Zástupcovia zdravotných poisťovní na úrade
Zmena zdravotnej poisťovne, platobné výmery a novinky v informačnom systéme boli
témami pracovného stretnutia predstaviteľov ÚDZS so štatutárnymi zástupcami zdravotných
poisťovní. Predseda úradu Richard Demovič informoval o počtoch a štruktúre poistencov,
ktorí sa rozhodli zmeniť zdravotnú poisťovňu k 1.1.2009 (aj na:
http://www.udzs.sk/buxus/generate_page.php?page_id=808).
Pri prezentácii zámeru ONLINE prepojenia informačných systémov zdravotných poisťovní a
ÚDZS bolo zdôraznené sprehľadnenie procesu podávania a potvrdzovania prihlášok
poistencov na vznik, ako aj všetkých zmien pre Centrálny register poistencov, ktoré je
doteraz spracúvané v offline režime. Zavedením ONLINE režimu sa celý proces sprehľadní,
výrazne sa zníži chybovosť a úspora finančných prostriedkov sa bude pohybovať rádovo v
desiatkach miliónov korún ročne. Pilotná prevádzka je plánovaná na začiatok II. štvrťroka
2009 a uvedenie do produkčnej prevádzky, vzhľadom na proces prepoisťovania, je
plánované od 1.10.2009. Významná je dohoda medzi ÚDZS a REGOB (Register obyvateľov
SR) o výmene údajov.
Aktuálne k 14.11.2008 dosiahla agenda vydávania platobných výmerov počet takmer 57.200
návrhov. Predseda ÚDZS upozornil prítomných na dve dôležité okolnosti súvisiace s touto
agendou:
Prvou je prechod SR na euro od 1.1.2008 a s tým súvisiace úpravy informačných
systémov. S tým sú spojené obmedzenia vyplývajúce aj z úpravy platobného styku cez
Štátnu pokladnicu v závere roka 2008.
Druhou skutočnosťou je návrh novely zákona č. 581/2004 Z. z., ktorý o. i. obsahuje tzv.
osobitné konanie pre vydávanie platobných výmerov. Podstata osobitného konania spočíva v
jeho zrýchlení, zefektívnení, odbúraní niektorých administratívnych úkonov, čo má podporiť
rýchlejší návrat nedoplatkov do systému verejného zdravotného poistenia. Na základe
uvedených skutočností bola predložená požiadavku na dočasné pozastavenie podávania
nových návrhov na platobných výmerov v období od 13.12.2008 do 31.1.2009. Po
nevyhnutnej úprave a pilotnom overení podávania návrhov je predpoklad zvládnutia oveľa
vyššieho počtu konaní, ako je tomu v súčasnosti. V tejto súvislosti predseda úradu poukázal
na aktuálne problémy súvisiace so svetovou finančnou krízou a ich možný dopad na
oslabenie platobnej disciplíny na strane platiteľov poistného, z čoho vyplýva potreba
zabezpečiť plynulé a bezproblémové vydávanie platobných výmerov.
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