
z ich vkladov. V zásademô-
žempovedať, že od vzniku
akciovej spoločnosti v roku
1995 až dodnes naši akcioná-
ri dostali v priemere viac ako
20-percentné dividendy, čiže
viac ako 25 rokov im zúroču-
jeme ich vklady v priemere

s viac ako 20-percentným
úrokomp. a. V posledných
rokoch to síce už nie je 20%,
ale v predchádzajúcich sme
vyplácali dividendy ročne aj
vo výške 50 i 70% ročne,
takže v priemere je to aj tak
stále niečo nad 20%.

Prečo ste odišli z postu
generálneho riaditeľa
Unipharmy?

Po neustálych tlakoch a ata-
koch ľudí a skupín, ktorí
chceli získať vplyv nad
Unipharmou, som sa rozho-
dol predať väčšiu časť svo-
jich akcií v spoločnosti. Za-
žili sme ťažké obdobia v čase
vzniku i progresu rôznych
mafiánskych skupín. Nielen
z hornej Nitry, nielen tých
ktorí boli už rozložení a prá-
voplatne odsúdení. Veľmi
tvrdé pokusy o násilné pre-
vzatie Unipharmy boli
sprievodným javomobdobia,
keď sa firme najviac darilo.
Pokúšali sa o to aj rôzne fi-
nančné skupiny s kapitálom
častokrát neidentifikovateľ-
ného pôvodu. Žiaľ niekedy
i za pomoci ľudí zvnútra
spoločnosti, ktorí sa týmto
zapojili do organizovaného
zločinu v snahe získať Ju-
dášsky groš. Verím, že spra-
vodlivosť aj v týchto prípa-
doch nebude slepá. Koncom
júna vypovedámako svedok
naNAKE, ostávami dúfať, že
potrestajú nielen tých, ktorí
mi strieľali do okien kance-
lárie, pokúšali sa vydierať
rôznymi spôsobmi, dopustili
sa činov nebezpečného pre-
nasledovania, atakov voči
mojej rodine a blízkym, ale
hlavne tých, ktorí si objed-
nali a zneužili policajné
zložky (kukláčov), pros-
triedky ITP (nezákonné sle-
dovanie, odpočúvanie, pre-
nasledovanie, teror).
Mám trimalé deti, nestojí

mi za to neustále odrážať
mafiánske útoky, zvlášť keď
sa na tých, ktorímajú „po-
máhať a chrániť“ spoľahnúť,
žiaľ, nedá, ako aj na ďalšie
články chobotnice, prenika-
júce do súdnejmoci, proku-
ratúry a pod. Odstrihol som
sa od exekutívy, v a. s. pôso-
bímakopredseda dozornej
rady, so silnými kompeten-
ciami a istýmzadosťučine-
ním je premňa, žemôžem
dohliadať na zdravý život
Unipharmy, ktorú považujem
zamoje „vlastné dieťa“. Po 28
rokoch je všakuž podnovým
vedenímschopná samostat-
ného života amňaúprimne
tešia jej úspechynielen
v biznise, charite ale zvlášť aj
v boji proti covidu- 19.

Neľutujete s odstupom

času svoje rozhodnutie?

Keby sombol vtedy tušil, že
spravodlivosť udrie na
správnommieste,možno by
som to ešte nejaký čas po-
tiahol. Firma však aj napriek
tomupotrebovala isté radi-
kálne rezy, nielen zoštíhle-
niemanažmentu, ale aj nové
tváre v biznise s medziná-
rodnými skúsenosťami, na-
koľko je dnes Unipharma
nielen číslo jeden v SR, ale aj
vážnyma rešpektovaným
hráčomv stredoeurópskom
priestore, svojou činnosťou
presahujúcou oblasť distri-
búcie liekov. Jedným z dô-
kazov uznania je aj pozvanie
na posledný GLOBSEC, ko-
nanýminulý týždeň, pre
mňa i predsedu predstaven-
stva, s aktívnympodielom
na riešení globálnych prob-
lémov Európy a sveta.
Aj keď dnes už distribúcia

liekov nie je finančne lukra-
tívna, (core biznis vykoná-
vame doslova za režijné ná-
klady, niekedy aj so stratou)
pretože funguje prísna re-
gulácia cien, degresívna
marža a tvrdý tlak zdravot-
ných poisťovní na znižova-
nie nákladov na lieky, čo
v minulosti nebolo. Distri-
bútori, tak ako aj iní posky-
tovatelia zdravotníckej sta-
rostlivosti,musia preto roz-
mýšľať nad doplnkovými
zdrojmi príjmov, inak by
nevyžili.

