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Úrad v súlade s § 20 ods. 2 písm. m) zákona č. 581/2004 Z. z. uverejňuje
údaje o platobnej schopnosti zdravotných poisťovní za mesiac júl 2014

PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ
Podľa § 14 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) sa platobná schopnosť zdravotnej poisťovne
preukazuje schopnosťou uhrádzať svoje záväzky voči poskytovateľom v lehote, ktorá
nepresiahne 30 kalendárnych dní odo dňa zmluvne dohodnutej lehoty splatnosti záväzkov voči
poskytovateľom.
Podľa § 14 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. platobná schopnosť zdravotnej poisťovne podľa §
14 ods. 2 je zabezpečená, ak zdravotná poisťovňa neeviduje ku dňu, ku ktorému sa platobná
schopnosť vykazuje, záväzky voči poskytovateľom, ktoré sú viac ako 30 dní po lehote
splatnosti, v objeme prevyšujúcom 0,2 % objemu všetkých záväzkov podľa ods. 5 počas troch
po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. To neplatí, ak ide o záväzky voči
poskytovateľom, ktoré nie sú uhradené z právne uznateľných dôvodov. Za právne uznateľné
dôvody podľa predchádzajúcej vety sa považujú právne skutočnosti podľa osobitných
predpisov, na základe ktorých zdravotná poisťovňa nemôže uhradiť záväzky voči
poskytovateľom v lehote splatnosti, pretože je povinná uhradiť záväzok na účet tretej osoby
alebo nemôže uhradiť záväzok, pretože nemá vedomosť o tom, komu, alebo v akej výške má
záväzok uhradiť.

Platobná schopnosť zdravotných poisťovní za mesiac júl 2014

VšZP
§ 14 ods. 2
§ 14 ods. 3

Dôvera ZP
§ 14 ods. 2
§ 14 ods. 3

Union ZP
§ 14 ods. 2
§ 14 ods. 3

ukazovateľ
Záväzky po lehote splatnosti viac ako 30 dní (bez záväzkov z
právne uznateľných dôvodov) (v €)
Podiel záväzkov po lehote splatnosti viac ako 30 dní (bez
záväzkov z právne uznateľných dôvodov) na objeme
všetkých záväzkov podľa ods. 5 (v %)

ukazovateľ
Záväzky po lehote splatnosti viac ako 30 dní (bez záväzkov z
právne uznateľných dôvodov) (v €)
Podiel záväzkov po lehote splatnosti viac ako 30 dní (bez
záväzkov z právne uznateľných dôvodov) na objeme
všetkých záväzkov podľa ods. 5 (v %)

ukazovateľ
Záväzky po lehote splatnosti viac ako 30 dní (bez záväzkov z
právne uznateľných dôvodov) (v €)
Podiel záväzkov po lehote splatnosti viac ako 30 dní (bez
záväzkov z právne uznateľných dôvodov) na objeme
všetkých záväzkov podľa ods. 5 (v %)

