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Úrad v súlade s § 20 ods. 2 písm. n)  zákona č. 581/2004 Z. z. uverejňuje 

údaje o platobnej schopnosti zdravotných poisťovní za mesiac 

január 2012. 

 
 

PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ 
 
Podľa § 14 ods. 2  zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, sa platobná 
schopnosť preukazuje:  
 
a) podielom vlastných zdrojov na poistnom po prerozdeľovaní za predchádzajúcich 12 
kalendárnych mesiacov, ktorý musí dosahovať hodnotu najmenej 3%, 
 
b) podielom  krátkodobých aktív k neuhradeným záväzkom voči poskytovateľom, 
ktorý musí dosahovať hodnotu najmenej 1,2  a 
 
c) schopnosťou uhrádzať svoje záväzky voči poskytovateľom  v lehote, ktorá 
nepresiahne 30 kalendárnych dní odo dňa zmluvne dohodnutej lehoty splatnosti 
záväzkov voči poskytovateľom. 
Platobná schopnosť je zabezpečená (§14 ods. 6 v nadväznosti na ods. 2 písm.c), 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 0,5 % objemu všetkých záväzkov počas troch po sebe  
nasledujúcich mesiacov. To neplatí, ak ide o záväzky voči poskytovateľom, ktoré nie 
sú uhradené z právne uznateľných dôvodov. 
 

 
Platobná schopnosť (PS) zdravotných poisťovní za mesiac január 2012 
 
 

VšZP parameter vykázaná hodnota PS: zabezpečená/nezabezpečená 

§ 14ods.2 a) vlastné zdroje ÷ poistné po prerozdelení    do 30.júna 2012 sa neuplatňuje 

§ 14 ods.2 b) krátkodobé aktíva ÷ krátkodobé záväzky    do 30.júna 2012 sa neuplatňuje 

§ 14 ods.2 c) záväzky voči PZS  nad 30 dní 0 PS  spĺňa 

      - § 14 ods. 6 záväzky po lehote nad 30 dní ÷záväzky voči PZS celkom 0 zabezpečená 

    
 
    

Dôvera parameter vykázaná hodnota PS: zabezpečená/nezabezpečená 

§ 14ods.2 a) vlastné zdroje ÷ poistné po prerozdelení    do 30.júna 2012 sa neuplatňuje 

§ 14 ods.2 b) krátkodobé aktíva ÷ krátkodobé záväzky    do 30.júna 2012 sa neuplatňuje 

§ 14 ods.2 c) záväzky voči PZS  nad 30 dní 0 PS  spĺňa 

      - § 14 ods. 6 záväzky po lehote nad 30 dní ÷záväzky voči PZS celkom 0 zabezpečená 

 
    
 
    

Union parameter vykázaná hodnota PS: zabezpečená/nezabezpečená 

§ 14ods.2 a) vlastné zdroje ÷ poistné po prerozdelení    do 30.júna 2012 sa neuplatňuje 

§ 14 ods.2 b) krátkodobé aktíva ÷ krátkodobé záväzky    do 30.júna 2012 sa neuplatňuje 

§ 14 ods.2 c) záväzky voči PZS  nad 30 dní 0 PS  spĺňa 

     - § 14 ods. 6 záväzky po lehote nad 30 dní ÷záväzky voči PZS celkom 0 zabezpečená 
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Výška podielu poistencov zdravotnej poisťovne 
na celkovom počte poistencov 

na základe skutočných počtov poistencov  k  1. 1. 2012 
a prepočet definitívnych preddavkov na ZZS pre rok 2012 

 
 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ( ďalej len „ úrad“)  v  súlade s § 18 
ods. (1), písm.(j) zákona 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad 
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, určuje výšku 
podielu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov jednotlivým 
zdravotným poisťovniam.  
 
Úrad vypočítal definitívnu výšku preddavku na jednu ambulanciu záchrannej 
zdravotnej služby  (ďalej len „ZZS“), ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa 
poskytovateľovi ZZS na rok 2012 v súlade s: 
• Výnosom MZ SR zo 4. apríla 2006 č. 11760/2006-SL, ktorým sa dopĺňa výnos 

MZ SR z 26. októbra 2005 č.22160/2005-Sl, ktorým sa ustanovuje spôsob 
určenia výšky preddavku pre poskytovateľa ZZS; 

• Opatrením MZ SR č.07045-25/2008-OL účinnosťou od 1.1.2009, ktorým sa 
ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších 
predpisov; 

• Opatrením MZ SR č. 0745-39/2012-OL účinnosťou od 1.2.2012, ktorým sa 
ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších 
predpisov. 

 

 
V zmysle Opatrenia č. 07045/25/2008-OL pevná cena za zdravotnú 
starostlivosť poskytovanú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má 
povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby v 24 
hodinovej službe v stanici záchrannej zdravotnej služby, je:  

• 16 928,90 eura mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej zdravotnej 
pomoci,  

• 27 882,89 eura mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej 
pomoci, 

• 30 206,47 eura mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej 
pomoci vrátane mobilnej intenzívnej jednotky, ktoré sú v nepretržitej 
prevádzke. 

