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ÚVOD 

 

 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vznikol dňa 01. 11. 2004 a bol 

zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 

starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Úrad dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti, na efektívne a 

hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov v systéme verejného zdravotného poistenia 

a zabezpečuje rovnosť občanov v prístupe k zdravotnej starostlivosti a účinné vymáhanie ich 

práv. Definovaním povinných, ako aj odporúčaných metodických usmernení úrad plní aj 

významnú normatívnu funkciu v systéme zdravotníctva. 

Správu o činnosti úradu za rok 2017, ktorú úrad každoročne zverejňuje podľa zákona 

č. 581/2004 Z. z. § 19 ods. 1 písm. a), prerokovala dozorná rada úradu dňa 15. 03. 2018 

uznesením č. 338/2018 a schválila správna rada úradu dňa 22. 03. 2018 uznesením 

č. 226/2018. 

Správa obsahuje informácie o činnostiach, ktoré úrad realizoval v roku 2017 a je 

rozdelená do siedmich hlavných kapitol. V prvej časti sú uvedené základné informácie 

o úrade. 

Úrad aj v roku 2017 zabezpečoval výkon dohľadu nad zdravotným poistením podľa 

plánu dohľadov, na základe jeho vlastnej iniciatívy, ako aj podnetov poistencov. Tejto oblasti 

je venovaná druhá časť správy a obsahuje okrem iného aj informácie o ukladaní sankcií 

zdravotným poisťovniam, o ozdravnom pláne Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., či 

o ročnom zúčtovaní. 

Jedna z najdôležitejších oblastí, ktorú úrad v rámci svojich kompetencií vykonáva, je 

dohľad nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Informácie o výsledkoch týchto 

dohľadov, o štruktúre podnetov a sťažností občanov, ako aj rôzne štatistiky podnetov sú 

uvedené v tretej časti tejto správy. V tejto časti sú zároveň uvedené aj sankcie, ktoré úrad 

uložil poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v roku 2017. 

Činnosti úradu v oblasti úhrady zdravotnej starostlivosti prostredníctvom analýzy 

realizovaných dohľadov a štatistík podaní sú súčasťou štvrtej časti správy. V oblasti úhrady 

zdravotnej starostlivosti úrad vykonával dohľad v zdravotných poisťovniach a spolupracoval 

s viacerými inštitúciami - s MZ SR, so stavovskými organizáciami, s úradmi samosprávnych 

krajov a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. 

Sekcia súdneho lekárstva a patologickej anatómie je dôležitou súčasťou činností úradu 

a zabezpečuje široké spektrum samostatných činností. Sekcia zabezpečuje a koordinuje 

činnosť 10-tich súdnolekárskych a patologicko-anatomických pracovísk v rámci celého 

Slovenska. K hlavným činnostiam súdnolekárskych a patologicko-anatomických pracovísk 

patrí vykonávanie súdnolekárskych a patologicko-anatomických pitiev a vykonávanie 

laboratórnych vyšetrovacích metód (histológia, toxikológia, histochémia, imunohistochémia, 

serológia). Informácie o nich sú spracované v piatej časti.  

Významnou úlohou úradu je implementovať systém DRG na Slovensku, predposledná 

šiesta časť – Centrum pre klasifikačný systém sa zameriava práve na túto dôležitú oblasť. 

Informácie o Vestníkoch, ktoré úrad vydal v roku 2017, sa nachádzajú v siedmej časti 

správy. 
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1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ÚRADE 

 
 
 

1.1 ZRIADENIE ÚRADU 

 

 Úrad bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti 

verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej 

starostlivosti a verejným zdravotným poistením.  

 

 Sídlom úradu je Bratislava, kde súčasne sídli aj jedna z pobočiek. Ďalšie pobočky sú 

v Banskej Bystrici, Košiciach, Martine, Nitre, Prešove, Trenčíne a Trnave. Úrad dohliada nad 

kľúčovými aspektmi systému zdravotníctva s cieľom udržiavať finančnú stabilitu a 

solidárnosť systému. Je dozorným a regulačným orgánom verejnej správy a svoju pôsobnosť 

vykonáva v systéme verejného zdravotného poistenia. Súdnolekársku a patologicko-

anatomickú činnosť úrad vykonáva na desiatich pracoviskách: Bratislava - tri pracoviská, 

Banská Bystrica, Košice, Martin, Nitra, Poprad, Prešov, Žilina.  

 

 

1.2 ORGÁNY ÚRADU 

 

 Predseda úradu je štatutárnym a výkonným orgánom úradu. Predsedu vymenúva a 

odvoláva vláda SR na návrh ministra zdravotníctva SR.  

 

 Od 01. 05. 2016 je predsedom úradu MUDr. Tomáš Haško, MPH.  

 

 Správna rada úradu má sedem členov a v roku 2017 pracovala v zložení:  

 

MUDr. Róbert Illéš, MPH   predseda  

MUDr. Etela Janeková   podpredsedníčka (do 30. 09. 2017) 

MUDr. Martina Malá   podpredsedníčka (od 01. 10. 2017) 

MUDr. Martin Valent   člen  

Ing. Dušan Doliak    člen  

MUDr. Olívia Mancová, MPH členka (do 30. 09. 2017) 

JUDr. Anna Jurčišinová, PhD.  členka (do 30. 09. 2017) 

MUDr. Dagmar Takácsová   členka (do 30. 09. 2017) 

Mgr. Martina Migašová   členka  (od 01. 10. 2017) 

Mgr. Jana Masárová    členka  (od 01. 10. 2017) 

MUDr. Vladimír Javorka, PhD.  člen (od 11. 10. 2017) 

 

 Členov správnej rady vymenúva a odvoláva vláda SR na návrh ministra zdravotníctva 

SR.  
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 Dozorná rada úradu je kontrolným orgánom úradu, má päť členov a v roku 2017  

pracovala v zložení:  

 

prof. MUDr. Ján Zvonár, CSc.  predseda  

PhDr. Iveta Pospíšilová  podpredsedníčka  

MUDr. Rastislav Šipoš  člen  

doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.  člen  

MUDr. František Jurčaga, MPH  člen  

 

 Členov dozornej rady volí a odvoláva Národná rada SR na návrh vlády SR.  

 

 

1.3 ORGANIZAČNÉ ČLENENIE ÚRADU 

 

 Úrad sa člení na ústredie, pobočky a súdnolekárske a patologicko-anatomické 

pracoviská. V priamej riadiacej pôsobnosti predsedu sú pobočky úradu a ústredie, ktoré sa 

člení na nasledujúce útvary:  

 

Sekcie:  

 

■ sekcia dohľadu nad zdravotným poistením,  

■ sekcia dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou,  

■ sekcia súdneho lekárstva a patologickej anatómie,  

■ sekcia - Centrum pre klasifikačný systém,  

■ sekcia ekonomiky  

 

a odbory:  

 

■ právny odbor,  

■ odbor vnútornej kontroly,  

■ odbor ľudských zdrojov,  

■ odbor informačných systémov.  

 

1.4 PERSONÁLNE BUDOVANIE ÚRADU 
 

 K 31. 12. 2017 predstavoval celkový počet zamestnancov úradu 422. Z toho na ústredí 

bolo zamestnaných 127 zamestnancov, na pobočkách 99 zamestnancov a na SLaPA 

pracoviskách 196 zamestnancov.  

 

 V priebehu roka 2017 nastúpilo na úrad 49 zamestnancov a pracovný pomer skončilo 

46 zamestnancov. 
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 Priemerný vek zamestnancov k 31. 12. 2017 bol 47,5 rokov. Až 91,7 % zamestnancov 

malo v roku 2017 minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou, z toho viac ako polovica 

zamestnancov (60,9 %) bola vysokoškolsky vzdelaná. Úrad zamestnáva prevažne 

vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov, odborníkov s bohatými skúsenosťami z praxe. 

Požiadavka na vzdelanie a prax pri určitých pracovných pozíciách na úrade vyplýva priamo 

z legislatívy, a to najmä zo zákona č. 581/2004 Z. z. Veková a vzdelanostná štruktúra 

zamestnancov odzrkadľuje náročnosť činností, ktoré úrad v rámci svojej pôsobnosti 

vykonáva. S narastajúcim rozsahom kompetencií úradu a kvantity práce, pri zachovaní jej 

kvality, je potrebné tento štandard aj naďalej udržať.  

 

Podrobnejšie údaje o vzdelaní sú uvedené v nasledujúcej  tabuľke: 

 

Tabuľka č. 1 Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2017 

  Ústredie Pobočky SLaPA Úrad celkom 

Vzdelanie počet % počet % počet % počet % 

Vysokoškolské 

vzdelanie 
91 71,7 80 80,8 86 43,9 257 60,9 

Stredoškolské 

vzdelanie s 

maturitou 

34 26,8 19 19,2 77 39,3 130 30,8 

Základné vzdelanie, 

Stredoškolské 

vzdelanie 

2 1,5 0 0,0 33 16,8 35 8,3 

SPOLU 127 100,0 99 100,0 196 100,0 422 100,0 

 

 Úrad v roku 2017 podporil rozvoj, profesionálny rast a zvyšovanie kvalifikácie 

zamestnancov prostredníctvom účasti na 82 vzdelávacích aktivitách, školeniach a 

konferenciách. Išlo o vzdelávacie aktivity relevantné k náplni práce, či účasť na školeniach 

v oblasti legislatívy a novelizácie dôležitých právnych predpisov, ktoré sa týkali činnosti 

úradu. Zamestnanci sa zúčastňovali podujatí na Slovensku i v zahraničí, a to aj ako aktívni 

prispievatelia, či prednášajúci. 
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2. OBLASŤ VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA 
 

 

 

2.1 VYKONÁVANIE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA 

 

 V kalendárnom roku 2017 vykonávali VZP na základe povolenia vydaného úradom tri 

zdravotné poisťovne:  

 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Panónska cesta 2, Bratislava – 

mestská časť Petržalka, 851 04,  

 Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Einsteinova 25, Bratislava 851 01, 

 Union zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Bajkalská 29/A, Bratislava 821 08. 

 

 V roku 2017 nebola úradu doručená žiadna žiadosť na vydanie povolenia na 

vykonávanie VZP.  

 

2.2 VYKONÁVANIE DOHĽADU NAD ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI 

A VEREJNÝM ZDRAVOTNÝM POISTENÍM 

 

 V roku 2017 boli dohľady v zdravotných poisťovniach vykonávané na základe plánu 

dohľadov, schváleného ozdravného plánu VšZP, z vlastnej iniciatívy úradu a podnetov 

poistencov/platiteľov poistného doručených úradu, ktorí sa domáhali prešetrenia postupu 

zdravotných poisťovní v rámci ochrany svojich práv a povinností a právom chránených 

záujmov. Úrad tiež priebežne monitoroval, či zdravotné poisťovne aj naďalej spĺňali niektorú 

z podmienok ustanovených v § 33 a 34 zákona č. 581/2004 Z. z. na vykonávanie VZP. 

 

 V roku 2017 bolo vykonaných celkom 400 dohľadov, čo je v porovnaní s rokom 2016 

o 135 dohľadov viac. Z toho 29 dohľadov bolo realizovaných v rámci dohľadu na mieste 

v zdravotných poisťovniach a 371 dohľadov na diaľku.  

 

Tabuľka č. 2 Počet dohľadov vykonaných v jednotlivých zdravotných poisťovniach 

Dohľady VšZP 
Dôvera 

ZP 
Union ZP Spolu 

Dohľady na mieste 10 9 10 29 

Dohľady na diaľku  103 162 106 371 

Dohľady spolu:  113 171 116 400 

 

 Z celkového počtu 400 dohľadov bolo vykonaných na základe plánu dohľadov 

141 dohľadov. Z toho 26 dohľadov na mieste a 115 dohľadov na diaľku, 19 dohľadov bolo 

vykonaných na základe schváleného ozdravného plánu VšZP, 10 dohľadov na základe 

iniciatívy úradu a 230 dohľadov na základe podnetov poistencov/platiteľov poistného. 

 

 K 31. 12. 2017 nebolo skončených v zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. 

9 dohľadov, z toho 2 dohľady na mieste a 7 dohľadov na diaľku.  
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Tabuľka č. 3 Prehľad dohľadov na mieste na základe plánu dohľadov 

Predmet dohľadu VšZP 
Dôvera 

ZP 

Union 

ZP   
Spolu 

Overenie správnosti postupu ZP pri určení 

platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona č. 

580/2004 Z. z. (samoplatiteľ),  uplatnenie dlžného 

poistného výkazom nedoplatkov, jeho 

doručovanie a uplatnenie pohľadávky 

prostredníctvom návrhu na vydanie platobného 

výmeru na úrade  

0 0 1 1 

Overenie plnenia povinnosti ZP podľa § 6 ods. 4 

písm. j) zákona č. 581/2004 Z. z. – sprístupniť 

elektronicky do 31. januára  kalendárneho roka 

poskytovateľom všeobecnej ambulantnej 

starostlivosti a poskytovateľom špecializovanej 

ambulantnej gynekologickej starostlivosti, 

s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní 

ZS, menný zoznam poistencov, s ktorými má 

príslušný PZS uzatvorenú dohodu o poskytovaní  

ZS a ktorí sa k 1. januáru kalendárneho roka stali 

poistencami inej ZP 

1 1 1 3 

Overenie podmienky osobného rozsahu VZP 

podľa § 3 ods. 3 písm. d) zákona č. 580/2004 Z. z. 

v súvislosti so vznikom VZP  podľa § 4 ods. 3 

zákona č. 580/2004 Z. z. u fyzických osôb, ktoré 

sú ZP evidovaní ako zahraniční študenti študujúci 

na škole v SR na základe medzinárodných zmlúv, 

ktorými je SR viazaná  

1 1 1 3 

Overenie správnosti tvorby výšky výdavkov ZP 

na prevádzkové činnosti a dodržiavanie 

ustanovenej výšky výdavkov na prevádzkové 

činnosti v roku 2016 – § 6a v spojení s § 15 ods. 1 

písm. t) zákona č. 581/2004 Z. z. 