vykázaná hodnota

splnenie PS podľa §14 ods. 2 a 3

0

áno

0

áno

vykázaná hodnota

splnenie PS podľa §14 ods. 2 a 3

0

áno

0

áno

vykázaná hodnota

splnenie PS podľa §14 ods. 2 a 3

0

áno

0

áno
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Metodické usmernenie
č. 04/2014
o spätnom prevode poistného kmeňa
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydáva podľa § 20 ods. 2 písm. p) zákona č.
581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom zabezpečenia
jednotného odporúčaného postupu zdravotných poisťovní pri spätnom prevode poistného kmeňa
podľa § 61d zákona č. 581/2004 Z. z. toto metodické usmernenie.
Článok 2
Základné pojmy
Úrad – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Zákon č. 581/2004 Z. z. – Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 580/2004 Z. z. – Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení
zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Poistný kmeň – súbor všetkých alebo časť potvrdených prihlášok na verejné zdravotné
poistenie
Odovzdávajúca zdravotná poisťovňa – zdravotná poisťovňa, voči ktorej úrad začal konanie
o nariadení prevodu poistného kmeňa
Preberajúca zdravotná poisťovňa – zdravotná poisťovňa, ktorá na základe právoplatného
rozhodnutia úradu preberá poistný kmeň od odovzdávajúcej zdravotnej poisťovne
Článok 3
Legislatívny rámec
1. Ak je právoplatné rozhodnutie o nariadení prevodu poistného kmeňa podľa § 61, právoplatné
rozhodnutie o schválení návrhu postupu prevodu poistného kmeňa podľa § 61a alebo
právoplatné rozhodnutie o nútenom prevode podľa § 61b zákona č. 581/2004 Z. z. zrušené
súdom alebo ak je vykonateľné rozhodnutie úradu o nútenom prevode podľa § 61b zrušené
úradom, poistný kmeň prevedený na základe takéhoto zrušeného rozhodnutia prechádza k
prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, počas ktorého nadobudlo
rozhodnutie súdu alebo úradu vykonateľnosť, späť na odovzdávajúcu zdravotnú poisťovňu (ďalej
len „spätný prevod poistného kmeňa“).
2. Ak odovzdávajúca zdravotná poisťovňa nemá ku dňu spätného prevodu poistného kmeňa
povolenie z dôvodu jeho zrušenia alebo zániku platnosti povolenia, alebo ak požiadala pred
týmto dňom o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa § 13 ods. 1 písm. e) zákona č.
581/2004 Z. z., spätný prevod poistného kmeňa sa nevykoná a úrad nariadi nútený prevod podľa
§ 61b zákona č. 581/2004 Z. z. s účinnosťou ku dňu, ku ktorému by inak došlo k spätnému
prevodu poistného kmeňa.
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3. Ak poistenec, ktorého potvrdená prihláška na verejné zdravotné poistenie bola predmetom
prevodu poistného kmeňa, zmenil zdravotnú poisťovňu pred zrušením rozhodnutia podľa odseku
1, spätný prevod jeho potvrdenej prihlášky na verejné zdravotné poistenie sa nevykoná.
Článok 4
Postup spätného prevodu poistného kmeňa
1. Poistný kmeň prevedený na základe zrušeného rozhodnutia prechádza k prvému dňu
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, počas ktorého nadobudlo rozhodnutie súdu
alebo úradu vykonateľnosť, z pôvodne preberajúcej zdravotnej poisťovne späť na pôvodnú
odovzdávajúcu zdravotnú poisťovňu.
2. Pôvodná preberajúca zdravotná poisťovňa odovzdá pôvodne odovzdávajúcej zdravotnej
poisťovni bezodkladne po nadobudnutí vykonateľnosti rozhodnutia súdu alebo úradu o spätnom
prevode poistného kmeňa menný zoznam poistencov poistného kmeňa v elektronickej forme v
hodnote podľa znaleckého posudku, ak sa pôvodná preberajúca zdravotná poisťovňa a pôvodne
odovzdávajúca poisťovňa nedohodnú inak; zároveň tento zoznam zašle v mesačnej dávke 910
do centrálneho registra poistencov úradu za posledný kalendárny mesiac s vyznačením
Ukončenie poistného vzťahu s dôvodom ukončenia R-prevod poistného kmeňa.
3. Pôvodne odovzdávajúca zdravotná poisťovňa bezodkladne po doručení menného zoznamu
poistencov, ktorí sú predmetom spätného prevodu, od pôvodne preberajúcej zdravotnej
poisťovne zašle do centrálneho registra úradu poistencov dávku 910 - otvorenie poistného
vzťahu odo dňa prevodu poistného kmeňa.
4. Pôvodne odovzdávajúca zdravotná poisťovňa do jedného mesiaca po nadobudnutí
vykonateľnosti rozhodnutia súdu alebo úradu o spätnom prevode poistného kmeňa:
4.1. oznámi poistencom verejného zdravotného poistenia, ktorí sú predmetom spätného
prevodu, že došlo k zmene zdravotnej poisťovne na základe právoplatného rozhodnutia súdu
alebo úradu na odovzdávajúcu zdravotnú poisťovňu, svoje obchodné meno, sídlo a dátum,
dokedy sa musí spätný prevod poistného kmeňa skončiť, podá informáciu o zachovaní ich
práv a povinností z verejného zdravotného poistenia podľa zákona č. 580/2004 Z. z.,
4.2. preukázateľne doručí do jedného mesiaca po nadobudnutí vykonateľnosti rozhodnutia
súdu alebo úradu o spätnom prevode poistného kmeňa poistencovi preukaz poistenca
pôvodne odovzdávajúcej zdravotnej poisťovne a európsky preukaz zdravotného poistenia, ak
bol poistencovi pôvodnou preberajúcou zdravotnou poisťovňou vydaný, poskytne informácie o