Čomu sa v súčasnosti
venujete?

Unipharmu sompovažoval
za svoje dieťa, dnes som rád,
že je v dobrých rukách
a mám radosť z jej pozitív-
nych posunov. Pred 12 rokmi
sme vybudovali jedinečné
poliklinické pracovisko
v Prievidzi, ktoré osobne po-
krstil kardinál J. Ch. Korec,
najväčšiamorálna osobnosť
novodobých slovenských
dejín. Somnesmierne rád, že
otec kardinál súhlasil, že to-
to zdravotnícke zariadenie
môže niesť jehomeno. Je to
premňa zaväzujúce, pretože
som sa osobne s otcomkar-
dinálomdobre poznal a často
somhonavštevoval, aby sa
garantoval jeho ďalší
a úspešný rozvoj a hlavne
kvalitné služby pre pacien-
tov. Preto sme sa dohodli
s novýmvedenímUniphar-
my, že sa toto zdravotnícke
zariadenie odčlení a že bu-
demnedeliteľným spôsobom
zodpovedný za jeho rozvoj.
Unikliniku sme spolu s ďal-
šími poliklinickými zdra-
votníckymi pracoviskami
zaradili pod novú značku
a zároveň novú a. s. Zdravý

život a predpokladáme, že sa
ďalšími akvizíciami v tomto
segmente budeme rozvíjať.
Pred časom smena požia-

davku občanovmesta Novák,
odkiaľ pochádzam, vyšli
v ústretymestu, že impo-
stavíme namiesto ich az-
bestom zamorenej starej
nevyhovujúcej polikliniky
novú,modernú. Žiaľ, pre lo-
kálne politikárčenie pacienti
a zdravotnícki pracovníci
musia fungovať v nevyho-
vujúcich priestoroch. Ako
vždy sa však ukázalo, že aj
v tomto prípade “ekonomika
je za všetkým” a za výrazné-
ho lobingu skupín profitu-
júcich z lekárenského “re-
tailu” tento zámer zrealizo-
vaný nebol. Pre neprospech
pacientov a občanovmesta.

Ako sa Uniklinike
finančne darí?

Po počiatočných problé-
moch, keďmala problémy
pri zazmluvnení výkonov so
štátnou zdravotnou pois-
ťovňou, (dva roky VšZP od-
mietala zazmluvniť naše
zdravotnícke pracoviská
a vyrábali smemiliónové
straty) získala stabilnú po-
zíciu na trhu a v priebehu
ďalších rokov stratu zlikvi-
dovala. Zaminulý rok je ale
v strate 97-ti-síc eur. Dôvo-
dom je pandémia koronaví-
rusu, počas ktorej pacienti
nechodili k lekáromna pre-
hliadky a vyšetrenia tak ako
v minulosti.

Očakávate návrat vašich
pacientov?

Áno, pretože oni neprestali
chodiť preto, že by sme robili
niečo zle, ale preto, že boli
mimoriadne okolnosti. Ich
návrat už v tomto období
pozitívne pociťujeme, prvý
kvartál roka sa vyvíja už
lepšie.Máme pripravených
viacero rôznych rozvojových
programov nielen z hľadiska
výkonov, ktoré preplácajú
zdravotné poisťovne, ale aj
doplnkových zdravotníc-
kych, diagnostických a tera-
peutických činností.

Ste známy tým, že popri
biznise sa venujete aj
pomoci a charite. Prečo?

Vždy som sa snažil podporo-
vať správnemyšlienky
a dobré veci. Keďžemojou
vášňou sú knihy, finančne
somprispel na vydanie tak-
mer päťdesiatich titulov
z rôznych oblastí, vrátane
vysokoškolských študijných
materiálov. Okrem toho sme
v Unipharme podporovali
anketu Slovenka roka od jej

vzniku, teraz v tompokra-
čujeme aj pod značkou
Zdravý život.Má to svoj veľ-
ký význam, lebo ženy robia
náš život lepším vo všetkých
sférach. A pre tie najlepšie
radi pomôžeme s ich nomi-
náciou, prezentáciou a zvi-
diteľnením ich prínosov
a životných príbehoch vo
všetkých oblastiach ľudskej
činnosti. S patričnou hrdos-
ťou všakmôžempovedať že
prostredníctvomUniphar-
my už 10 rokov spolupracu-
jeme s Detskýmdomovom
v Handlovej. Tá spolupráca
nie je len o sporadických
návštevách. Chodíme tam
pravidelne párkrát do roka.
Deti, naopak, párkrát