1 1 1 3 

Overenie plnenia povinnosti ZP ustanovenej v § 

15 ods. 5 zákona  č. 581/2004 Z. z. – použiť zisk 

dosiahnutý za účtovné obdobie roku 2016 

najmenej vo výške 20 % na tvorbu rezervného 

fondu, a to až do dosiahnutia výšky rezervného 

fondu určenej v stanovách, najmenej do výšky 20 

% splateného základného imania  

0 1 1 2 

Overenie správnosti údajov oznamovaných ZP do 

CRP s osobitným zameraním na poistencov, za 

ktorých je platiteľom poistného štát (§ 11 ods. 7 

zákona č. 580/2004 Z. z.) za obdobie január 2014 

– marec 2017  

1 1 1 3 

Kontrola plnenia povinnosti ZP pri uzatváraní 

zmlúv s  PZS podľa § 6 ods. 1 písm. g) v spojení s 

§ 7 zákona č. 581/2004 Z. z. v segmentoch VAS 

a ŠAS v nadväznosti na zazmluvnený rozsah 

1 0 1 2 
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výkonov a ceny od 01. 01. 2017 a úhrada 

záväzkov za poskytnutú ZS v súlade s § 8 ods. 2 

zákona č. 581/2004 Z. z. 

Overenie plnenia povinnosti ZP pri vydávaní 

výkazov nedoplatkov v nadväznosti na 

novelizované ustanovenie § 17a ods. 2 písm. c) a 

§ 17 ods. 8  zákona č. 580/2004 Z. z. od 01. 01. 

2017 

1 1 1 3 

Overenie správnosti postupu ZP pri vykonaní 

ročného zúčtovania poistného za rok 2015 (§ 19 

zákona č. 580/2004 Z. z.) s osobitným zameraním 

na výpočet vymeriavacieho základu samostatne 

zárobkovo činných osôb, ktoré boli v rámci 

rozhodujúceho obdobia aj osobami podľa  § 11 

ods. 7 písm. m) zákona č. 580/2004 Z. z.  

1 1 1 3 

Overenie správnosti postupu ZP pri zaradení 

poistencov do farmaceuticko-nákladových skupín 

na účely mesačného prerozdeľovania podľa § 28a 

ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. 

1 1 1 3 

SPOLU 8 8 10 26 

 

Tabuľka č. 4 Prehľad dohľadov na základe schváleného ozdravného plánu VšZP 

Predmet dohľadu VšZP 

Odzmluvnenie neefektívnych zariadení a eliminácia súbehu praxí lekárov 

v ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti  
8 

Overenie plnenia opatrenia Ozdravného plánu VšZP - Zastavenie dohôd o urovnaní 1 

Opatrenie Ozdravného plánu VšZP  –  Zníženie úhrad v segmente SVaLZ za CT 

a MR 
2 

Overenie plnenia opatrení Ozdravného plánu VšZP– Zníženie stavu nedoplatkov 

odpredajom pohľadávok   
2 

Overenie plnenia opatrenia Ozdravného plánu VšZP – Zastavenie akéhokoľvek 

zvyšovania objemov ZS a zabezpečenie zníženia nákladov na ZS podľa definícií 

štátneho rozpočtu 

5 

Overenie plnenia opatrenia Ozdravného plánu VšZP– V segmente ÚZZ 

implementovať u všetkých PZS výkon H5560 (ukončená hospitalizácia) a plný 

rozsah OHV (najmä v UNB) 

1 

SPOLU 19 

 

 

Tabuľka č. 5 Prehľad dohľadov na základe iniciatívy úradu 

Predmet dohľadu VšZP 
Dôvera 

ZP 

Union 

ZP   
Spolu 

Overenie správnosti postupu spoločnosti 

Dôvera ZP pri vymáhaní pohľadávok na 

poistnom podľa § 6 ods. 1 písm. l) zákona 

č. 581/2004 Z. z. so zameraním na vymáhanie 

pohľadávok na poistnom formou exekúcie, na 

ktoré ZP vyhlásila exekučnú amnestiu  

 
1 

 
1 
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Overenie správnosti oznámených údajov 

k mesačnému prerozdeľovaniu za kalendárny 

mesiac december 2016 s osobitným zameraním 

na poistencov štátu   

 1  1 

Organizačno-technické zabezpečenie ročného 

zúčtovania poistného na VZP za kalendárny 

rok 2016 

1 1 1 3 

Zmluvné ceny výkonov a platobné podmienky 

v agentúrach domácej ošetrovateľskej 

starostlivosti, mobilných hospicoch 

a zariadeniach sociálnych služieb 

1   1 

Ceny a platobné podmienky v segmente 

SVaLZ s osobitným zameraním na ceny 

a zazmluvnený rozsah výkonov CT a MR od 

01. 01. 2017 

 1 1 2 

Stav pohľadávok, ich zabezpečenie a štruktúra 

k 31. 05. 2017 
 1 1 2 

SPOLU 2 5 3 10 

 

 

2.2.1 VYHODNOTENIE PODNETOV V OBLASTI VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO 

POISTENIA 

 
 V roku 2017 bolo v oblasti VZP riešených celkom 303 podnetov.  

 Z počtu 303 podnetov bolo 230 podnetov riešených dohľadom na diaľku, čo je 

v porovnaní s minulým rokom o 104 dohľadov viac. Iným spôsobom bolo vybavených 

73 podnetov, z toho 57 podnetov priamou odpoveďou podávateľovi podnetu, 6 podnetov bolo 

odstúpených z dôvodu vecnej príslušnosti inému orgánu a 10 podnetov bolo odložených 

ad/acta z dôvodu, že podávateľ podnetu na výzvu podnet nedoplnil alebo podnet vzal späť.   

K 31. 12. 2017 nebolo ukončených 7 podnetov, ktoré boli riešené dohľadom na diaľku. 

 

Tabuľka č. 6 Prehľad o počte riešených podnetoch poistencov/platiteľov dohľadom na diaľku 

 Počet 
riešených 

podnetov 

celkom 

Počet 

podnetov 

vybavených 
iným 

spôsobom 

Počet 

podnetov 

riešených 
dohľadom na 

diaľku 

Počet 

podnetov 

vyriešených 
dohľadom na 

diaľku 

Počet 

neskončených 
podnetov 

Počet 

opodstatnených 
podnetov 

% 

opodstatnených 
podnetov 

VšZP 71 24 47 43 4 5 11,6 
Dôvera ZP 139 20 119 117 2 82 70,1 
Union ZP 84 20 64 63 1 14 22,2 
Neurčená 

ZP 
9 9 0 0 0 0 0 

Spolu: 303 73 230 223 7 101 45,3 

 

 Na základe podnetov bolo vykonaných najviac dohľadov v Dôvera ZP - 117, v Union 

ZP bolo vykonaných 63 dohľadov a vo VšZP 43 dohľadov.  

 
 Poistenci/platitelia poistného vo svojich podnetoch žiadali prešetriť správnosť postupu 

zdravotnej poisťovne pri vykonávaní ich VZP. Najčastejší predmet dohľadov je uvedený 

v tabuľke č. 7.  
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Tabuľka č. 7 Štruktúra podnetov  

Predmet dohľadu VšZP 
Dôvera 

ZP 

Union 

ZP   
Spolu 

Neoprávnená zmena zdravotnej poisťovne 0 94 44 138 

Ročné zúčtovanie poistného na VZP 10 11 7 28 

Neoprávnené zaradenie poistenca do zoznamu 

dlžníkov s právom na úhradu len neodkladnej 

ZS 

7 6 3 16 

Neoprávnené predpísanie výšky nedoplatku 

výkazom nedoplatkov  
6 1 2 9 

Neoprávnené vymáhanie dlhu zdravotnou 

poisťovňou 
5 0 4 9 

Iné (nesprávne stanovenie vymeriavacieho 

základu; oneskorená úhrada poskytnutej 

cezhraničnej starostlivosti; nesprávne 

aplikovanie ustanovenia týkajúceho sa 

možnosti určenia kategórie samoplatiteľa 

poistencovi, ktorý si nesplnil oznamovacie 

povinnosti; uplatnenie liečebných nákladov; 

odvod poistného z nevyplatenej mzdy 

zamestnávateľom; odmietnutie uzatvorenia 

splátkového kalendára; odvod z dividend 

vyplatených v roku 2014 a 2015 týkajúcich sa 

účtovného obdobia pred rokom 2003; 

doručovanie výkazu nedoplatkov; 

neakceptovanie námietok voči výkazu 

nedoplatkov; neuzatvorenie splátkového 

kalendára a pod.) 

15 5 3 23 

SPOLU 43 117 63 223 

 
 Z  celkového počtu 223 vykonaných a ukončených dohľadov na základe podnetov 

poistencov/platiteľov poistného bolo 101 podnetov opodstatnených, t. j. 45,3 %, z toho vo 

VšZP bolo 5 opodstatnených podnetov (11,6 %) v Dôvera ZP bolo opodstatnených 

82 podnetov (70,1 %) a v Union ZP 14 (22,2 %). 

 
 

2.2.2 UKLADANIE SANKCIÍ ZDRAVOTNÝM POISŤOVNIAM 

 

 V roku 2017 bolo na základe zistených nedostatkov z dohľadov, na základe posúdenia 

závažnosti, miery zavinenia, povahy zistených nedostatkov, dopadu na poistenca/platiteľa 

poistného a systém VZP predložených 20 návrhov na začatie správneho konania o uložení 

sankcie zdravotnej poisťovni a boli uložené 2 opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.  

  

 Pri uložení sankcie sa zohľadňovala aj skutočnosť, do akej miery sa na nesprávnom 

postupe/rozhodnutí zdravotnej poisťovne podieľal aj poistenec/platiteľ poistného nesplnením 

si svojich zákonných povinností. Najčastejšie uplatňovanou sankciou v roku 2017 bola 

pokuta. V prípade zistenia rovnakého porušenia povinnosti zdravotnej poisťovne, boli všetky 

porušenia subsumované do jednej pokuty.  
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 Najviac správnych konaní za porušenie povinnosti zdravotnou poisťovňou bolo 

začatých voči Union ZP  8, Dôvera ZP 7 a VšZP 3 konania. V jednom prípade bolo konanie 

o uložení pokuty voči Union ZP zastavené. 

 

 K 31. 12. 2017 bolo právoplatne skončených 16 správnych konaní. Dve správne 

konania vedené voči Union ZP neboli ukončené z dôvodu plynutia lehoty na podanie 

opravného prostriedku voči rozhodnutiu prvostupňového správneho orgánu (správne konanie 

vo veci neoprávneného označenia platiteľa poistného v návrhoch na vydanie platobného 

výmeru úradu, správne konanie vo veci nesprávneho výpočtu výšky podielu určeného pre 

výpočet prevádzkových výdavkov na rok 2016).  

 

 V roku 2017 boli právoplatne skončené aj 3 správne konania začaté ešte v roku 2016: 

 

- správne konanie vedené voči VšZP o nariadení ozdravného plánu, 

- správne konanie vedené voči VšZP o uložení povinnosti predkladať osobitné hlásenia, 

správy a výkazy v súvislosti s nariadeným ozdravným plánom, 

- správne konanie vedené voči Dôvera ZP vo veci uloženia pokuty za podmienenie 

kratšej lehoty splatnosti na úhradu faktúr za poskytnutú zdravotnú starostlivosť 

znížením ceny úhrady za zdravotnú starostlivosť. 

 

 Zdravotným poisťovniam boli v roku 2017 uložené pokuty v celkovej výške 

29 393 eur, ktoré boli v lehote vykonateľnosti aj uhradené.  

 

 

Tabuľka č. 8 Prehľad o správnych konaniach o uložení pokuty a o uložených a uhradených 

pokutách 

 
Dôvod uloženia sankcie  

Výška 

uloženej 

pokuty  

v € 

Výška 

uhradenej 

pokuty v € - 

dátum úhrady  

Poznámka  

VšZP 

oneskorené podanie návrhu na 

vydanie platobného výmeru úradu  
660 

660 - 

12.04.2017 

právoplatne 

skončené 

oneskorené vybavenie žiadosti a 

refundácie cezhraničnej zdravotnej 

starostlivosti  

3 319 
3 319 - 

02.11.2017 

právoplatne 

skončené 

neoprávnené prepoistenie  3 319 
3 319 - 

24.08.2017 

právoplatne 

skončené 

Dôvera ZP 

oneskorené podanie návrhu na 

vydanie platobného výmeru úradu  
3 319 

3 319 - 

13.04.2017 

právoplatne 

skončené 

neoprávnené vymáhanie 

nedoplatku na poistnom 
3 319 

3 319 - 

26.07.2017 

právoplatne 

skončené 

nepodanie návrhu na vydanie 

platobného výmeru úradu po 

podaní námietok platiteľom 

poistného 

3 319 
3 319 - 

09.08.2017 

právoplatne 

skončené 

neoprávnené prepoistenie 4 000 
4 000 - 

11.09.2017 

právoplatne 

skončené 

nesprávny výpočet RZP 2015  3 319 
3 319 - 

20.12.2017 

právoplatne 

skončené 
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nesprávna informácia 

o špecifickom symbole pre úhradu 

poistného 

3 319  0  

rozhodnutie 

o uložení 

pokuty 

v rámci 

autoremedúry 

zrušené 

nesprávne zaslanie preplatku RZP 

2015  
500 

500 - 

20.12.2017 

právoplatne 

skončené 

Union ZP 

nesprávne určenie platiteľa 

poistného  
500 

500 - 

30.03.2017 

právoplatne 

skončené 

spätná účinnosť zmlúv s PZS 0  0  
konanie 

zastavené 

nesprávne uvedenie účtu na 

oznámení o výsledku RZP, 

nesprávne zaslanie preplatku  

500 
500 - 

09.08.2017 

právoplatne 

skončené 

nespracovanie elektronicky podanej 

prihlášky na zmenu ZP 
3 500  0  

rozhodnutie 

o uložení 

pokuty 

zrušené 

neoprávnené prepoistenie  3 319 
3 319 - 

15.12.2017 

právoplatne 

skončené 

neoprávnené vedenie v zozname 

dlžníkov po skončení poistného 

vzťahu  

500  0  

rozhodnutie 

o uložení 

pokuty 

zrušené 

neoprávnené priradenie platiteľa 

poistného v podaných návrhoch na 

vydanie platobného výmeru úradu  

10 000  0 

konanie 

neukončené 

k 31.12.2017 

nesprávny výpočet výšky podielu 

určeného pre výpočet 

prevádzkových výdavkov na rok 

2016  

4 000  0 

konanie 

neukončené 

k 31.12.2017 

Pokuty spolu 50 712 29 393  

 

 

2.3 HODNOTENIE OZDRAVNÉHO PLÁNU VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ 

POISŤOVNE, A. S. 