svojich pobočkách, kontaktných miestach a informácie o zmluvných poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti,
4.3. oznámi platiteľom poistného postupy pre posielanie mesačných výkazov a hromadných
oznámení v listinnej aj elektronickej forme, účty príslušnej zdravotnej poisťovne, na ktoré bude
zasielané poistné,
4.4. oznámi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, s ktorými má uzatvorenú zmluvu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. údaj o tom, že
u poistenca došlo k zmene zdravotnej poisťovne z pôvodne preberajúcej zdravotnej poisťovne
na pôvodne odovzdávajúcu zdravotnú poisťovňu, svoje obchodné meno, sídlo a dátum
účinnosti spätného prevodu poistného kmeňa, odporúčanie overovania poistného vzťahu,
informáciu o realizovaní úhrady poskytnutej zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 581/2004
Z. z. a zmluvných podmienkach, informáciu o spôsobe vykazovania poskytnutých výkonov
zdravotnej starostlivosti a fakturácie,
4.5. vykonáva všetky úkony súvisiace s vedením registra poistencov vyplývajúce zo zákona č.
580/2004 Z. z.,
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4.6. vykonáva všetky úkony súvisiace s mesačným prerozdeľovaním preddavkov na poistné
na zdravotné poistenia podľa zákona č. 580/2004 Z. z.,
4.7. vykonáva všetky úkony súvisiace s ročným prerozdeľovaním poistného na zdravotné
poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. za príslušný kalendárny rok, ktoré sa týkajú
poistencov spätného prevodu poistného kmeňa,
4.8. vykonáva všetky úkony súvisiace s ročným zúčtovaním poistného plateného štátom podľa
zákona č. 580/2004 Z. z. za príslušný kalendárny rok, ktoré sa týkajú poistencov spätného
prevodu poistného kmeňa,
4.9. akceptuje všetky vydané súhlasy a výnimky udelené poistencom na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti, lieky a zdravotnícke pomôcky, zaradenie do zoznamu poistencov
čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti, liečbu v cudzine, kúpeľnú
starostlivosť a pod.
5. Pôvodne preberajúca zdravotná poisťovňa do jedného mesiaca po nadobudnutí vykonateľnosti
rozhodnutia súdu alebo úradu o spätnom prevode poistného kmeňa:
5.1. odovzdá spolu s poistným kmeňom všetky účty poistencov vo forme databázy vedenej
v elektronickej podobe na nosiči dátových informácií, ktorá bude obsahovať všetky údaje
podľa § 16 ods. 2 a súvisiacich ustanovení zákona č. 581/2004 Z. z.,
5.2. odovzdá spolu s poistným kmeňom pôvodne odovzdávajúcej zdravotnej poisťovni
v elektronickej forme úplnú príslušnú spisovú dokumentáciu odovzdávaného poistného
kmeňa v rozsahu, v akom bola pôvodne preberajúca zdravotná poisťovňa povinná ju viesť
podľa § 16 a súvisiacich ustanovení zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 580/2004 Z. z., najmä
doklady o platiteľoch poistného vo forme mesačných výkazov,
5.3. vykonáva všetky úkony súvisiace s vedením registra poistencov vyplývajúce zo zákona č.
580/2004 Z. z.,
5.4. vykonáva všetky úkony súvisiace s mesačným prerozdeľovaním preddavkov na zdravotné
poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z.,
5.5. vykonáva všetky úkony súvisiace s ročným prerozdeľovaním poistného na zdravotné
poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení za príslušný kalendárny rok,
ktoré sa týkajú poistencov spätne prevedených do pôvodnej odovzdávajúcej zdravotnej
poisťovne,
5.6. vykonáva všetky úkony súvisiace s ročným zúčtovaním poistného plateného štátom podľa
zákona č. 580/2004 Z. z. za príslušný kalendárny rok, ktoré sa týkajú poistencov spätne
prevedených do pôvodne odovzdávajúcej poisťovne,
5.7. odovzdá aj všetky práva k celej dokumentácii týkajúcej sa poistného kmeňa v rozsahu,
v akom je povinná ju viesť podľa § 16 ods. 1 a súvisiacich ustanovení zákona č. 581/2004 Z.
z., t. j. databázu s príslušnou dokumentáciou,
5.8. postúpi v elektronickej forme ku dňu prevodu poistného kmeňa splatné pohľadávky na
úhradu preddavkov na poistné a úrokov z omeškania za kalendárne mesiace príslušného
kalendárneho roka, za ktoré nebolo vykonané zúčtovanie,
5.9. postúpi v elektronickej alebo písomnej forme ku dňu prevodu poistného kmeňa vydané
súhlasy a výnimky udelené poistencom na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, lieky
a zdravotnícke pomôcky, zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie
plánovanej zdravotnej starostlivosti, liečbu v cudzine, kúpeľnú starostlivosť a pod.
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6. Konsolidácia registra poistencov pôvodne odovzdávajúcej a pôvodne preberajúcej zdravotnej
poisťovne voči centrálnemu registru poistencov vedeného úradom vrátane riešenia prípadných
rozdielov sa zrealizuje do 120 dní po nadobudnutí vykonateľnosti rozhodnutia súdu alebo úradu
o spätnom prevode poistného kmeňa.
7. Náklady spojené s prevodom poistného kmeňa si hradí každá zdravotná poisťovňa
(odovzdávajúca i preberajúca) samostatne.
Článok 5
Záverečné ustanovenie
Toto metodické usmernenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom vydania.
Bratislava dňa 20.08.2014.

MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA
predsedníčka
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Metodické usmernenie
č. 05/2014
o náležitostiach harmonogramu prevodu poistného kmeňa
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) vydáva podľa § 20 ods. 2 písm.
o) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom zabezpečenia
jednotného odporúčaného postupu zdravotných poisťovní toto metodické usmernenie
o náležitostiach harmonogramu prevodu poistného kmeňa podľa § 61 ods. 6 písm. c) zákona č.
581/2004 Z. z.
Článok 2
Základné pojmy
Úrad – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Zákon č. 581/2004 Z. z. – Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“)
Zákon č. 580/2004 Z. z. – Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení
zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 580/2004 Z. z.“)
Harmonogram prevodu poistného kmeňa – časový plán praktických krokov, ktoré je potrebné
uskutočniť pi prevode poistného kmeňa
Poistný kmeň – súbor všetkých alebo časť potvrdených prihlášok na verejné zdravotné
poistenie
Odovzdávajúca zdravotná poisťovňa – zdravotná poisťovňa, voči ktorej úrad začal konanie
o nariadení prevodu poistného kmeňa
Preberajúca zdravotná poisťovňa – zdravotná poisťovňa, ktorá na základe právoplatného
rozhodnutia úradu preberá poistný kmeň od odovzdávajúcej zdravotnej poisťovne
Článok 3
Legislatívny rámec
Harmonogram prevodu poistného kmeňa s odporúčanými náležitosťami podľa tohto metodického
usmernenia je povinnou prílohou návrhu postupu prevodu poistného kmeňa v konaní úradom
nariadeného prevodu poistného kmeňa podľa § 61 a v konaní o schválení návrhu postupu
prevodu poistného kmeňa, na základe žiadosti zdravotnej poisťovne podľa § 61a zákona č.
581/2004 Z. z. V oboch uvedených prípadoch sa na prevod poistného kmeňa aplikujú
ustanovenia § 61 ods. 3 až 10 zákona č. 581/2004 Z. z. rovnako.
Článok 4
Náležitosti harmonogramu prevodu poistného kmeňa
Náležitosťami harmonogramu prevodu poistného kmeňa podľa § 61 ods. 6 písm. c) zákona č.
581/2004 Z. z. sú opis činnosti a z nej vyplývajúce odporúčané aktivity odovzdávajúcej alebo
preberajúcej zdravotnej poisťovne, deľba zodpovednosti odovzdávajúcej alebo preberajúcej
zdravotnej poisťovne, prípadne oboch zdravotných poisťovní a termíny plnenia aktivít v rámci
zákonom č. 581/2004 Z. z. stanovenej dĺžky. Odporúčanými aktivitami harmonogramu sú najmä:
1. Spracovanie a odovzdanie menného zoznamu poistencov poistného kmeňa, ktorý bol
predmetom prevodu odovzdávajúcou zdravotnou poisťovňou preberajúcej zdravotnej poisťovne,
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a to v elektronickej forme. Odovzdanie potvrdených prihlášok na verejné zdravotné poistenie sa
vykoná v rozsahu údajov podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z. elektronickou
formou.
2. Odoslanie zoznamu poistencov poistného kmeňa v mesačnej dávke 910 odovzdávajúcou
zdravotnou poisťovňou do centrálneho registra poistencov úradu za posledný kalendárny mesiac
s vyznačením ukončenia poistného vzťahu s dôvodom ukončenia R-prevod poistného kmeňa.
3. Odoslanie zoznamu poistencov preberajúcou zdravotnou poisťovňou do centrálneho registra
poistencov úradu dávka 910 – otvorenie poistného vzťahu odo dňa prevodu poistného kmeňa.
4. Informácie poistencom - preberajúca zdravotná poisťovňa v rámci zákonnej lehoty do 30 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým bol nariadený prevod poistného
kmeňa podľa § 61 ods. 1 alebo schválený návrh postupu prevodu poistného kmeňa podľa § 61a
ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z., oznámi poistencom, ktorých potvrdené prihlášky na verejné
zdravotné poistenie preberá (ďalej len „dotknutí poistenci“):
a) že dôjde k zmene zdravotnej poisťovne na preberajúcu zdravotnú poisťovňu, svoje
obchodné meno, sídlo a dátum účinnosti prevodu poistného kmeňa,
b) že sú zachované práva a povinnosti dotknutých poistencov z verejného zdravotného
poistenia podľa zákona č. 580/2004 Z. z. a zákona č. 581/2004 Z. z. , najmä že budú
akceptované všetky vydané súhlasy a výnimky udelené dotknutým poistencom na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti, lieky a zdravotnícke pomôcky, zaradenie do
zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti, liečbu
v cudzine, kúpeľnú starostlivosť odovzdávajúcou zdravotnou poisťovňou,
c) oboznámi dotknutých poistencov s ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi z § 61f ods.
2 až 5 zákona č. 581/2004 Z. z.,
d) poskytne dotknutým poistencom informácie o svojich pobočkách, kontaktných miestach a