• 56 429,66 eura mesačne na jednu ambulanciu vrtuľníkovej záchrannej 
zdravotnej služby. 
 

 
V zmysle Opatrenia č. 07045-39/2012-OL sa mení pevná cena na jedno 
vozidlo ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci a to z 16 928,90 eura na 16 
082,46 eura mesačne (rozdiel mesačne – 846,44 €). Ostatné ceny ostávajú 
nezmenené, t.j.: 
 

• 27 882,89 eura mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej 
pomoci, 

• a 30 206,47 eura mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej 
pomoci vrátane mobilnej intenzívnej jednotky, ktoré sú v nepretržitej 
prevádzke. 

• 56 429,66 eura mesačne na jednu ambulanciu vrtuľníkovej záchrannej 
zdravotnej služby. 

 

Výška preddavku na jednu ambulanciu ZZS, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa 
poskytovateľovi ZZS, sa určuje podielom podľa počtu poistencov zdravotnej 
poisťovne na celkovom počte poistencov zo 100% ceny ustanovenej cenovým 
opatrením MZ SR. 
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Skutočný podiel počtu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov 
k 1.1.2012 
 
 

Kód ZP 

Skutočný  počet 
poistencov  
k 1. 1. 2012 

Podiel v % na  
2 desatinné miesta 

Podiel v %  na  
13 desatinných miest 

24_DÔVERA ZP, a.s. 1 439 019 27,53 27,5267564574 
25_Všeobecná ZP, a.s. 3 380 720 64,67 64,6692337563 
27_Union ZP, a.s. 407 971 7,80 7,8040097863 
Spolu 5 227 710 100,00 100,0000000000 

Zdroj: CRP 
 

 
Definitívna výška preddavku pre rok 2012 od 1.1.2012 na základe podielu zdravotnej 
poisťovne na celkovom počte poistencov mesačne na jednu ambulanciu v eur v zmysle 
Opatrenia MZ SR č. 07045/25/2008-OL je nasledovná: 
 

25_Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Cena prepočítaná  
k 1.1.2012 

Pevná cena mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci  10 947,79 € 

Pevná cena mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci 18 031,65 € 

Pevná cena mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s 
vybavením mobilnej  intenzívnej jednotky  

19 534,29 € 

Pevná cena mesačne na jednu ambulanciu vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej 
služby 

36 492,63 € 

 
 
 

 

24_DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Cena prepočítaná 
k 1.1.2012 

Pevná cena mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci  4 659,98 € 

Pevná cena mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci 7 675,26 € 

Pevná cena mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s 
vybavením mobilnej  intenzívnej jednotky  

8 314,86 € 

Pevná cena mesačne na jednu ambulanciu vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej 
služby 

15 533,25 € 

 
 
 

 

27_Union zdravotná poisťovňa, a.s. Cena prepočítaná 
k 1.1.2012 

Pevná cena mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci  1 321,13 € 

Pevná cena mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci 2 175,98 € 

Pevná cena mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s 
vybavením mobilnej  intenzívnej jednotky  

2 357,32 € 

Pevná cena mesačne na jednu ambulanciu vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej 
služby 

4 403,78 € 
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Definitívna výška preddavku účinnosťou od 1.2.2012 pre rok 2012 na základe 
podielu zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov mesačne na jednu 
ambulanciu v eur v zmysle Opatrenia MZ SR č. 07045-39/2012-OL je 
nasledovná: 
 

25_Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
Cena 

prepočítaná  
 k 1.2.2012 

Pevná cena mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci  10 400,40 € 

Pevná cena mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci 18 031,65 € 

Pevná cena mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s 
vybavením mobilnej  intenzívnej jednotky  

19 534,29 € 

Pevná cena mesačne na jednu ambulanciu vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej 
služby 

36 492,63 € 

  

24_DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 
Cena 

prepočítaná  
 k 1.2.2012 

Pevná cena mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci  4 426,98 € 

Pevná cena mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci 7 675,26 € 

Pevná cena mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s 
vybavením mobilnej  intenzívnej jednotky  

8 314,86 € 

Pevná cena mesačne na jednu ambulanciu vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej 
služby 

15 533,25 € 

  

27_Union zdravotná poisťovňa, a.s. 
Cena 

prepočítaná   
k 1.2.2012 

Pevná cena mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci  1 255,08 € 

Pevná cena mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci 2 175,98 € 

Pevná cena mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s 
vybavením mobilnej  intenzívnej jednotky  

2 357,32 € 

Pevná cena mesačne na jednu ambulanciu vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej 
služby 

4 403,78 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