 

 Úrad rozhodnutím č. 100792/2016 zo dňa 14.11.2016 uložil VšZP podľa § 50 ods. 1 

písm. d) v spojení s § 51 ods. 1 písm. c) zákona č. 581/2004 Z. z. povinnosť vypracovať 

ozdravný plán a tento predložiť úradu. VšZP predložila úradu Ozdravný plán Všeobecnej 

zdravotnej poisťovne, a. s., Úsporné opatrenia na obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017, 

ktorý úrad dňa 21. 12. 2016 schválil. Súčasťou boli aj ďalšie opatrenia v časovom horizonte 

rokov 2018-2019.  

 

 V nadväznosti na schválený ozdravný plán VšZP, úrad za účelom získavania 

detailnejších informácií z hľadiska vývoja stabilizácie nákladov a hospodárenia zdravotnej 

poisťovne rozhodnutím uložil zdravotnej poisťovni povinnosť predkladať úradu osobitné 

výkazy, hlásenia a správy v určenom formáte, štruktúre a v stanovenej lehote.  
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 Vyhodnocovanie plnenia opatrení ozdravného plánu úrad realizoval, okrem iného, aj 

dohľadom na mieste a na diaľku. Vyhodnocovanie plnenia opatrení uskutočňoval úrad 

priebežne na mesačnej báze a informáciu o plnení opatrení ozdravného plánu predkladal aj 

výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo. Plnenie ozdravného plánu bude možné 

vyhodnotiť komplexne po predložení auditovanej účtovnej závierky. Na základe predbežných 

výsledkov hodnotenia opatrení ozdravného plánu je predpoklad na splnenie jeho základných 

cieľov, avšak je nutné zdôrazniť, že k 31. 12. 2017 VšZP aj napriek vykázanému zisku, 

naďalej vykazovala vlastné imanie pod minimálnu hodnotu základného imania stanoveného 

zákonom. 

 

 

2.4 ROČNÉ ZÚČTOVANIE 

 

2.4.1. ROČNÉ ZÚČTOVANIE POISTNÉHO PLATENÉHO ŠTÁTOM ZA ROK 2016 

 

 Podľa § 19 ods. 19 zákona č. 580/2004 Z. z. je príslušná zdravotná poisťovňa povinná 

vykonať ročné zúčtovanie poistného plateného štátom za predchádzajúci kalendárny rok 

na základe údajov z CRP a podať ho MZ SR najneskôr do 15. novembra nasledujúceho 

kalendárneho roka. 

 

 Výsledkom ročného zúčtovania poistného plateného štátom za rok 2016 bol 

nedoplatok voči zdravotným poisťovniam v celkovej sume 35 158 916 eur, z toho nedoplatok 

voči VšZP vo výške 28 948 279 eur, voči Union ZP vo výške 7 066 984 eur a preplatok voči 

Dôvere ZP vo výške 856 347 eur. 

 

 Preddavok uhradený za poistencov štátu MZ SR za všetky zdravotné poisťovne 

predstavoval sumu 1 355 219 743 eur. Vyčíslenie poistného plateného štátom, ktoré malo byť 

zaplatené za všetky zdravotné poisťovne, predstavovalo sumu 1 390 378 659 eur. Oproti 

ročnému zúčtovaniu poistného za rok 2015 bol štát povinný uhradiť za poistencov štátu 

čiastku vyššiu o 20 699 816 eur. 

 

 

2.4.2 ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA POISTNÉ NA VEREJNÉ 

ZDRAVOTNÉ POISTENIE ZA ROK 2016 

 

 Zdravotné poisťovne podľa § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. sú povinné vykonať RZP za 

predchádzajúci kalendárny rok za svojho poistenca a ak mal poistenec zamestnávateľa, aj za 

tohto zamestnávateľa. Úrad plnenie tejto povinnosti monitoroval v rámci dohľadu na diaľku 

vo všetkých zdravotných poisťovniach. Zisťoval organizačno-technickú pripravenosť 

zdravotných poisťovní na vykonanie ročného zúčtovania, získaval a vyhodnocoval informácie 

o počte a stave vykonaných ročných zúčtovaní a sledoval a vyhodnocoval dopad 

odpočítateľnej položky na výsledky ročného zúčtovania, ako aj celkový dopad ročného 

zúčtovania na hospodárenie zdravotných poisťovní.  
 

 Podľa údajov získaných od zdravotných poisťovní finančná výška preplatkov z RZP 

za rok 2016, ktorú zdravotné poisťovne museli vrátiť platiteľom poistného predstavovala 

k 31. 12. 2017 výšku 173 952 111,91 eur (RZP 2015 výška 167 107 903 eur) a je vyššia ako 

nedoplatky o 87 199 970,07 eur (RZP 2015 79 042 009 eur). Uvedenú skutočnosť významne 

ovplyvnilo aj uplatnenie odpočítateľnej položky pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. 

Výsledok RZP 2016 mal negatívny vplyv aj na vývoj hotovostných zostatkov zdravotných 
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poisťovní, pretože museli preplatky z ročných zúčtovaní vrátiť v zákonom stanovenej lehote, 

ktorá je relatívne krátka (45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného 

stanoviska podľa § 19 ods. 12 alebo doručenia nového oznámenia podľa § 19 ods. 13 zákona 

č. 580/2004 Z. z.). 

 

 Na základe vyhodnotenia získaných informácií úrad konštatoval, že všetky zdravotné 

poisťovne vykonali RZP 2016 poistencom podľa zákona č. 580/2004 Z. z. a v súlade s 

vyhláškou MZ SR č. 116/2014 Z. z., u ktorých predpokladali jeho vykonanie v zákonom 

stanovenej lehote.  

 

 

2.5 VYDÁVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH SÚHLASOV ÚRADOM 

 

 Úrad podľa § 18 ods. 1 písm. a) bod 2 v spojení s § 41 zákona č. 581/2004 Z. z. 

vydáva predchádzajúci súhlas na vykonanie úkonov, na ktoré sa vyžaduje predchádzajúci 

súhlas podľa § 13 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z.  

 

 V roku 2017 bolo doručených úradu 9 žiadostí vo veci vydania predchádzajúceho 

súhlasu, z toho 8 na vydanie predchádzajúceho súhlasu na voľbu osôb navrhovaných za 

členov predstavenstva a dozornej rady zdravotnej poisťovne a 1 žiadosť na prijatie úveru 

zdravotnou poisťovňou.  

 

 Úrad na základe žiadosti akcionára a zdravotných poisťovní vydal 7 predchádzajúcich 

súhlasov na voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva a dozornej rady zdravotnej 

poisťovne. V 1 prípade konanie vo veci vydania predchádzajúceho súhlasu na voľbu osoby 

navrhovanej za člena predstavenstva zdravotnej poisťovne zastavil, z dôvodu nedoplnenia 

žiadosti zdravotnou poisťovňou v určenej lehote a v 1 prípade konanie k 31. 12. 2017 nebolo 

právoplatne skončené.  

 

 VšZP – vydal na základe žiadosti akcionára VšZP (MZ SR, Limbová 2, 837 52 

Bratislava, IČO: 00165565) 1 predchádzajúci súhlas na voľbu osoby navrhovanej za člena 

predstavenstva zdravotnej poisťovne. 

 

 Dôvera ZP – boli vydané 2 predchádzajúce súhlasy, 1 na voľbu osoby navrhovanej za 

člena predstavenstva a 1 na voľbu osoby navrhovanej za člena dozornej rady zdravotnej 

poisťovne. Konanie o žiadosti na vydanie predchádzajúceho súhlasu na prijatie úveru 

k 31. 12. 2017 nebolo právoplatne skončené. 

 

 Union ZP – vydané 4 predchádzajúce súhlasy, z toho 3 na voľbu osoby navrhovanej za 

člena predstavenstva a 1 na voľbu osoby navrhovanej za člena dozornej rady zdravotnej 

poisťovne. V 1 prípade úrad konanie o žiadosti na vydanie predchádzajúceho súhlasu na 

voľbu osoby navrhovanej za člena predstavenstva zdravotnej poisťovne zastavil. Dôvodom 

zastavenia konania bolo predloženie neúplnej žiadosti zdravotnej poisťovne a táto na výzvu 

úradu nebola doplnená v určenej lehote. Následne zdravotná poisťovňa podala novú žiadosť 

na vydanie predchádzajúceho súhlasu na voľbu osoby navrhovanej za člena predstavenstva 

zdravotnej poisťovne. 
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Tabuľka č. 9 Prehľad o konaniach o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradom  

 

Subjekt 

podávajúci 

žiadosť 

Úkon, na ktorý je žiadaný 

predchádzajúci súhlas 

Spôsob rozhodnutia 

o žiadosti o vydanie 

predchádzajúceho súhlasu 

VšZP 
akcionár - 

MZ SR 
voľba člena predstavenstva  

predchádzajúci súhlas úradu 

vydaný  

Dôvera ZP 

ZP voľba člena dozornej rady  
predchádzajúci súhlas úradu 

vydaný  

ZP voľba člena predstavenstva  
predchádzajúci súhlas úradu 

vydaný  

ZP prijatie úveru  
konanie neukončené 

k 31. 12. 2017 

Union ZP 

ZP 

voľba člena predstavenstva a 

vedúceho zamestnanca 

v priamej riadiacej pôsobnosti 

predstavenstva  

predchádzajúci súhlas úradu 

vydaný  

ZP voľba člena dozornej rady  
predchádzajúci súhlas úradu 

vydaný  

ZP voľba člena predstavenstva 
predchádzajúci súhlas úradu 

vydaný  

ZP voľba člena predstavenstva  
konanie zastavené z dôvodu 

nedoplnenia žiadosti  

ZP voľba člena predstavenstva  
predchádzajúci súhlas úradu 

vydaný  

 

 

2.6 VYDÁVANIE PLATOBNÝCH VÝMEROV NA ZÁKLADE NÁVRHOV 

ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ A PLATITEĽOV POISTNÉHO 

  

 Úrad podľa zákona č. 581/2004 Z. z. má kompetenciu vydávať rozhodnutia 

v správnom konaní – platobné výmery o pohľadávkach na dlžnom poistnom na zdravotné 

poistenie, o pohľadávkach na neodvedených preddavkoch na poistné na VZP alebo 

neodvedenom nedoplatku z RZP na základe návrhov uplatnených zdravotnými poisťovňami. 

Zároveň môže vydávať platobné výmery z titulu nevráteného preplatku na základe návrhu 

platiteľov poistného. 

 V roku 2017 bolo úradu od zdravotných poisťovní doručených 650 návrhov 

na vydanie platobného výmeru. Zdravotné poisťovne si uplatňovali pohľadávky v celkovej 

výške 483 319,08 eur z toho istina bola 469 978,25 eur a úrok z omeškania v sume 13 340,83 

eur. Úrad na základe návrhu zdravotných poisťovní zahájil prvostupňové správne konanie vo 

všetkých prípadoch. Z nich vydal 578 prvostupňových rozhodnutí, v 18 prípadoch konanie 

zastavil a v 49 prípadoch bolo konanie prerušené. Z celkového počtu 578 vydaných 

prvostupňových rozhodnutí 448 (70,5 %) nadobudlo právoplatnosť. Proti prvostupňovým 

platobným výmerom podali účastníci konania (platitelia poistného, v ojedinelých prípadoch aj 

zdravotné poisťovne) v 135 prípadoch odvolanie ako opravný prostriedok.  
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Tabuľka č. 10 Prehľad počtu prvostupňových konaní vedených úradom za rok 2017 

Počet doručených návrhov zo ZP 650 

Výška uplatnenej pohľadávky v  € 483 319,08 

z toho: istina (dlžné poistné) v  € 469 978,25 

úroky z omeškania v  € 13 340,83 

Počet vydaných rozhodnutí 578 

z toho: právoplatné rozhodnutia 448 

počet podaných odvolaní proti rozhodnutiam 135 

Rozhodnutia v rámci autoremedúry 16 

Zastavené konania 18 

Prerušené konania 49 

Neplatné konanie 1 

Otvorené správne konania k 31. 12. 2017 4 

 

 V roku 2017 bolo úradu ako druhostupňovému správnemu orgánu doručených 123 

správnych konaní vo veci vydania rozhodnutia platobným výmerom na celkovú sumu 

104 318,35 eur.  

 

 Z doručených druhostupňových konaní v r. 2017 úrad na základe návrhu rozkladovej 

komisie vydal 54 druhostupňových rozhodnutí, z toho v 37 prípadoch potvrdil prvostupňové 

rozhodnutie, v 10 prípadoch zmenil prvostupňové rozhodnutie a v 7 prípadoch zrušil 

prvostupňové rozhodnutie. Zároveň v 2 prípadoch vydal oznámenie o povolení obnovy 

konania a v 6 prípadoch vydal oznámenie o nepovolení obnovy konania. 

 

Tabuľka č. 11 Prehľad počtu druhostupňových konaní doručených v roku 2017 

Počet druhostupňových konaní – doručené v r. 2017 123 

Počet ukončených z konaní doručených v r. 2017 63 

z toho: potvrdené prvostupňové rozhodnutia  37 

z toho: zmenené prvostupňové rozhodnutia  10 

z toho: zrušené prvostupňové rozhodnutia 7 

z toho: vydané oznámenie o povolení obnovy konania  2 

z toho: vydané oznámenie o nepovolení obnovy konania  6 

z toho: späťvzatie odvolania 1 

Neukončené konania doručené v r. 2017  60 

 

Tabuľka č. 12 Finančné vyjadrenie evidovaných druhostupňových konaní v roku 2017 

Uplatnená pohľadávka v doručených druhostupňových konaniach v r. 