informácie o zmluvných poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.
5. Preukázateľné doručenie preukazov poistencom – preberajúca zdravotná poisťovňa
preukázateľne doručí dotknutým poistencom preukaz poistenca preberajúcej zdravotnej
poisťovne a európsky preukaz zdravotného poistenia (ak bol dotknutému poistencovi
odovzdávajúcou zdravotnou poisťovňou vydaný).
6. Oznámenie platiteľom poisteného – preberajúca zdravotná poisťovňa do 30 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým bol nariadený prevod poistného kmeňa
podľa § 61 alebo schválený prevod poistného kmeňa podľa § 61a zákona č. 581/2004 Z. z.,
oznámi platiteľom poistného postupy pre posielanie mesačných výkazov a hromadných
oznámení v listinnej aj elektronickej forme, účty, na ktoré bude poistné posielané. Podľa
§
61f ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. jednoznačne zadefinuje obdobie (kalendárne mesiace) pre
odvod preddavkov na poistné na účet preberajúcej zdravotnej poisťovne a odovzdávajúcej
zdravotnej poisťovne.
7. Oznámenie poskytovateľom zdravotnej starostlivosti – preberajúca zdravotná poisťovňa do 30
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým bol nariadený prevod
poistného kmeňa podľa § 61 alebo schválený návrh postupu prevodu poistného kmeňa podľa §
61a zákona č. 581/2004 Z. z., oznámi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, s ktorými má
uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa § 7 zákona č. 581/2004 Z. z.
a ktorých sa prevod poistného kmeňa týka, údaj o tom, že u poistenca dôjde k zmene zdravotnej
poisťovne na preberajúcu zdravotnú poisťovňu, svoje obchodné meno a sídlo a dátum účinnosti
prevodu poistného kmeňa, odporučenie overovania poistného vzťahu, informáciu o realizovaní
úhrady poskytnutej zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 581/2004 Z. z. a zmluvných
podmienkach, informáciu o spôsobe vykazovania poskytnutých výkonov zdravotnej starostlivosti
a fakturácii za zdravotnú starostlivosť poskytnutú po prevode poistného kmeňa.
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8. Ďalšími odporúčanými aktivitami odovzdávajúcej zdravotnej poisťovne do dňa prevodu
poistného kmeňa a preberajúcej zdravotnej poisťovne odo dňa prevodu poistného kmeňa sú
najmä:
8.1. Do dňa (termín prevodu poistného kmeňa podľa dohody, zodpovedajúci prvému dňu
v príslušnom kalendárnom mesiaci) vykonáva odovzdávajúca zdravotná poisťovňa všetky
úkony súvisiace s vedením registra dotknutých poistencov vyplývajúce zo zákona č. 580/2004
Z. z.
8.2. Do dňa (termín prevodu poistného kmeňa podľa dohody, zodpovedajúci prvému dňu
v príslušnom kalendárnom mesiaci) vykonáva odovzdávajúca zdravotná poisťovňa všetky
úkony súvisiace s mesačným prerozdeľovaním preddavkov na poistné podľa zákona č.
580/2004 Z. z. a zákona č. 581/2004 Z. z. – t. j. mesačné prerozdeľovanie vykonáva za
kalendárne mesiace roku prevodu poistného kmeňa predchádzajúce mesiacu prevodu kmeňa
odovzdávajúca zdravotná poisťovňa a za mesiac prevodu poistného kmeňa preberajúca
zdravotná poisťovňa.
8.3. Na ročné zúčtovanie poistného za poistencov, ktorých potvrdená prihláška na verejné
zdravotné poistenie sa stala predmetom prevodu poistného kmeňa, je príslušná preberajúca
zdravotná poisťovňa. Na ročné zúčtovanie poistného za fyzickú osobu, ktorej verejné
zdravotné poistenie zaniklo podľa zákona č. 580/2004 Z. z. (§ 5 ods. 2 a 3) po prevode jej
prihlášky na verejné zdravotné poistenie, je príslušná zdravotná poisťovňa, ktorá naposledy
vykonávala verejné zdravotné poistenie. Odovzdávajúca zdravotná poisťovňa, ktorá previedla
celý poistný kmeň a jej povolenie bolo zrušené alebo zanikla jeho platnosť, je naposledy
príslušná na ročné zúčtovanie poistného za kalendárny rok predchádzajúci roku prevodu
kmeňa.
8.4. Ročné prerozdeľovanie poistného podľa § 27a zákona č. 580/2004 Z. z. vykonávajú
zdravotné poisťovne podľa pravidiel ustanovených v § 61h zákona č. 581/2004 Z. z.
8.5. Odo dňa (termín prevodu poistného kmeňa podľa dohody, zodpovedajúci prvému dňu
v príslušnom kalendárnom mesiaci) vykonáva preberajúca zdravotná poisťovňa všetky úkony
súvisiace s vedením registra poistencov vyplývajúce zo zákona č. 580/2004 Z. z.
8.6. Odovzdanie účtov poistencov – odovzdávajúca zdravotná poisťovňa odovzdáva
v elektronickej forme za obdobie roka, v rámci ktorého nastal prevod poisteného kmeňa, spolu
s poistným kmeňom na základe zmluvy o odplatnom prevode poistného kmeňa na
preberajúcu zdravotnú poisťovňu všetky účty dotknutých poistencov poistného kmeňa podľa