navštívili Unipharmu a po-
zývali sme ichmedzi deti
zamestnancovUnipharmy
z príležitostiMDD.Nehovo-
riac už o tom, že vďaka
Unipharme deti absolvovali
letné pobyty primori v Ta-
lianskomGargane, Umagu,
Sabunike či na Slnečnom
pobreží v Bulharsku. Veľa
spomienok si odniesli z po-
bytu v Prahe, ale aj Tesároch
či naposledy v Donovaloch.
Z každého pobytu dostali
deti na pamiatku fotoknihy,
ktoré, verím, že im budú
vždy pripomínať tieto chvíle.
Verte, nič nie je krajšieho,
ako nefalšovaný a úprimný
úsmev detí pri spoločných
stretnutiach. Samozrejme,
v rámcimožností chceme
v tejto spolupráci a pomoci
týmto deťompokračovať aj
so spoločnosťou Zdravý ži-
vot.

Budete podporovať aj iné
projekty?

Podnikáme v zdravotníctve,
a preto je samozrejmosťou,
že chcem časť zisku vrátiť do
zdravotníctva, ale zároveň
pomôcť aj iným, ktorí to po-
trebujú. Považujem to za zá-
kladné hodnoty a piliere, na
ktorých stojí naše podnika-
nie. Preto je podnikanie
v zdravotníctve zároveň aj
poslaním. Podporoval som
a naďalej budempodporovať
deti z detských domovov, ako
aj charitatívne projekty rôz-
neho druhu. Sponzorovali
sme aj viaceré športové klu-
by v regióne, ľudí s rôznymi
špecifickými ochoreniami,
postihnutiami, na ktorých
štát akosi zabúda. Spoluná-
ležitosť s baníckym regió-
nom sme preukázali napr.
i pri baníckomnešťastí pred
rokmi v Novákoch, kde sme
každémudieťaťu po zosnu-
lých baníkoch poskytli fi-
nančný dar vo výške cca
20-násobkumesačného pla-
tu jeho zahynutého otca.
Z veľkého obratu i zisku
Unipharmy to nebol prob-
lém. Ale aj primenších
možnostiach v Zdravom ži-
vote budeme pamätať na
tých, ktorí to najviac potre-
bujú. Podľamožností plánu-
jeme aj podporu zmyslupl-
ných nápadov a charitatív-
nych projektov. Aj s pomo-
cou našej Nadácie DAR
ZDRAVIU, ktorá vďaka po-
trebe aj drobných darcov po-
máha zlepšovať slovenské
zdravotníctvo.

Máte politické ambície?

Istým spôsobom sa celý svoj
profesionálny život pohybu-
jemmedzi politikmi, aj keď
s dôrazomna odbornú sféru.
5 rokov sompôsobil ako po-
radca prezidenta Rudolfa
Schustera pre zdravotníctvo,
následných 10 rokov v tejto
funkcii aj u prezidenta Gaš-
paroviča. Práca s obidvomi
bola naozaj zmysluplná,
spolupráca často dramatická
(a to nielen pri fotení bielych
medveďov s R. Schusterom),
často pri posudzovaní ná-
vrhov alebo pri vetovaní
zdravotníckych zákonov.
S obidvomi somdodnes
v priateľskomkontakte. Le-
gislatívu v zdravotníctve
somkomunikoval aj so
všetkými ponovembrovými
ministrami zdravotníctva.
Najprv ako zdravotnícky od-
borársky funkcionár, neskôr
ako člen prezídia lekárnickej
komory, súbežne aj ako po-
radca prezidentov, neskôr
ma už akceptovali ako pred-
staviteľa významnej stredo-
európskej spoločnosti. Nie-
koľko rokov komunikujem
s politikmi ako člen Klubu
500. Samozrejme, vždy je to
o legislatíve, jej správnych
nastaveniach pre zamest-
nancov i zamestnávateľov,
pre občanov. Nikdy nejde
o úzke lobistické záujmy,
s ktorými sa však veľmi čas-
to práve na tej druhej strane
stretávam. A jemi z toho
dosť smutno. Stotožňujem sa
s výrokom známej českoslo-
venskej umelkyne, s jej po-
znanímna sklonku kariéry:
vnútro politikov je prázdne.
(Česť výnimkám, ktorých
nie je veľa). Napriek tomu
somoptimistom a pri kaž-
dých voľbách verím, že už
bude lepšie.
Ponúk na vstup do politiky