2017 
Suma v € 

Suma celkom 104 318,35 

Istina – poistné 102 683,31 

Úroky/poplatky z omeškania 1 635,04 

 

 Na základe návrhu rozkladovej komisie z celkového počtu evidovaných 

druhostupňových konaní v r. 2017 úrad vydal 313 druhostupňových rozhodnutí a oznámení, 

z toho v 177 prípadoch potvrdil prvostupňové rozhodnutie, v 64 prípadoch zmenil 

prvostupňové rozhodnutie, v 50 prípadoch zrušil prvostupňové rozhodnutie, v 1 prípade vydal 

rozhodnutie o povolení obnovy konania, v 10 prípadoch vydal oznámenie o nepovolení 
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obnovy konania, v 6 prípadoch vydal oznámenie o povolení obnovy konania a v 5 prípadoch 

zastavil konanie. 

 

Tabuľka č. 13 Vydané druhostupňové rozhodnutia a oznámenia z celkového počtu 

evidovaných druhostupňových konaní v roku 2017 

Vydané druhostupňové rozhodnutia a oznámenia z celkového počtu 

evidovaných druhostupňových konaní v r. 2017 
313 

z toho: potvrdené prvostupňové rozhodnutia  177 

z toho: zmenené prvostupňové rozhodnutia  64 

z toho: zrušené prvostupňové rozhodnutia 50 

z toho: rozhodnutie o povolení obnovy konania 1 

z toho: vydané oznámenie o povolení obnovy konania  6 

z toho: vydané oznámenie o nepovolení obnovy konania  10 

z toho: zastavené konania 5 

späťvzatie odvolania 1 

vrátené konanie pobočke Trenčín 1 

rozhodnutie o prerušení konania 1 

 

 Úrad dokončoval aj konania po zrušenej zdravotnej poisťovni PERSPEKTÍVA DZP, 

ktorej pohľadávky prevzala spoločnosť ZH Kredit, s. r. o., spoločnosť GENERIX, a. s. alebo 

spoločnosť NO 11 LTD. V roku 2017 úrad evidoval 34 nových konaní. Z konaní doručených 

v predchádzajúcom období úrad vydal celkom 224 prvostupňových rozhodnutí o zastavení 

správneho konania.   

  

 

2.7 UKLADANIE POKÚT POISTENCOM A PLATITEĽOM POISTNÉHO 

  

 Úrad má kompetenciu uložiť pokutu poistencom alebo platiteľom poistného za 

nesplnenie povinností ustanovených zákonom. Ide hlavne o plnenie oznamovacích povinností 

voči zdravotným poisťovniam, ako aj o plnenie ďalších povinností. 

 

 Tabuľka č. 14 Porušenia povinností poistencami 

Druh povinnosti ustanovenej zákonom Počet porušení 

Neoznámenie zmeny alebo vzniku platiteľa poistného 113 404 

Nepodanie prihlášky na VZP v zákonom stanovenej lehote 23 222 

Neoznámenie skutočnosti rozhodujúcej pre zánik VZP 21 881 

 

Tabuľka č. 15 Porušenia povinností platiteľmi poistného 

Druh povinnosti ustanovenej zákonom Počet porušení 

Neuhrádzanie preddavkov na zdravotné poistenie včas a v správnej výške 2 279 388 

Nevykazovanie poistného príslušnej zdravotnej poisťovni, vrátane 

elektronickej formy 
215 361 

Neoznámenie zmeny platiteľa týkajúcej sa jeho zamestnancov a ich počet 162 560 

   

 Z celkového počtu úradom vydaných 477 prvostupňových rozhodnutí v roku 2017 

nadobudlo právoplatnosť 445 rozhodnutí o uložení pokuty poistencom a platiteľom poistného, 

z toho 429 rozhodnutí bolo z konaní začatých v roku 2017. Výška uložených pokút 

predstavovala celkovú sumu 299 850 eur. 
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Tabuľka č. 16 Prehľad právoplatne uložených pokút v roku 2017 

Právoplatné rozhodnutia celkom 445 

Začaté konania 626 

Zastavené konania 126 

Podané rozklady 42 

Rozhodnutia v rámci autoremedúry 15 

Právoplatné rozhodnutia z konaní začatých v r. 2017 429 

 

Tabuľka č. 17 Prehľad výšky právoplatne uložených pokút v roku 2017 s finančným 

vyjadrením úhrad v eurách 

Celková suma uložených pokút 299 850,00 

z toho: celková suma uložených pokút z konaní začatých v r. 2017 294 450,00 

Celková suma uhradených pokút 36 502,25 

z toho: suma uhradených pokút z konaní začatých a právoplatne 

skončených v r. 2017 
14 460,00 

suma uhradených pokút z konaní právoplatne skončených v rokoch 2014 

až 2016 
22 042,25 

 

 Podľa zákona č. 374/2014 Z. z. úrad vystupuje pri zabezpečovaní problematiky 

uplatňovania a vymáhania pohľadávok pri právoplatne uložených a neuhradených pokutách 

ako správca majetku štátu.  

 

 V roku 2017 úrad uzavrel s dlžníkmi 2 dohody o splátkach v celkovej sume 465 eur. 

Z hľadiska úhrad pokút plnenie splátkových kalendárov predstavovalo za uvedené obdobie 

sumu 369 eur. V roku 2017 úrad neevidoval žiadosti o odklad platenia. 

 

 Úrad evidoval celkom 16 písomných žiadostí o odpustenie dlhu. Ku koncu roka 2017 

bolo vydaných 20 rozhodnutí o odpustení dlhu, na celkovú sumu vo výške 3 300 eur, z toho 

5 rozhodnutí o odpustení dlhu v celkovej sume 2 475 eur sa týkalo žiadostí doručených úradu 

v roku 2016.  

  

 V roku 2017 predstavovala celková výška pokút uložených ústredím a pobočkami 

úradu 458 093 eur, pričom úrad v roku 2017 evidoval z právoplatne uložených pokút úhrady 

v celkovej sume 191 545,25 eur a z konaní, ktoré boli právoplatne ukončené v roku 2017 

úhrady v sume 150 703 eur. V roku 2017 úrad uložil PZS celkom 112 pokút v sume 128 850 

eur, z toho ÚZZ celkom 70 pokút v sume 83 700 eur.  

 

Tabuľka č. 18 Prehľad právoplatne uložených pokút podľa oblastí s finančným vyjadrením 

úhrad v eurách 

Oblasť uloženia pokuty 
Výška uloženej  

pokuty  

Výška úhrad celkom z 

právoplatne uložených 

pokút v roku 2017  

Výška úhrad 

celkom  

ZP 29 393,00 29 393,00 29 393,00 

Poistenci a platitelia 

poistného 
299 850,00 14 460,00 36 502,25 

PZS 128 850,00 106 850,00 125 650,00 

Celkom 458 093,00 150 703,00 191 545,25 
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 V rámci exekučných konaní začatých v predchádzajúcich rokoch bolo v roku 2017 

vymožených 17 pokút v celkovej sume 8 191,41 eur (z toho 10 pokút v sume 6 600 eur 

uhradených v plnej výške v r. 2017 a 7 pokút v sume 1 591,41 eur boli doplatky uhradené v r. 

2017) a 12 pokút bolo vymožených čiastočne v celkovej sume  1 573,34 eur. 

 

 Podľa § 14 zákona č. 374/2014 Z. z. v roku 2017 úrad odstúpil spoločnosti Slovenská 

konsolidačná, a. s., na vymáhanie pohľadávok štátu celkom 1 653 pohľadávok štátu 

v celkovej výške 350 650 eur.  
 
 

2.8 SPÄTNÉ VYMÁHANIE POISTNÝCH PRÍSPEVKOV 

 

 Podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 581/2004 Z. z. je úrad styčný orgán pre 

poskytovanie ZS uhrádzanej na základe VZP vo vzťahu k styčným orgánom členských štátov 

EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska na komunikáciu medzi príslušnými 

zdravotnými poisťovňami. 

 

 Úradu bolo v roku 2017 doručených 77 žiadostí o spätné vymáhanie poistných 

príspevkov podľa čl. 78 a nasl. Nariadenia EP a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje 

postup pre vykonávanie nariadenia č. 883/2004. Úrad podal 69 návrhov na vykonanie 

exekúcie. Z uvedeného počtu exekučných konaní v 7 prípadoch súdny exekútor úspešne 

vymohol uplatnenú pohľadávku a v 5 prípadoch zastavil exekúciu z dôvodu nemajetnosti 

povinného. 

 

 Na základe žiadosti o spätné vymáhanie podľa čl. 77 Nariadenia EP a Rady (ES) 

č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup pre vykonávanie nariadenia č. 883/2004, bolo úradu 

v roku 2017 doručených 56 žiadostí o doručovanie rozhodnutí, oznámení o začatí správneho 

konania alebo výzvy na úhradu nákladov. V 46 prípadoch úrad dlžníkom doručil požadované 

dokumenty. 

 

 Na základe žiadosti o spätné vymáhanie podľa čl. 76 Nariadenia EP a Rady (ES) 

č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup pre vykonávanie nariadenia č. 883/2004, bolo úradu 

v roku 2017 doručených 59 žiadostí o oznámenie adresy dlžníka, zistenie majetkových 

pomerov, resp. oznámenie iných požadovaných údajov. Vo všetkých prípadoch úrad tieto 

žiadosti vybavil. 

 

 

2.9 ČINNOSŤ STYČNÉHO ORGÁNU 

 

 Podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 581/2004 Z. z. zabezpečoval úrad úlohy styčného 

orgánu pre poskytovanie ZS uhrádzanej na základe VZP vo vzťahu k styčným orgánom 

členských štátov EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska (ďalej len „styčné 

orgány EÚ“). Činnosť styčného orgánu bola zameraná najmä na: 

1. činnosť zástupcov úradu v orgánoch Európskej komisie:  

 Technickej komisii pre spracovanie údajov (TK), 

 Rade audítorov, prioritu predstavovalo urovnanie sporov o pohľadávkach 

predložených Zmierovaciemu výboru podľa nariadení Rady (EHS) č. 1408/71 

a č. 574/72 (ďalej len „nar. 1408/71 a nar. 574/72“) a podieľanie sa na samotnej 

činnosti Zmierovacieho výboru, 
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 V pracovných skupinách pre uplatniteľnú legislatívu, revíziu rozhodnutia 

S6 a retroaktivitu nárokov, 

2. vypracovanie stanovísk a návrhov nót SR k programu Správnej komisie pre 

koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia (SK) a poskytovanie súčinnosti pre 

príslušné úrady SR pri novele nariadení (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009 (ďalej len 

„nar. 883/04 a nar. 987/09“), 

3. administratívnu spoluprácu so zdravotnými poisťovňami v SR a styčnými orgánmi 

EÚ, 

4. spoluprácu so  Sociálnou poisťovňou,  

5. zúčtovanie nákladov za vecné dávky čerpané podľa nar. 883/04 a nar. 987/09, 

6. ostatné činnosti. 

 

 

2.9.1 ČINNOSŤ ZÁSTUPCOV V ORGÁNOCH EURÓPSKEJ KOMISIE 

 

 Úrad sa v roku 2017 zúčastnil na 4 rokovaniach TK a 2 rokovaniach Rady audítorov. 

Nosnú agendu TK aj v roku 2017 tvorila Elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia 

a projekt bol posunutý do integračnej fázy a národnej implementácie s dátumom zabezpečenia 

pripravenosti členských štátov EÚ a zúčastnených inštitúcií do 03. 07. 2019. Aktivity úradu 

v projekte EESSI sú bližšie uvedené v samostatnej kapitole 2.12.  

 

 Úrad vypracoval a predložil Rade audítorov Správu o stave pohľadávok a záväzkov 

SR k 31. 12. 2017, nótu k príručke k rozhodnutiu S6 a retroaktivite nárokov, nótu 

k predbežnej správe pracovnej skupiny k rozhodnutiu S6, nótu k lehotám splatnosti 

pohľadávok, nótu k schváleným stanoviskám Zmierovacieho výboru v 5/2017, v ktorých SR 

vystupovala ako veriteľ a dlžník. Zároveň prezentoval svoje stanoviská k príručke k S6,  

lehotám splatnosti, všeobecným pravidlám na predkladanie žiadostí na urovnanie sporu do 

Zmierovacieho výboru v Rade audítorov. 

 

 Pod záštitou Rady audítorov sa z iniciatívy úradu uskutočnilo 5 bilaterálnych rokovaní 

so zástupcami styčných orgánov Bulharska, Holandska, Poľska, Portugalska a Rumunska. 

Rokovania boli zamerané na vysporiadanie pohľadávok podľa nar. 883/04 a 987/09 

a v prípade PL aj na uplatňovanie príručky k Rozhodnutiu S6 a akceptáciu dátumu zániku 

nároku na vecné dávky v štáte bydliska. Na základe aktívnej bilaterálnej spolupráce prijal 

úrad z týchto štátov platby v sume 850 tis. eur, ktoré sa týkali pohľadávok podľa nar. 883/04 

a 987/09. 

 

 Úrad v spolupráci so zdravotnými poisťovňami plnil bilaterálnu dohodu so styčným 

orgánom v Českej republike nad rámec Rozhodnutia S10. Výsledkom uplatňovania dohody je 

pokles zostatku pohľadávok SR podľa nar. 1408/71 a nar. 574/72 voči CZ k ultimu roka 2017 

o 108 808 eur. Prehľad zostatkov pohľadávok podľa nar. 1408/71 a nar. 574/72 obsahuje 

nasledovná tabuľka. 