stavu ku dňu prevodu poistného kmeňa v rozsahu, v akom ich vedie podľa § 16 ods. 2
a súvisiacich ustanovení zákona č. 581/2004 Z. z. a zákona č. 580/2004 Z. z., najmä doklady
o platiteľoch poistného vo forme mesačných výkazov. Odovzdávajúca zdravotná poisťovňa
zabezpečí, aby v termíne uvedenom v zmluve o prevode poistného kmeňa alebo v termíne
prevodu poistného kmeňa podľa dohody, zodpovedajúci prvému dňu v príslušnom
kalendárnom mesiaci, boli odovzdané preberajúcej zdravotnej poisťovni všetky účty
poistencov poistného kmeňa vo forme databázy vedenej v elektronickej podobe na nosiči
dátových informácií, ktorá bude obsahovať všetky údaje podľa § 16 ods. 2 a súvisiacich
ustanovení zákona č. 581/2004 Z. z., ako aj odovzdanie príslušnej dokumentácie, najmä
doklady o platiteľoch poistného vo forme mesačných výkazov za obdobie príslušného
kalendárneho roka, v rámci ktorého nastal prevod poistného kmeňa.
8.7. Odovzdanie práv a povinností k dokumentácii týkajúcej sa poistného kmeňa –
odovzdávajúca zdravotná poisťovňa spolu s poistným kmeňom odovzdáva zmluvou
o odplatnom prevode poistného kmeňa na preberajúcu zdravotnú poisťovňu aj všetky práva
a povinnosti k celej dokumentácii týkajúcej sa poistného kmeňa v rozsahu, v akom je povinná
ju viesť podľa § 16 ods. 1 a súvisiacimi ustanoveniami zákona č. 581/2004 Z. z., t. j. databázu
s príslušnou dokumentáciou. Rozsah dokumentácie, formu jej odovzdania a obdobie, ktorého
sa dokumentácia podľa jednotlivých písmen § 16 ods. 1 zákona č.581/2004 Z. z. týka, si
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vyšpecifikujú odovzdávajúca a preberajúca zdravotná poisťovňa v zmluve o odplatnom
prevode poistného kmeňa. Odporúča sa, aby si zdravotné poisťovne v zmluve o odplatnom
prevode poistného kmeňa presne definovali štruktúru dávky účtu poistenca, ktorú je potrebné
naplniť vo forme databázy vedenej v elektronickej podobe na nosiči dátových informácií tak,
aby obsahovala všetky údaje. V zmluve o odplatnom prevode poistného kmeňa sa odporúča,
aby si zdravotné poisťovne stanovili odovzdanie ktorej dokumentácie bude prebiehať
v papierovej forme a ktorej dokumentácie v elektronickej forme – v zásade je potrebné, aby si
odovzdávajúca a preberajúca zdravotná poisťovňa v zmluve o odplatnom prevode poistného
kmeňa dohodli presnú špecifikáciu údajov, ktoré sú potrebné napr. k vykonaniu ročného
zúčtovania, aby si presne určili spôsob rozdelenia a odovzdania dokumentácie platiteľov,
najmä mesačné výkazy, pre prípady, ak od jedného platiteľa prechádza iba časť poistného
kmeňa do preberajúcej zdravotnej poisťovne, nakoľko je nutné jednoznačne určiť práva
a povinnosti odovzdávajúcej poisťovne aj v prípadoch, kedy dokumentácia jedného subjektu
platiteľa poistného sa má rozdeliť minimálne na dve zdravotné poisťovne.
8.8. Úrad odporúča v rámci odhadu predpokladaných zmien v hospodárení odovzdávajúcej
a preberajúcej zdravotnej poisťovne zaoberať sa popisom predpokladaného dopadu prevodu
poistného kmeňa odovzdávajúcej a preberajúcej zdravotnej poisťovne na:
a) rozpočet príjmov a výdavkov,
b) plnenie záväzkov vyplývajúcich z potvrdených prihlášok na verejné zdravotné poistenie
a uzatvorených zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré sú predmetom
prevodu poistného kmeňa,
c) mieru platobnej schopnosti podľa § 14 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z.,
d) stabilitu zdravotnej poisťovne.
8.9. Zdravotná poisťovňa uvedie termín, v ktorom odovzdávajúca a preberajúca zdravotná
poisťovňa vykonajú konsolidáciu registra poistencov odovzdávajúcej a preberajúcej zdravotnej
poisťovne voči centrálnemu registru poistencov vedeného úradom vrátane riešenia prípadných
rozdielov (ďalej len „konsolidácia“). Konsolidácia sa vždy vykoná k prvému dňu kalendárneho
mesiaca. Ak zdravotná poisťovňa neuvedie termín konsolidácie, tá sa vykoná do 120 dní odo
dňa právoplatnosti rozhodnutia o nariadení prevodu poistného kmeňa podľa § 61 alebo
schválení postupu prevodu poistného kmeňa podľa § 61a zákona č. 581/2004 Z. z., vždy však
k prvému dňu kalendárneho mesiaca.
9. Zdravotná poisťovňa uvedie v súlade so zmluvou o odplatnom prevode poistného kmeňa deň
účinnosti prevodu poistného kmeňa tak, aby sa uskutočnil do 120 dní od právoplatnosti
rozhodnutia o nariadení prevodu poistného kmeňa alebo do 120 dní od právoplatnosti
rozhodnutia o schválení postupu prevodu poistného kmeňa, vždy však k prvému dňu
kalendárneho mesiaca.
Článok 5
Záverečné ustanovenie
Toto metodické usmernenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom vydania.
Bratislava dňa 20.08.2014.

MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA
predsedníčka
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Metodické usmernenie
č. 06/2014
o forme a náležitostiach preukazu poistenca
na verejné zdravotné poistenie
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydáva metodické usmernenie o forme a
náležitostiach preukazu poistenca na verejné zdravotné poistenie, ktorého účelom je
zabezpečenie odporúčaného jednotného postupu zdravotných poisťovní pri vydávaní preukazu
poistenca verejného zdravotného poistenia a európskeho preukazu zdravotného poistenia.
Článok 2
Základné pojmy
Úrad – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Zákon č. 581/2004 Z. z. – Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 580/2004 Z. z. – Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení
zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Preukaz poistenca - Preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia
Európsky preukaz – Európsky preukaz zdravotného poistenia
Článok 3
Legislatívny rámec
1. Podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) zákona č. 581/2004 Z. z. zdravotná poisťovňa vydáva preukazy
poistencov verejného zdravotného poistenia a európske preukazy.
2. Podľa § 10a ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. je zdravotná poisťovňa povinná na základe
žiadosti poistenca vydať poistencovi európsky preukaz do 30 dní od jej podania. Zdravotná
poisťovňa môže európsky preukaz vydať na druhej strane preukazu poistenca.
3. Formu, náležitosti a technickú špecifikáciu európskeho preukazu a vzor náhradného certifikátu
k európskemu preukazu ustanovuje Rozhodnutie S1 z 12. júna 2009 o európskom preukaze
zdravotného poistenia a Rozhodnutie S2 z 12. júna 2009 o technických špecifikáciách
európskeho preukazu zdravotného poistenia, publikované v Úradnom vestníku Európskej únie z
24. apríla 2010 v čiastke C 106.
Článok 4
Forma preukazu poistenca a forma preukazu poistenca
kombinovaného s európskym preukazom
1. Preukaz poistenca vydávajú zdravotné poisťovne vo forme papierovej alebo plastovej karty,
ktorá je 53,98 mm vysoká, 85,60 mm široká a hrubá 0,76 mm.
2. Preukaz poistenca kombinovaného s európskym preukazom vydávajú zdravotné poisťovne vo
forme plastovej karty bez mikroprocesoru alebo magnetického pruhu, ktorá je 53,98 mm vysoká,
85,60 mm široká a hrubá 0,76 mm.
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Článok 5
Náležitosti preukazu poistenca a náležitosti preukazu poistenca
kombinovaného s európskym preukazom
1. Preukaz poistenca
1.1. Predná strana preukazu s názvom PREUKAZ POISTENCA
ZDRAVOTNÉHO POISTENIA obsahuje tieto údaje:
a) názov a logo zdravotnej poisťovne, ktorá preukaz poistenca vydáva,
b) kód zdravotnej poisťovne,
c) titul, meno a priezvisko poistenca,
d) rodné číslo alebo iné identifikačné číslo poistenca,
e) dátum narodenia poistenca,
f) dátum začatia platnosti preukazu poistenca.