somodnovembra 89 už do-
stal veľmi veľa. Od spoluprá-
ce pri zakladaní politických
strán cez kandidatúry za po-
slancaNR SR, jednu na post
prezidenta republiky, dve na
postministra zdravotníctva
či štátneho tajomníka
v tomto rezorte, jednu do-
konca na funkciu prezidenta
republiky. Samozrejme, aj za
tú sompoďakoval, pretože
okrem zviditeľnenia inšti-
túcie, ktorámanavrhovala,
by z kandidatúry nebol žiad-
ny reálny výsledok. Neľutu-
jem že som slušne odmietol
všetky ponuky do exekutívy,
okrem jednej – postministra
zdravotníctva v Dzurindovej
vláde. Na základemôjho od-
mietnutia, Dzurinda doda-
točne zavolal do koalície
stranuANO, s poslancom
R.Zajacom, ktorý sa stalmi-

nistrom zdravotníctva. Jeho
liberálna reforma zdravot-
níctva poškodila zvlášť slo-
venské nemocnice, v kto-
rých boli privatizované eko-
nomicky zaujímavé zdra-
votnícke činnosti, z pacienta
sa stal klient, z poskytova-
teľov zdravotnej starostli-
vosti sa stali rukojemníci
zdravotných poisťovní, ktoré
rozhodujú aké zdravotnícke
výkony budú prepácané
a koľko ichmôže zdravot-
nícke zariadenie vykonať. Aj
v Uniklinike by smemohli
vykonať viacej vyšetrení
napr. aj namagnetickej re-
zonancii a týmprispieť
k včasnej diagnostike život
ohrozujúcich ochorení, čím
sa umožní ich skorá a efek-
tívna liečba. Limity zo ZP
nám to neumožňujú, nadli-
mitné výkony námZPne-
preplatia.
V žiadnej politickej strane

somnebol, ani nepôjdem.
Politikama zaujíma, lebo
ovplyvňuje náš život a bu-
dúcnosť našich detí, ale po-
litické ambície nemám. Vi-
dím väčšiu zmysluplnú prá-
cu pre región hornej Nitry
v Združení zamestnávateľov
hornej Nitry. Bolomi cťou
prevziať štafetu funkcie
prezidenta po Ing. Petrovi
Čičmancovi. V združení ne-
politikárčime, pracujeme.
V zmysle pravidla: čo je dob-
ré pre zamestnávateľov, je
dobré aj pre zamestnancov.
V samomzávere by som si

chcel pomôcť jednýmkrás-
nymvýrokomo priateľstve,
lebo to je dôležitou súčasťou
nielen nášho života, ale aj
našich dosiahnutých úspe-
chov a splnených: „Dobrí
priatelia k námprichádzajú
vtedy, keď námodchádza
celý svet.“ Táto pravda sami
počasmôjho života potvrdila
veľakrát. Aj preto by som
chcel na záver takto poďako-
vať aspoň ľuďom z regiónu,
ktorí stáli primne v dobrom
aj zlom. A naozaj prišli aj
vtedy, keďmi ten svet „od-
chádzal.“
Ďakujem za úprimné

priateľstvo a pomoc poslan-
kyni NR SRAnne Záborskej,
exposlancovi NR SR Ľubovi
Dzurákovi, bývalémuprezi-
dentovi KOZMiroslavovi
Gazdíkovi, bývalýmpredse-
domZMOHN Jánovi Cipo-
vovi a Petrovi Juríčkovi, Já-
novi Štenclovi, bývalému
rektorovi ZSÚ – rodákovi
z Handlovej. Ten zoznam
priateľov je, samozrejme,
dlhší, no s tými priateľmi
roky spolupracujem a verím,
že ešte dobrých pár rôčkov aj
budem spolupracovať. Vďa-
ka, priatelia.

z (PW)

z Vianoce v Detskomdomove v Handlovej 2011.z foto: archív TJz NávštevaUnipharmy jún 2014.z foto: archív TJ

y Pobyt detí naDonovaloch jún 2019.y foto: archív TJ
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