 

Tabuľka č. 19 Vývoj pohľadávok SR voči EÚ podľa nar. 574/72 v eurách 

dlžník zostatok k 01. 01. 2016 zostatok k 31. 12. 2016 zostatok k 31. 12. 2017 

AT 38 773,43 0,00  

CZ 385 707,17 130 150,65 21 242,65 

DE 1 031,04 21,08 21,08 

FR 65,62 0,00  

GR 17 103,29 4 122,90 0,00 
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HU 208 009,60 7 933,06 1,26 

LU 7,44 0,00  

NL 565,58 0,00  

RO 7 950,20 0,00  

UK 7 523,59 0,00  

Spolu 666 736,96 142 227,69 21 264,99 

  

Zo 134 žiadostí SR o urovnanie sporu o pohľadávke voči Maďarsku a Grécku v sume 

12 055,96 eur bolo k 31. 12. 2017 vysporiadaných 133 žiadostí v celkovej sume 

12 054,76 eur. V druhom kole žiadostí Zmierovacieho výboru poskytoval úrad vyjadrenia k 8 

žiadostiam na urovnanie sporu o pohľadávke Belgicka, DE a PL voči SR. Schválené 

stanoviská Zmierovacieho výboru zohľadnili námietku premlčania i nedodržanie procesných 

lehôt, ktoré sa premietli do zníženia záväzku SR. 

 

 Úrad sa aktívne podieľal na odbornej činnosti Zmierovacieho výboru, vrátane 

posudzovania žiadostí, komunikácie s dlžníkom a veriteľom a spracovania návrhov na 

urovnanie sporu. Úrad riešil 30 žiadostí z PL a DE, ktoré obsahovali takmer 550 prípadov. 

Žiadosti a návrhy na urovnanie sporu boli prerokované na 3 zasadnutiach Zmierovacieho 

výboru v priebehu roku 2017. Následne boli stanoviská Zmierovacieho výboru schválené 

Radou audítorov.  

 

 V roku 2017 sa uskutočnilo rokovanie  pracovnej skupiny pre uplatniteľnú legislatívu, 

ktorého výstupom boli návrhy na úpravu Rozhodnutia A1, A2, dataset otázok pre žiadosti 

o vydanie PD A1, vydávanie PD A1 pri výkone práce iba v jednom štáte ako doklad na 

ukončenie poistenia v pôvodnom štáte.  

 

 Úrad participoval aktívne na činnosti pracovnej skupiny pre revíziu Rozhodnutia S6 

a retroaktivitu nárokov. Zúčastnil sa troch pracovných rokovaní, ktorých výsledkom bola 

finálna správa s návrhom administratívnych nástrojov na spoluprácu a minimalizáciu 

časových rozdielov medzi ukončením nároku a doručením zrušovacieho dokladu. Správa bola 

schválená Radou audítorov v novembri 2017. Špecifikácia pravidiel dobrej praxe a zavedenie 

reportovacích povinností pre členské štáty môžu zefektívniť vzájomnú spoluprácu medzi 

inštitúciami  a tiež samotný proces vysporiadania pohľadávok. 

 

 

2.9.2 VYPRACOVANIE STANOVÍSK A NÁVRHOV NÓT SR K PROGRAMU 

SPRÁVNEJ KOMISIE PRE KOORDINÁCIU SYSTÉMOV SOCIÁLNEHO 

ZABEZPEČENIA A POSKYTOVANIE SÚČINNOSTI PRE PRÍSLUŠNÉ ÚRADY SR 

 

 Úrad sa v priebehu roka 2017 zúčastnil 4 rokovaní SK. Okrem účasti na rokovaniach 

SK, poskytoval úrad súčinnosť pre MZ SR a MPSVaR SR vypracovaním podkladov 

do inštrukcií k prerokúvaným témam, najmä k príručke k rozhodnutiu S6-retroaktivita 

a odporúčania dobrej praxe, formátu a obsahu európskeho preukazu, správe o využívaní 

európskeho preukazu, nárokovým dokladom pre pracovné úrazy a choroby z povolania, 

správe o nárokoch a nákladoch na vecné dávky v štáte bydliska, správe o plánovaných 

vecných dávkach, správe o monitorovaní nákladov na vecné dávky, schvaľovaniu vecných 

procesov (BUC) a ich zmien,  príručiek k BUC pre vecné dávky v chorobe, pracovných 

úrazoch a chorobách z povolania, horizontálne ustanovenia, SED-ov, revízii rozhodnutia E1, 

definícii dátumu doručenia správy, kódom pre číselník inštitúcií, spätnému vymáhaniu 

nákladov na vecné dávky.  
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 V procese revízií nar. 883/04 a nar. 987/09 predložil úrad svoju pozíciu 

k legislatívnemu zámeru novely MZ SR a MPSVaR SR. Zároveň sa úrad zúčastnil rokovania 

pracovnej skupiny pre sociálne otázky v Rade EÚ, na ktorom bola prerokovaná oblasť dávok 

dlhodobej starostlivosti, najmä ich definícia a vytvorenie zoznamu, ako aj pravidiel na určenie 

priority práva na vecné dávky. Stanovisko úradu bolo použité na poukázanie 

nejednoznačnosti návrhu textu čl. 32, ak osoby majú bydlisko v troch rôznych členských 

štátoch. 

 

 

2.9.3 ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA SO ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI V SR 

A STYČNÝMI ORGÁNMI EÚ 

 

 V roku 2017 sa konalo bilaterálne rokovanie so styčným orgánom v Rakúskej 

republike zamerané na vyriešenie sporných prípadov vzniku a zániku nárokov, registrácie 

a opakovaných námietok k pohľadávkam SR voči AT za rakúskych poistencov s bydliskom 

v SR. Uplatňovaním dohodnutých záverov boli uzatvorené bilaterálne spory o 143 

pohľadávkach SR uplatnených v rokoch 2011-2014.  

 

 Na rokovaniach so zdravotnými poisťovňami riešil úrad implementáciu záverov Rady 

audítorov, SK a spracovanie BUC v národnej aplikačnej praxi. Úrad priebežne vypracúval 

stanoviská k praktickým otázkam vykonávania nar. 883/04 a nar. 987/09 zdravotnými 

poisťovňami v SR a poskytoval administratívnu spoluprácu pre zdravotné poisťovne v SR 

a styčné orgány v EÚ v otázkach nárokov na vecné dávky, refundácie nákladov na vecné 

dávky, prístupe k ZS v EÚ a v SR, uplatniteľnej legislatívy, aplikačných postupov v iných 

členských štátoch. Vo vzťahu k zdravotným poisťovniam začal úrad v roku 2017 používať na 

národnej úrovni dátové úložisko na doklady o uplatniteľnej legislatíve, pracovných úrazoch a 

elektronické požiadavky na náhradné certifikáty. 

 

 

2.9.4 SPOLUPRÁCA SO SOCIÁLNOU POISŤOVŇOU 

 

 V roku 2017 pokračovala spolupráca úradu so Sociálnou poisťovňou pri výkone 

agendy pracovných úrazov a chorôb z povolania a poskytovanie informácií a stanovísk 

Sociálnou poisťovňou o uplatniteľnej legislatíve pre zdravotné poisťovne prostredníctvom 

úradu. V tejto agende boli štandardizované postupy spracovania a úrad začal využívať pre 

doručovanie dokladov od Sociálnej poisťovne dátové úložisko úradu. V agende pracovných 

úrazov spracoval úrad 910 dokumentov, ktoré zahŕňali aj oznámenia o pochybnosti 

o pracovnom úraze a oznámenia o konečnom posúdení pracovného úrazu určené styčným 

orgánom v EÚ. V agende uplatniteľnej legislatívy spracoval úrad 1 685 dokladov 

o uplatniteľnej legislatíve pre zdravotné poisťovne. Objem agendy uplatniteľnej legislatívy 

vykazuje dlhodobo rastúci trend, ktorý spolu s jej priamym dopadom na existenciu VZP v SR 

si bude vyžadovať elektronizáciu národnej výmeny údajov. 

 

 

2.9.5 ZÚČTOVANIE NÁKLADOV ZA VECNÉ DÁVKY ČERPANÉ PODĽA NAR. 883/04 

A NAR. 987/09 

 

 Prehľad o situácii v medzinárodnom zúčtovaní nákladov za vecné dávky za rok 2017 

dokumentujú nasledovné ukazovatele. 
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Tabuľka č. 20 Slovenské formuláre 

Druh 

formulárov 

Počet spracovaných 

formulárov 

Celková hodnota 

v € 
Najväčší dlžníci SR 

E125SK 295 499 40 736 181,16 AT, CZ, DE 

E127SK 229 100 736,47 CZ 

SPOLU 295 728 40 836 917,63  

 

Tabuľka č.21 Európske formuláre 

Druh 

formulárov 

Počet spracovaných 

formulárov 

Celková hodnota 

v € 
Najväčší veritelia SR 

E125EU 73 699 38 730 444,67 CZ, DE, AT, 

E127EU 18 67 065,80 Írsko, Veľká Británia, CZ 

SPOLU 73 717 38 797 510,47  

 

 V porovnaní s  rokom 2016 počet formulárov doručených zo slovenských inštitúcií sa 

znížil o 2,1 % a výška predpisu pohľadávok voči EÚ poklesla o 1,4 %. Priemer na prípad 

dosiahol úroveň porovnateľnú s rokom 2016. V roku 2017 uplatnil úrad aj pohľadávky podľa 

paušálnych nákladov za roky 2008-2010 voči CZ na základe dodatočne vystavených 

nárokových dokladov v rokoch 2016 a 2017. Medziročný nárast počtu formulárov doručených 

zo styčných orgánov v EÚ dosiahol hodnotu 6,4 % a predpis záväzkov voči EÚ sa zvýšil 

o 14,1 %.  

 

 Vo vývoji európskych formulárov a výšky záväzkov voči EÚ pokračovalo rýchlejšie 

tempo rastu výšky záväzkov v porovnaní s počtom prípadov. Takýto výsledok bol vyvolaný 

nárastom čerpania finančne náročnejšej ZS v dôsledku akútnych prípadov počas pobytu, ako 

aj plánovanej ZS, a tiež pravidelne sa opakujúcej ZS pri chronických ochoreniach poistencov 

SR s bydliskom v inom členskom štáte EÚ.  

 

 

2.9.6 OSTATNÉ ČINNOSTI 

 

 V rámci zabezpečovania administratívnej spolupráce v agende ostatných formulárov 

série E-100, prenosných dokumentov a SED-ov pre príslušné inštitúcie, poistencov, PZS v SR 

a EÚ úrad sprostredkoval alebo zabezpečil 7 345 formulárov. V porovnaní s rokom 2016 sa 

uvedený ukazovateľ zvýšil o 364 formulárov. 

 

Tabuľka č. 22 Štruktúra ostatných formulárov 

Formulár Účel formulára % vyjadrenie 

E 126SK 
Žiadosť o určenie sadzieb pre refundáciu pre poistenca 

SR, ktorý zaplatil vecné dávky v EÚ v hotovosti 
24,1 

PDA1 
Potvrdenie o právnych predpisov sociálneho 

zabezpečenia, ktoré sa vzťahujú na držiteľa 
16,3 

E 107SK 

Žiadosť o poskytnutie nárokového formulára pre 

poistenca EÚ, ktorý čerpal vecné dávky v SR bez 

predloženia formulára na základe požiadaviek PZS v SR 

12,1 

REPL EU 
Náhradný certifikát k európskemu preukazu zdravotného 

poistenia pre poistencov EÚ čerpajúcich ZS v SR 
11,0 

SED-y Oznámenie pochybností k charakteru pracovného úrazu 8,0 
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DA048-049 

SK 

alebo choroby z povolania; Oznámenie o konečnom 

rozhodnutí o pracovnom úraze a chorobe z povolania 

E 126EU 
Žiadosť o určenie sadzieb pre refundáciu pre poistenca  

EÚ, ktorý zaplatili vecné dávky v SR v hotovosti 
7,2 

E 108EU 
Oznámenie o zániku nároku na vecné dávky v inom 

členskom štáte 
4,6 

 

 

2.10 ČINNOSŤ KONTAKTNÉHO MIESTA PRE BILATERÁLNE ZMLUVY 

 

 Úrad podľa § 18 ods. 1 písm. f) zákona č. 581/2004 Z. z. realizoval zmluvu medzi SR 

a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení a zmluvu medzi SR a Macedónskou 

republikou o sociálnom zabezpečení, ktoré sú založené na refundácii nákladov medzi 

inštitúciami zmluvných štátov. V súvislosti s vykonávaním zmlúv uplatnil úrad v roku 2017 

voči srbskému kontaktnému miestu 9 individuálnych pohľadávok v sume 15 088,47 eur za 

vecné dávky čerpané srbskými poistencami v SR. Zároveň úrad prijal 23 individuálnych 

pohľadávok zo srbského kontaktného miesta v sume 3 808,93 eur a 2 individuálne 

pohľadávky z macedónskeho kontaktného miesta v sume 18,48 eur za vecné dávky čerpané 

slovenskými poistencami v týchto zmluvných štátoch. Pri porovnaní s rokom 2016 mali 

pohľadávky SR 3,4krát vyššiu hodnotu a záväzky 1,5krát nižšiu hodnotu. Od 01. 07. 2017 je 

platná zmluva medzi SR a Čiernou Horou o sociálnom zabezpečení, pričom vzájomné 

pohľadávky medzi SR a Čiernou Horou neboli zatiaľ uplatnené.  