VEREJNÉHO

Údaje uvedené na prednej strane preukazu poistenca sú záväzné.
1.2. Na zadnej strane preukazu poistenca je priestor pre záznamy zdravotnej poisťovne (napr.
číslo preukazu, platnosť preukazu, pečiatka, podpis, poučenie, interné identifikačné číslo
poistenca, iné záznamy).
Údaje uvedené na zadnej strane preukazu poistenca nie sú záväzné.
1.3. Všetky údaje na preukaze poistenca musia byť čitateľné voľným okom.
1.4. Vzor preukazu poistenca je uvedený v prílohe č. 1 tohto metodického usmernenia.
2. Preukaz poistenca kombinovaný s európskym preukazom
2. 1. Na prednej strane preukazu je umiestnený preukaz s názvom EURÓPSKY PREUKAZ
ZDRAVOTNÉHO POISTENIA, ktorý obsahuje tieto údaje:
a) kód ISO členského štátu, ktorý vydal preukaz: SK,
b) priezvisko držiteľa preukazu,
c) meno držiteľa preukazu,
d) dátum narodenia držiteľa preukazu,
e) osobné identifikačné číslo držiteľa preukazu alebo ak takéto číslo neexistuje, číslo
poistenca, od ktorého sa odvodzujú práva držiteľa preukazu,
f) identifikačné číslo príslušnej zdravotnej poisťovne (používa sa 4-miestny kód zdravotnej
poisťovne) a akronym príslušnej zdravotnej poisťovne (VSZP, UNION ZP, DOVERA ZP),
g) logické číslo preukazu (identifikačné číslo preukazu),
h) dátum skončenia platnosti preukazu.
Predná strana preukazu poistenca kombinovaného s európskym preukazom je záväzná.
2. 2. Na zadnej strane preukazu je umiestnený preukaz s názvom PREUKAZ POISTENCA
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA, ktorý obsahuje tieto údaje:
a) názov a logo zdravotnej poisťovne, ktorá preukaz poistenca vydáva,
b) titul, meno a priezvisko poistenca,
c) rodné číslo alebo iné identifikačné číslo poistenca pridelené zdravotnou poisťovňou,
d) dátum narodenia,
e) dátum začatia platnosti preukazu,
f) kód zdravotnej poisťovne,
g) záznamy zdravotnej poisťovne (napr. pečiatka, podpis, poučenie, údaje na verifikáciu
európskeho preukazu, interné identifikačné číslo poistenca a pod.).
Údaje na zadnej strane preukazu uvedené pod písmenom a) až f) sú záväzné.
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2.3. Vzor preukazu poistenca kombinovaný s európskym preukazom je uvedený v prílohe č. 2
tohto metodického usmernenia.
Článok 6
Náhradný certifikát
1. V prípade mimoriadnych okolností príslušná zdravotná poisťovňa vydá poistencovi náhradný
certifikát k európskemu preukazu zdravotného poistenia, resp. náhradný certifikát preukazu
poistenca s obmedzenou dobou platnosti ako dočasnú náhradu za európsky preukaz, resp. za
preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia. Mimoriadnymi okolnosťami môžu byť krádež
alebo strata preukazu, alebo náhly odchod do iného členského štátu, ako je príslušný členský
štát, v lehote príliš krátkej na vydanie príslušného preukazu.
2. Záväzný vzor náhradného certifikátu dočasne nahradzujúceho európsky preukaz poistenca,
resp. preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia je uvedený v prílohe č. 3 a č. 4 tohto
metodického usmernenia.
Článok 7
Záverečné ustanovenie
Týmto metodickým usmernením sa ruší metodické usmernenie č. 4/2011.
Toto metodické usmernenie č. 06/2014 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vydania.
V Bratislave dňa 20.08.2014.

MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA
predsedníčka
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Príloha č. 1 k metodickému usmerneniu č. 06/2014

Predná strana preukazu poistenca verejného zdravotného poistenia:
Miesto pre názov a logo zdravotnej poisťovne

PREUKAZ POISTENCA
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
Kód zdravotnej poisťovne:
Titul, meno, priezvisko poistenca:
Rodné číslo alebo iné identifikačné
číslo poistenca:

Dátum
narodenia:

Preukaz platný od:

Zadná strana preukazu poistenca verejného zdravotného poistenia:

Záznamy zdravotnej poisťovne:
Číslo preukazu:
Platnosť preukazu do:
Identifikačné číslo poistenca
dané zdravotnou poisťovňou:
Iný záznam zdravotnej poisťovne:
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Príloha č. 2 k metodickému usmerneniu č.06/2014
Predná strana preukazu poistenca verejného zdravotného poistenia kombinovaného
s európskym preukazom zdravotného poistenia:
Európsky preukaz zdravotného poistenia:

Zadná strana preukazu poistenca verejného zdravotného poistenia kombinovaného
s európskym preukazom zdravotného poistenia:
Preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia:

Názov a logo ZP

PREUKAZ POISTENCA
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
Titul, meno a priezvisko:
Rodné číslo:

Dátum narodenia:

Platný od:

Kód ZP:

Záznam zdravotnej poisťovne:

Záznam zdravotnej poisťovne:

EP

PP
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Príloha č. 3 k metodickému usmerneniu č. 06/2014

Náhradný certifikát preukazu poistenca verejného zdravotného
poistenia
Titul, meno, priezvisko poistenca:
Dátum narodenia:
Rodné číslo alebo iné identifikačné číslo poistenca:

Názov zdravotnej poisťovne:

Kód zdravotnej poisťovne:

Platnosť potvrdenia:
od:

do:

Dátum vydania:

Podpis a pečiatka:
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Príloha č. 4 k metodickému usmerneniu č. 06/2014
Vzor náhradného certifikátu európskeho preukazu zdravotného poistenia uvedený v
Rozhodnutí S2 z 12.06.2009 o technických špecifikáciách európskeho preukazu zdravotného
poistenia, ktoré je publikované v Úradnom vestníku Európskej únie z 24. apríla 2010
v čiastke C 106, sa nachádza na nasledovnej strane.
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