 

 

2.11 NÁRODNÉ KONTAKTNÉ MIESTO PRE CEZHRANIČNÚ ZDRAVOTNÚ 

STAROSTLIVOSŤ 

 

 V zmysle § 18 ods. 1 písm. j) zákona č. 581/2004 Z. z. zabezpečoval úrad v roku 2017 

činnosť národného kontaktného miesta pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť. Činnosť 

NKM zahŕňala predovšetkým poskytovanie informácií o cezhraničnej ZS pre poistencov 

v SR, EÚ a zahraničné NKM. NKM vybavilo 70 žiadostí o informácie o cezhraničnej ZS, 

z toho 37 žiadostí bolo vybavených písomnou formou a 33 telefonickou formou 

prostredníctvom hotline. Z hľadiska obsahu sa žiadosti poistencov týkali predovšetkým 

nárokov na cezhraničnú ZS a žiadostí o preplatenie nákladov. Zároveň NKM poskytlo 

informácie NKM v iných štátoch EÚ o vybranej ZS a jej úhrade z VZP v SR, ako aj o PZS 

SR. Úrad sa zúčastnil zasadnutia zástupcov NKM, ktoré bolo venované fungovaniu NKM 

a plneniu ich informačných povinností, európskym referenčným sieťam pre zriedkavé 

choroby, hodnotiacej štúdii pre uplatňovanie smernice 2011/24/EU o cezhraničnej zdravotnej 

starostlivosti (ďalej len „Smernica“) na základe obsahu webstránok a úrovne servisu NKM 

pre pacientov.  

 

 Úrad doplnil portál NKM o nové životné situácie v rubrike častých otázok. Zúčastnil 

sa rokovania pracovnej skupiny pre cezhraničnú ZS, predmetom rokovania bola štúdia 

o Európskej cezhraničnej ZS, návrh na vytvorenie jednotnej európskej faktúry, dotazníku 

o cezhraničnom poskytovaní ZS na základe Smernice a nar. 883/04 a nar. 987/09. 
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2.12 ÚRAD AKO NÁRODNÁ KOMUNIKAČNÁ BRÁNA V SEKTORE 

ZDRAVOTNÍCTVA V RÁMCI  EÚ - ELEKTRONICKÁ VÝMENA DÁT SOCIÁLNEHO 

ZABEZPEČENIA 

 

 Úrad v septembri 2016 inicioval zmenu počtu prístupových bodov do systému EESSI 

z troch na jeden, čím by sa mala zjednodušiť a zefektívniť implementácia a prevádzka 

systému na Slovensku. Tento návrh bol prijatý Sociálnou poisťovňou aj Ústredím práce, 

sociálnych vecí a rodiny. Na základe Medzirezortnej dohody medzi MPSVaR SR a MZ SR zo 

dňa 15. 05. 2017 prešli všetky povinnosti súvisiace s plnením úloh prístupového bodu pre 

elektronickú výmenu údajov medzi členskými štátmi (EESSI) na Sociálnu poisťovňu. V tejto 

súvislosti predložil úrad návrh legislatívnej úpravy zákona č. 581/2004 Z. z.  

 

 V máji 2017 úrad navrhol architektúru riešenia EESSI založenú na vytvorení národnej 

brány v pôsobnosti úradu, do ktorej budú pripojené všetky zdravotné poisťovne. Toto riešenie 

bolo zo strany všetkých zdravotných poisťovní akceptované. 

 

 Úrad sa aktívne zapojil do celoeurópskeho testovania EESSI a v priebehu mesiacov 

máj až august 2017 zrealizoval niekoľko stoviek testovacích prípadov v tzv. DryRun 

a QualityCheck testoch, čím prispel k úspešnému odovzdaniu systému do produkcie. 

 

 Na centrálnej úrovni projektu bol systém EESSI odovzdaný do produkcie, čím pre 

členské krajiny EÚ začalo plynúť 2 ročné prechodné obdobie, počas ktorého sú členské 

krajiny povinné systém EESSI implementovať na národnej úrovni. Povinnosť vymieňať údaje 

medzi členskými krajinami v elektronickej podobe je stanovená od 03. 07. 2019. 

  

 V súvislosti s implementáciou EESSI na národnej úrovni úrad využil možnosť 

uchádzať sa o finančné prostriedky z grantu CEF Telecom EESSI 2017, ktoré majú slúžiť na 

čiastočné pokrytie nákladov súvisiacich s implementáciou EESSI na národnej úrovni. Bolo 

vytvorené konzorcium 6 inštitúcii, ktorému bol v októbri 2017 schválený finančný grant 

v plnej požadovanej výške v sume 1 990 800 eur. Úrad koordinoval aktivity zdravotníckeho 

sektora v súvislosti so žiadosťou o pridelenie grantu. 

 

 Časový plán implementácie EESSI bol upravený tak, aby bol v súlade s podmienkami 

čerpania finančných prostriedkov z grantu CEF Telecom. Časový harmonogram a míľniky 

implementácie boli prenesené aj do Národného projektového plánu. 

 

 Projekt EESSI nerieši oblasť národnej komunikácie, preto úrad pripravuje návrh 

štruktúrovaných elektronických dokumentov, ktoré budú v budúcnosti tvoriť základ národnej 

komunikácie medzi úradom a zdravotnými poisťovňami, prípadne ďalšími subjektmi 

využívajúcimi systém EESSI. Jednou z oblastí národnej výmeny údajov medzi inštitúciami 

v Slovenskej republike je aj oblasť uplatniteľnej legislatívy a uznaní pracovného úrazu, ktorá 

bola predmetom rokovaní so Sociálnou poisťovňou, na ktorých bol dohodnutý obsah a forma 

výmeny. 

 

 

2.13 REGISTRE 

  

 Podľa ustanovenia § 20 ods. 1 písm. e) bod 1 zákona č. 581/2004 Z. z. úrad vedie 

centrálny register poistencov, register zdravotných poisťovní, register platiteľov poistného, 

register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, register zdravotníckych pracovníkov, 
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register osôb oprávnených na výkon dohľadu, register podaných prihlášok na verejné 

zdravotné poistenie, register úmrtí fyzických osôb alebo vyhlásení za mŕtveho, register osôb, 

ktoré odmietli za života pitvu, register zariadení sociálnej pomoci poskytujúcich 

ošetrovateľskú starostlivosť a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

 

Úrad poskytuje údaje z centrálneho registra poistencov, z registra zdravotných 

poisťovní, z registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a z registra zdravotníckych 

pracovníkov NCZI. 

 

 

2.13.1 CENTRÁLNY REGISTER POISTENCOV 
 

Základné činnosti CRP, komunikácia úradu so zdravotnými poisťovňami, dátové 

rozhrania vstupných a výstupných dávok, spôsoby vyhodnotenia údajov v CRP, popisy 

jednotlivých algoritmov a výstupy z CRP sú podľa integrovaného manažérskeho systému 

vypracované v metodickom usmernení č. 07/2015 Dátové rozhrania vstupných a výstupných 

dávok centrálneho registra poistencov. Počas kalendárneho roku 2017 úrad a zdravotné 

poisťovne komunikovali za účelom naplnenia a vedenia CRP pomocou dávok zasielaných 

vložením dávok do zabezpečenej schránky alebo výmenou údajov prostredníctvom 

štandardov zdravotníckej informatiky. Ku dňu 31. 12. 2017 úrad evidoval v CRP celkom 

5 151 015 poistencov. Na celkovom počte poistencov sa poistenci VšZP podieľali počtom 

3 230 549 poistencov, Dôvera ZP počtom 1 436 197 poistencov a Union ZP s počtom 484 269 

poistencov. 

 

V roku 2017 došlo k dôležitým legislatívnym zmenám, ktoré si vynútili úpravy 

v registroch vedených úradom. S účinnosťou od 01. 03. 2017 bolo upravené ustanovenie § 20 

ods. 1 písm. e) 5. bod zákona č. 581/2004 Z. z. Úrad upravil register zdravotníckych 

pracovníkov a v zmysle legislatívnej zmeny doplnil register zdravotníckych pracovníkov 

o registračné číslo a označenie stavovskej organizácie zdravotníckeho pracovníka. Úprava 

informačného systému bola potrebná a vykonaná aj z dôvodu úpravy ustanovenia § 27a 

ods. 12 zákona č. 580/2004 Z. z. podľa ktorého s účinnosťou od 01. 11. 2017 úrad údaje 

o počte poistencov k ročnému prerozdeľovaniu poistného za rozhodujúce obdobie získava 

z údajov z centrálneho registra. 

 

 

2.13.2 REGISTER PODANÝCH PRIHLÁŠOK NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE 

 

Úrad v kalendárnom roku 2017 pristúpil k úprave registra prihlášok na VZP z hľadiska 

zvýšenia efektivity, kvality a bezpečnosti spracovania údajov zo zdravotných poisťovní. 

Upgrade, na ktorom úrad naďalej v predmetnom registri pracuje, je potrebný z dôvodu 

prechodu na štandardy ISVS a štandardy zdravotníckej informatiky, na číselníkové hodnoty 

vybraných prenášaných údajov. Úpravou systému sa oproti súčasnému stavu v systéme 

prihlášok zmení formát prenášaných údajov, spôsob komunikácie medzi zdravotnými 

poisťovňami a úradom, dosiahne sa automatizácia spracovania, kontroly údajov.  
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2.13.3 REGISTER ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV A POSKYTOVATEĽOV 

ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 
 

V roku 2017 úrad pridelil 3 848 platných kódov zdravotníckym pracovníkom. Počty 

kódov pridelených v jednotlivých kategóriách sú uvedené v tabuľke č. 23. Najvyšší nárast 

oproti roku 2016 bol v kategórii zubný lekár. Dôvodom nárastu pridelených kódov bola 

aktivita úradu, pri ktorej sa zosúlaďovalo názvoslovie študijného odboru s číselníkom NCZI. 

Zvýšený nárast úrad evidoval aj v kategórii farmaceut a naopak znížil sa počet žiadostí 

o pridelenie kódu v kategórii laborant. 

 

Úrad ukončil 1 758 kódov v jednotlivých kategóriách zdravotníckych pracovníkov. 

Najviac kódov sa ukončilo v kategórii zubný lekár, a to z toho istého dôvodu, ako v prípade 

pridelenia kódov, t. j. zosúladenia názvoslovia študijného odboru s číselníkom NCZI. 

Najčastejším dôvodom ukončenia platnosti kódu bolo oznámenie úmrtia zdravotníckeho 

pracovníka prostredníctvom oznámenia o úmrtí doručeného matrikou a 2. najčastejším 

dôvodom ukončenia platnosti kódu bolo ukončenie kódu na základe vlastnej žiadosti. V roku 

2017 nebol pozastavený ani jeden číselný kód.  

 

Tabuľka č. 23 Počet pridelených číselných kódov zdravotníckym pracovníkom 

Kategória Počet pridelených kódov Počet ukončených kódov 

lekár 2 088 853 

zubný lekár 1 225 880 

farmaceut      4     0 

sestra   357     4 

pôrodná asistentka      2     0 

laborant      1      1 

asistent     59      1 

technik       1      0 

iný zdravotnícky pracovník    111     19 

Spolu 3 848 1 758 

Úrad pridelil v roku 2017 PZS 2 307 platných kódov. V sledovanom období bolo 125 

kódov pozastavených a 2 552 kódov ukončených. 

Tabuľka č. 24 Počet vydaných číselných kódov zariadeniam poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti 

Zariadenia PZS 
Počet vydaných 

číselných kódov 

ambulancia všeobecnej ambulantnej ZS 130 

ambulancia špecializovanej ambulantnej ZS             1 383 

ambulancia záchrannej zdravotnej služby     3 

zariadenie na poskytovanie jednodňovej ZS    19 

Stacionár     9 

Poliklinika    83 

agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti    16 

zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek    52 

mobilný hospic 2 

všeobecná nemocnica 282 

špecializovaná nemocnica 101 
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Liečebňa     0 

Hospic     2 

dom ošetrovateľskej starostlivosti     3 

prírodné liečebné kúpele     0 

kúpeľná liečebňa     1 

verejná lekáreň 133 

pobočka verejnej lekárne     8 

nemocničná lekáreň    16 

výdajňa zdravotníckych pomôcok    11 

výdajňa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok      3 

očná optika   14 

doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho 

zariadenia 
   6 

zariadenie na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej 

praxe 
   9 

zubná technika   20 

mobilný hospic    0 

kúpeľná liečebňa    1 

výdajňa audioprotetických zdravotníckych pomôcok    0 

Spolu             2 307 

Úrad aj v priebehu roku 2017 naďalej intenzívne spolupracoval s povoľovacími 

orgánmi pri párovaní číselných kódov PZS vydávaných úradom k identifikátorom 

zdravotníckych zariadení vydávaných povoľovacími orgánmi z dôvodu povinnosti zasielania 

dát do údajovej základne NCZI z dôvodu správneho fungovania e-zdravia. K 31. 12. 2017 

úrad spároval 97 % platných číselných kódov k IdZZ. V priebehu roku sa na základe zvýšenej 

spolupráce s povoľovacími orgánmi podarilo skontrolovať a následne upraviť povolenia na 

prevádzkovanie zdravotníckych zariadení, aj vďaka čomu sa 110 vybraných PZS mohlo 

prihlásiť do e-zdravia od 01. 01. 2018.  

 

2.13.4 REGISTER ÚMRTÍ FYZICKÝCH OSÔB ALEBO VYHLÁSENÍ ZA MŔTVEHO 

 

V roku 2017 bolo zaevidovaných 53 311 úmrtí poistencov. Úrad vykonal v registri 

úmrtí kontroly, ktoré boli zamerané na správnosť zadávania údajov z oznámení o úmrtí do 

registra.  

 

2.13.5 REGISTER OZNÁMENÍ O NARODENÍ 

 

V roku 2017 bolo zaevidovaných 62 177 narodení poistencov. 

 

 

2.13.6 VZNIK A ZMENA POISTNÉHO VZŤAHU 

 

V roku 2017 bolo zo strany zdravotných poisťovní zaslaných úradu 163 661 prihlášok 

na vznik VZP, z toho bolo úradom 162 386 prihlášok akceptovaných. Neakceptovaných bolo 

1 275 prihlášok. Najčastejším dôvodom neakceptovania prihlášok na vznik VZP bola 

skutočnosť, že poistenec mal aktívny poistný vzťah v inej zdravotnej poisťovni, nesprávne 
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rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo, v čase spracovania prijatej prihlášky mal 

už akceptovaný poistný vzťah v inej zdravotnej poisťovni, resp. znovu poistenie v roku.  

 

Tabuľka č. 25 Prehľad počtu akceptovaných a neakceptovaných prihlášok na vznik poistného 

vzťahu 

 

Počet prihlášok 

podaných v roku 2017 

Počet akceptovaných 

prihlášok 

Počet 

neakceptovaných 

prihlášok 

Dôvera ZP 65 934 65 366 99,1 % 568 0,9 % 

VšZP 81 511 80 998 99,4 % 513 0,6 % 

Union ZP 16 216 16 022 98,8 % 194 1,2 % 

Spolu 163 661 162 386 99,2 % 1275 0,8 % 

 

Počas prepoisťovacieho obdobia od 01. 10. 2016 do 30. 09. 2017 zdravotné 

poisťovne oznámili úradu prijatie 127 282 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne od 

01. 01. 2018. Úrad z celkového počtu prijatých prihlášok akceptoval 123 215 prihlášok.  

 

Tabuľka č. 26 Prehľad počtu prihlášok na zmenu poistného vzťahu 

 

Počet 

podaných 

prihlášok do 

ZP 

Počet prichádzajúcich 

poistencov do ZP - 

akceptované prihlášky 

Počet odchádzajúcich 

poistencov zo ZP - 

akceptované prihlášky 

Výsledný 

stav 

prepoistenia 

Dôvera 

ZP 
80 453 78 748 97,88 % - 32 932 45 816 

VšZP 9 157 9 018 98,48 % - 48 264 -39 246 

Union  

ZP 
37 672 35 449 94,10 % - 42 019 -6 570 

Spolu 127 282 123 215 96,80 % -123 215 
 

 

Najčastejším dôvodom neakceptovania prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne 

bola skutočnosť, že poistenec využil zákonnú možnosť späťvzatia podanej prihlášky na 

zmenu zdravotnej poisťovne (1 688), mal duplicitne podanú prihlášku (1 534), údaje o mene 

a priezvisku na prihláške nekorešpondovali s údajmi vedenými v CRP (659), poistenec nebol 

registrovaný v CRP, nemal žiadny aktívny poistný vzťah, v CRP bolo zaznamenané úmrtie 

poistenca. 
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Graf č. 1 Akceptovaný stav v podaní prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne 

 

Legenda: 

 Počet prichádzajúcich poistencov do ZP - akceptované prihlášky 

 Počet odchádzajúcich poistencov zo ZP - akceptované prihlášky 

 Výsledný stav prepoistenia 

 

Cieľovým stavom v registroch do budúcna má byť výmena údajov medzi inštitúciami 

v elektronickej podobe na dennej báze v číselníkovej forme.  
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3. OBLASŤ DOHĽADU NAD POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ 

STAROSTLIVOSTI 

 
 

 Úrad v rámci svojej pôsobnosti vymedzenej v § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona 

č. 581/2004 Z. z. vykonával aj v roku 2017 dohľad nad správnym poskytovaním zdravotnej 

a ošetrovateľskej starostlivosti u PZS a v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 V rámci výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti 

postupoval úrad v súlade s § 43 a násl. zákona č. 581/2004 Z. z. spôsobom vykonávania 

dohľadu na diaľku alebo dohľadu na mieste. Oprávnenými osobami na výkon dohľadu na 

mieste boli okrem zamestnancov úradu na základe písomného poverenia aj prizvané osoby. 

 Úrad v oblasti poskytovania ZS spolupracoval s MZ SR, stavovskými organizáciami, 

úradmi samosprávnych krajov a inými inštitúciami. 

 

 

3.1 ANALÝZA ŠTRUKTÚRY PODANÍ 

 Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 úrad prijal 1 749 podaní v oblasti poskytovania 

zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti (ZS/OS). Z roku 2016 bolo prenesených 

(nedoriešených) 667 a z roku 2015 33 podaní. V roku 2017 tak úrad riešil celkom 2 449 

podaní.  

Z celkového počtu 2 449 podaní úrad k 31. 12. 2017 ukončil 1 781 podaní, čo 

predstavuje 72,72 %. Zvyšných 668 podaní (27,28 %) zostalo v riešení. Údaje sú spracované 

v tabuľke č. 27. 

 

Tabuľka č. 27 Podania celkom – oblasť poskytovania ZS/OS 

 

Z celkového počtu 2 449 podaní riešených v roku 2017 najvyšší počet podaní riešila 

pobočka Bratislava, naopak najnižší počet podaní riešila pobočka Trenčín. Štatistika podaní 

podľa útvarov úradu v oblasti poskytovania ZS/OS je spracovaná v tabuľke č. 28. 

 

Tabuľka č. 28 Podiel podaní riešených útvarmi úradu 

Útvary úradu Počet  Podiel v %  

Bratislava 405 16,54 

Ústredie 368 15,03 

Košice 283 11,56 

Trnava 276 11,27 

Nitra 268 10,94 

Martin 253 10,33 

Prešov 226 9,22 

Podania Počet Podiel v %  

Podania – prenos z r. 2015 33 1,35 

Podania – prenos z r. 2016 667 27,23 

Podania – r. 2017 1 749 71,42 

Podania – celkom 2 449 100,00 

Ukončené 1 781 72,72 

V riešení 668 27,28 
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Banská Bystrica 206 8,41 

Trenčín 164 6,70 

Podania celkom 2 449 100,00 

 

 Predmet podaní sa týkal predovšetkým nespokojnosti s postupom pri liečbe (54,63 %) 

a úmrtia v súvislosti s poskytovanou ZS/OS (23,89 %). Podania, ktoré podľa obsahu nebolo 

možné zaradiť do žiadnej z ostatných kategórií, úrad zaradil do kategórie „iné“. 

 Celkový prehľad predmetov podaní vo všetkých podaniach za rok 2017 sa nachádza 

v tabuľke č. 29. 

 

Tabuľka č. 29 Rozdelenie podaní podľa predmetu 

Predmet podaní Počet Podiel v % 

Nespokojnosť s postupom pri liečbe 1 338 54,63 

Úmrtie 585 23,89 

Iné* 128 5,23 

Odmietnutie vyšetrenia zo strany PZS 69 2,82 

Organizácia práce 56 2,29 

Poplatky 45 1,84 

Etika 44 1,80 

Nesprávna diagnóza 34 1,39 

Zdravotná dokumentácia 24 0,98 

PN 23 0,94 

Posudkový a revízny lekár 18 0,74 

Poškodenie zdravia 17 0,70 

Lieky 16 0,65 

Dostupnosť ZS a verejná minimálna sieť 9 0,37 

Zdravotnícke pomôcky a dietetiká 8 0,33 

Invalidný dôchodok 6 0,24 

Dopravná zdravotná služba 4 0,16 

Hodnotenie kvality 4 0,16 

Náhrada škody 3 0,12 

Kúpeľná liečba 3 0,12 

Neodkladná ZS 2 0,08 

Nesúlad medzi klinickým a patologickým nálezom 2 0,08 

Odloženie operácie 2 0,08 

Preventívne prehliadky 2 0,08 

Činnosť ZP 1 0,04 

Dispenzárna starostlivosť 1 0,04 

Neschválenie liečby/liekov zdravotnou poisťovňou 1 0,04 

Slobodná voľba lekára 1 0,04 

Zdravotné výkony 1 0,04 

Zmluvy medzi ZP a poistencom 1 0,04 

Zmluvy medzi ZP a PZS 1 0,04 

Podania celkom 2 449 100,00 

*Iné napr.: nespokojnosť so závermi klinického psychológa, zlý prístup pre vozíčkarov do 

lekárne, sťažnosť na neodbornosť zubnej lekárky 
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K 31. 12. 2017 úrad ukončil 1 781 podaní, z ktorých najviac bolo vyhodnotených ako 

neopodstatné podanie. Tabuľka č. 30 znázorňuje vyhodnotenie všetkých podaní za rok 2017. 

Ad acta boli podania odložené najčastejšie v prípade, ak pisateľ podanie nedoplnil alebo svoje 

podanie stiahol. 

 

Tabuľka č. 30 Vyhodnotenie podaní 

Vyhodnotenie podaní Počet  Podiel v %  

Neopodstatnené 883 36,06 

V riešení 668 27,28 

Postúpené mimo úrad 356 14,54 

Priama odpoveď pisateľovi 281 11,47 

Opodstatnené 175 7,14 

Ad acta 86 3,51 

Celkom 2 449 100,00 

 

Podania, ktoré úrad nemal v kompetencii riešiť (356 podaní), postúpil vecne 

príslušným orgánom, z toho najviac podaní (155) úradom samosprávnych krajov. Do 

kategórie „iné“ zahrnul inštitúcie, ktoré nebolo možné zaradiť do žiadnej z ostatných kategórií 

(napr. Úrad verejného zdravotníctva, ÚPSVaR BA). 

 

Tabuľka č. 31 Podania postúpené mimo úrad 

Postúpenie iným inštitúciám Počet Podiel v % 

Samosprávny kraj 155 43,54 

Riaditeľstvo zdravotníckeho zariadenia 49 13,76 

GR Zboru väzenskej a justičnej stráže 48 13,48 

Iné 35 9,83 

Sociálna poisťovňa 20 5,62 

Stavovská organizácia 19 5,34 

MZ SR 19 5,34 

ZP 7 1,97 

MPSVaR SR 3 0,84 

MZV SR 1 0,28 

Celkom 356 100,00 

 

 

 

3.2 PODANIA RIEŠENÉ VÝKONOM DOHĽADU 

 

K 31. 12. 2017 úrad riešil celkovo 1 079 podaní dohľadmi na diaľku alebo na mieste a 

z nich vyhodnotil 175 podaní ako opodstatnené, 883 podaní ako neopodstatnené a 21 podaní 

ako ad acta (tabuľka č. 32).  

 

Tabuľka č. 32 Podania riešené výkonom dohľadu 

Podania 
Dohľad 

na diaľku 

Dohľad 

na mieste 

Dohľad aj 

na mieste aj 

na diaľku 

Počet 

dohľadov 
Podiel v %  

Opodstatnené   90   75 10 175  16,22 

Neopodstatnené 556 302 25 883  81,84 
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Ad acta   19    2   0  21    1,94 

Ukončené  665 379 35 1 079 100,00 

V riešení 404 219 14 637  

Spolu  1 069 598 49 1 716  

 

 

Tabuľka č. 33 Podania riešené výkonom dohľadu s vyhodnotením ad acta 

Predmet podania Dôvod Počet 

Nespokojnosť s 

postupom pri liečbe 
Nedoplnenie podnetu 3 

Úmrtie Nedoplnenie podnetu 1 

Nespokojnosť s 

postupom pri liečbe 
Nedoplnenie splnomocnenia 4 

Nespokojnosť s 

postupom pri liečbe 

Podávateľ nebol oprávnená osoba, nedoplnil podanie; 

oprávnená osoba pacienta požiadala o zastavenie dohľadu 
1 

Nespokojnosť s 

postupom pri liečbe 

Podávateľ nebol oprávnená osoba, pacientka ako 

svojprávna osoba prešetrovanie podania stiahla 
1 

Nespokojnosť s 

postupom pri liečbe 

Poskytovateľ ukončil činnosť zdravotníckeho zariadenia 

dňom 31. 12. 2016 
1 

Nespokojnosť s 

postupom pri liečbe 
Späťvzatie podnetu  4 

Nesprávna diagnóza 
Späťvzatie podnetu (nemocnica prekvalifikovala úraz na 

pracovný) 
1 

Nespokojnosť s 

postupom pri liečbe 

V dohliadanom období nebola pacientovi poskytnutá ZS 

poskytovateľom, na ktorého smerovalo podanie 
1 

Nespokojnosť s 

postupom pri liečbe 
V dohliadanom období nebola pacientke poskytnutá ZS 1 

Nespokojnosť s 

postupom pri liečbe 
Zrušenie povolenia na činnosť poskytovania ZS 1 

Nesprávna diagnóza Zrušenie povolenia na činnosť poskytovania ZS 1 

Úmrtie Zrušenie povolenia na činnosť poskytovania ZS 1 

 

Medzi formami poskytovania ZS/OS v opodstatnených podaniach (175) prevládali: 

ústavná starostlivosť (50,23 %) a iná špecializovaná ambulantná starostlivosť (15,84 %). 

Formy poskytovania ZS vo všetkých opodstatnených podaniach sumarizuje tabuľka č. 34. 

 

Tabuľka č. 34 Formy poskytovania ZS/OS v opodstatnených podaniach  

Formy poskytovania ZS/OS v opodstatnených podaniach Počet Podiel v %  

Ústavná starostlivosť 111 50,23 

ŠAS – iné* 35 15,84 

VAS – pre dospelých 22 9,95 

ZZS 18 8,14 

ÚPS – ústavná pohotovostná služba a CP 10 4,52 

ŠAS – stomatologická (ambulantná) ZS 9 4,07 

LSPP 6 2,71 

ŠAS – gynekologická (ambulantná) ZS 3 1,36 

Zariadenia sociálnych služieb (OS) 2 0,90 

VAS - pre deti a dorast 2 0,90 

Kúpeľná starostlivosť 1 0,46 
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SVLZ 1 0,46 

Služby súvisiace s poskytovaním ZS/OS 1 0,46 

Celkom 221 100,00 

 

Poznámka: jedno podanie môže obsahovať viac foriem poskytovania ZS/OS 

* ŠAS – iné napr.: oftalmologická, dermatovenerologická, chirurgická 

 

V opodstatnených podaniach ukončených k 31. 12. 2017 úrad zistil najvyšší počet 

pochybení v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (19,55 %), chirurgia (9,94 %) 

a všeobecné lekárstvo (8,65 %). V tabuľke č. 35 sú všetky špecializačné odbory 

v opodstatnených podaniach.  

 

Tabuľka č. 35 Špecializačné odbory v opodstatnených podaniach 

Špecializačné odbory ZS/OS v opodstatnených 

podaniach 
Počet dohľadov Podiel v %  

Vnútorné lekárstvo  61 19,55 

Chirurgia 31 9,94 

Všeobecné lekárstvo (pre dospelých) 27 8,65 

Ošetrovateľstvo 26 8,33 

Urgentná medicína (ZZS) 19 6,09 

Neurológia 18 5,77 

Anestéziológia a intenzívna medicína 17 5,45 

Gynekológia a pôrodníctvo 14 4,49 

Úrazová chirurgia 12 3,85 

Rádiológia 9 2,89 

Stomatológia 9 2,89 

Geriatria 8 2,57 

Urológia 7 2,25 

Neurochirurgia 6 1,92 

Pediatria 6 1,92 

Hematológia a transfuziológia 4 1,28 

Oftalmológia 4 1,28 

Dermatovenerológia 3 0,96 

Infektológia 3 0,96 

Klinická onkológia 3 0,96 

Kardiológia 3 0,96 

Otorinolaryngológia 3 0,96 

Pneumológia a ftizeológia 3 0,96 

Psychiatria 3 0,96 

Nefrológia 2 0,64 

Ortopédia 2 0,64 

Traumatológia 2 0,64 

Iné* 1 0,32 

Angiológia 1 0,32 

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 1 0,32 

Gastroenterológia 1 0,32 

Klinická psychológia 1 0,32 

LSPP 1 0,32 
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Patologická anatómia 1 0,32 

Celkom 312 100,00 

 Poznámka: jedno podanie môže obsahovať viac špecializačných odborov ZS/OS 

*Iné napr.: zdravotná starostlivosť na LDCH 

 

Tabuľka č. 36 Dohľady k 31. 12. 2017 – ústavná zdravotná starostlivosť  

Názov nemocnice Opodstatnené Neopodstatnené 
Počet 

dohľadov  

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 38 44 

Fakultná nemocnica Nitra 6 36 42 

UNB - Nemocnica Ružinov 6 35 41 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 30 32 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 24 27 

UNB - Nemocnica akad. L. Dérera 2 25 27 

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana 

Prešov 
2 24 26 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s. 5 14 19 

Fakultná nemocnica Trnava 1 16 17 

Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta, a. s. 5 12 17 

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. 

Roosevelta Banská Bystrica 
0 16 16 

Nemocnice s poliklinikami, n. o., Levice 3 13 16 

UNB - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda 0 16 16 

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - 

fakultná nemocnica 
1 13 14 

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru, 

Michalovce 
3 10 13 

Fakultná nemocnica Trenčín 5 7 12 

Nemocnica Alexandra Wintera, n. o., Piešťany 2 9 11 

Nemocnica Poprad, a. s. 3 8 11 

Univerzitná nemocnica Martin 1 10 11 

Nemocnica s poliklinikou Trebišov 1 8 9 

UNB - Nemocnica Staré Mesto 0 9 9 

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., 

Bratislava 
0 8 8 

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. 3 5 8 

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 3 4 7 

Nemocnica Košice - Šaca 1. súkromná nemocnica 1 6 7 

Nemocnica Zvolen, a. s. 1 6 7 

Nemocnice s poliklinikami, n. o., Topoľčany 2 5 7 

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou 

Bratislava 
0 6 6 

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. 

Nádaši Jégeho Dolný Kubín 
1 5 6 

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 5 6 

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory, Rožňava 1 5 6 

Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., Bratislava 1 5 6 

Detská fakultná nemocnica Košice 1 4 5 
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Národný onkologický ústav, Bratislava 0 5 5 

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom 

v Bojniciach 
1 4 5 

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves 1 4 5 

Svet zdravia, a. s. - Nemocnica Rimavská Sobota 0 5 5 

Svet zdravia, a. s. - Všeobecná nemocnica Žiar nad 

Hronom, a. s. 
1 4 5 

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 0 4 4 

Ľubovnianska nemocnica, n. o., Stará Ľubovňa 2 2 4 

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s. 2 2 4 

NEMOCNICA BÁNOVCE - 3. súkromná 

nemocnica, s. r. o. 
2 2 4 

Nemocnica Krompachy 0 4 4 

Nemocnica na okraji mesta, n. o., Partizánske 0 4 4 

Nemocnica sv. Michala, a. s., Bratislava 1 3 4 

Nemocničná, a. s., Malacky 1 3 4 

Psychiatrická nemocnica P. Pinela, Pezinok 0 4 4 

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych 

chorôb, a. s., Banská Bystrica 
0 4 4 

Vranovská nemocnica, a. s., Vranov nad Topľou 2 2 4 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča 0 4 4 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. Veľký 

Krtíš 
0 4 4 

Spoločnosť Zlatý vek, Nitra 2 4 6 

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana 

Stodolu Liptovský Mikuláš 
0 3 3 

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, 

n. o. 
2 1 3 

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. 1 2 3 

Nemocnica s poliklinikou Myjava 0 3 3 

Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, n. o., 

Bardejov  
0 3 3 

Nemocnica s poliklinikou Železničné 

zdravotníctvo Košice, s. r. o. 
0 3 3 

Nemocnica Snina, s. r. o. 0 3 3 

Psychiatrická liečebňa Plešivec 0 3 3 

FORLIFE, n. o. - Všeobecná Nemocnica Komárno 0 2 2 

Hospitale, s. r. o. - Nemocnica Šahy 0 2 2 

Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s. 0 2 2 

NEMOCNICA Handlová - 2. súkromná 

nemocnica, s. r. o. 
0 2 2 

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. 0 2 2 

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie 0 2 2 

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní 

bratia, s. r. o., Bratislava 
1 1 2 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o., 

Lučenec 
0 2 2 

Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice 0 2 2 
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Východoslovenský ústav srdcových a cievnych 

chorôb, a. s., Košice 
0 2 2 

GPN, s. r. o., Bratislava 0 1 1 

Národný ústav reumatických chorôb Piešťany 0 1 1 

Nemocnica pre obvinených a odsúdených Trenčín 0 1 1 

NÚTPCH a HCH Vyšné Hágy 0 1 1 

Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., 

Predná Hora 
0 1 1 

Psychiatrická nemocnica Hronovce 0 1 1 

Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya, Kremnica 0 1 1 

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú 

protetiku Bratislava, n. o. 
0 1 1 

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. 0 1 1 

 

 

3.3 DRUHOSTUPŇOVÉ RIEŠENIE PODANÍ 

 

V roku 2017 ústredie úradu prešetrovalo 84 podaní v tzv. druhostupňovom riešení 

(z toho 9 podaní prenesených z roku 2016), a to v prípadoch, kedy sa podávatelia domnievali, 

že pobočka úradu podanie neprešetrila správne. V týchto prípadoch žiadali o opätovné 

prešetrenie ústredie úradu, prípadne predsedu úradu.  

 

Tabuľka č. 37 Druhostupňové podania 

Druhostupňové podania Počet Podiel v % 

Potvrdený záver pobočky – neopodstatnené podanie 53 63,11 

Potvrdený záver pobočky – opodstatnené podanie 2 2,38 

Nový/rozšírený dohľad* 12 14,28 

Priama odpoveď pisateľovi** 2 2,38 

V riešení 15 17,85 

Celkom*** 84 100,00 

* 4 nové dohľady, 8 rozšírených o ďalších PZS 

** uplynutie lehoty 1 rok od ukončenia dohľadu 

 

 

3.4 SANKCIE ZA NESPRÁVNE POSKYTNUTÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ 

 

Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 úrad pri zistení porušení zákonných ustanovení uložil 

PZS celkovo 120 finančných sankcií vo výške 136 850 eur, ktoré sú podrobnejšie rozpísané 

v tabuľke č. 38 a č. 39. Najvyššia pokuta bola uložená pobočkou Nitra vo výške 8 500 eur.  

 

Tabuľka č. 38 Pokuty uložené pobočkami úradu vo finančnom vyjadrení 

Pobočka Celková suma uložených pokút Počet uložených pokút 

Nitra 31 700 € 16 

Trnava 27 500 € 16 

Košice 21 700 € 20 

Martin 19 900 € 11 

Trenčín 15 850 € 11 

Prešov 8 850 € 14 
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Banská Bystrica 7 100 € 16 

Bratislava 4 250 € 16 

Celkom 136 850 € 120 

 

Tabuľka č. 39 Pokuty uložené PZS pobočkami úradu 

Pobočka - Poskytovateľ Suma 

Banská Bystrica 7 100 €  

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 400 €  

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. 500 €  

Nemocnica s poliklinikou, n. o., Revúca 400 €  

Nemocnica Zvolen, a. s. 1 300 €  

Shams, s. r. o., Banská Bystrica 1 800 €  

Svet zdravia, a. s. - Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota 500 €  

Svet zdravia, a. s. - Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom 800 €  

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica 500 €  

Záchranná zdravotná služba, Bratislava 900 €  

Bratislava 4 250 €  

MED STAR, s. r. o., Bratislava 100 €  

MEDILAB, s. r. o., Bratislava 150 €  

MEDIPORT, s .r. o., Bratislava 500 €  

Nemocnica svätého Michala, a. s., Bratislava 500 €  

Nemocničná, a. s., Malacky 300 €  

Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o. 250 €  

Univerzitná nemocnica Bratislava (Nemocnica akad. L. Dérera) 950 €  

Univerzitná nemocnica Bratislava (Nemocnica Ružinov) 350 €  

Univerzitná nemocnica Bratislava (Nemocnica Ružinov, Nemocnica sv.     

Cyrila a Metoda) 350 €  

Univerzitná nemocnica Bratislava (Nemocnica Staré mesto) 400 €  

Univerzitná nemocnica Bratislava (Nemocnica Staré mesto, Nemocnica akad.  

L. Dérera) 200 €  

UROBET, s. r. o., Bratislava 200 €  

Košice 21 700 €  

3F, s. r. o., Košice 1 500 €  

Cumulus, s. r. o., Košice 1 000 €  

Inter. amb., s. r. o., Rožňava 500 €  

MUDr. Valentín Daňo, s. r. o., Michalovce 500 €  

MUDr. Zlatica Tarciová, Michalovce 500 €  

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. 2 700 €  

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s. 1 000 €  

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. 500 €  

Poliklinika Terasa, s. r. o., Košice 3 000 €  

Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice 10 500 €  

Martin 19 900 €  

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 13 100 €  

Kúpele LÚČKY 200 €  
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Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 3 000 €  

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš 800 €  

MDDr. Kotmanová Petra, Žilina 300 €  

Univerzitná nemocnica Martin 1 000 €  

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica 1 500 €  

Nitra 31 700 €  

Fakultná nemocnica Nitra 12 500 €  

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4 500 €  

HELLP, s. r. o., Nitra 100 €  

JESSENIUS - diagnostické centrum, a. s., Nitra 500 €  

Nemocnice s poliklinikami n. o., Nitra 4 100 €  

Spoločnosť Zlatý vek, Nitra 3 000 €  

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce 4 000 €  

Záchranná zdravotná služba Bratislava 3 000 €  

Prešov 8 850 €  

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 900 €  

Ľubovnianska nemocnica, n. o., Stará Lubovňa 1 300 €  

MUDr. Martin Jurčák, s. r. o., Poprad 200 €  

Nemocnica Dr. V. Alexandra v Kežmarku, n. o. 2 300 €  

Nemocnica Poprad, a. s. 950 €  

Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n. o., Bardejov 1 000 €  

SIM MED, s.r.o., Prešov 1 000 €  

Vranovská nemocnica, a. s., Vranov nad Topľou 700 €  

Záchranná služba Košice 500 €  

Trenčín 15 850 €  

Aura SA, spol. s. r. o. 500 €  

Fakultná nemocnica Trenčín 5 500 €  

MOOTIL-MED, s. r. o. 500 €  

MUDr. Valovičová Helena, Prievidza 1 000 €  

Nemocnica na okraji mesta, n. o., Partizánske 3 000 €  

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS Trenčín 3 000 €  

NsP Nové Mesto nad Váhom 150 €  

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 200 €  

Trnava 27 500 €  

Fakultná nemocnica Trnava 1 000 €  

FMORL, spol. s. r. o. 300 €  

LSE – Life Star Emergency, s. r. o. 2 400 €  

MRI, s. r. o., Sládkovičovo 100 €  

MUDr. Ján Sadloň, Gbely 1 500 €  

Nemocnica Alexandra Wintera, n. o., Piešťany 2 000 €  

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. 6 000 €  

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s. 10 200 €  

Záchranná zdravotná služba Bratislava 4 000 €  

Celkový súčet 136 850 €  
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K 31. 12. 2017 úrad v súvislosti s nesprávne poskytnutou ZS nepodal žiadne trestné 

oznámenie.  

 

 

3.5 ČINNOSTI NADVÄZUJÚCE NA VÝKON DOHĽADU NAD POSKYTOVANÍM 

ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 

 

V období 01. 01. 2017 – 31. 12. 2017 úrad pri zistení porušení zákonných ustanovení 

PZS uložil nasledovné sankcie a návrhy na uloženie sankcií: 

• návrhy na uloženie pokút postúpených na MZ SR alebo úrad samosprávneho kraja - 

62, 

• priame uloženie pokuty PZS -120,  

• opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin - 68. 

 

Rozkladová komisia ako poradný orgán predsedu úradu podrobne skúma podklady 

poskytnutej ZS počnúc výkonom dohľadu, prvostupňovým správnym konaním a námietky 

uvedené v rozklade účastníka konania proti zisteniam úradu a rozhodnutiam prvostupňového 

správneho orgánu a navrhuje predsedovi úradu závery druhostupňových rozhodnutí 

v správnom konaní. 

 

V roku 2017 rozkladová komisia zasadala 18 krát, celkom prerokovala 49 prípadov, 

v ktorých navrhla predsedovi úradu: 

• v 36 prípadoch rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu potvrdiť v celom 

rozsahu,  

• v 4 prípadoch rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu zmeniť vo výrokovej 

časti a výšku pokuty potvrdiť, 

• v 3 prípadoch zastaviť správne konanie pre preklúziu, 

• v 2 prípadoch prvostupňové rozhodnutie zrušiť z dôvodu nepreskúmateľnosti 

rozhodnutia (nedostatočne zistený skutkový stav), 

• v 1 prípade rozhodnutie prvostupňového orgánu zmeniť vo výrokovej časti a výšku 

pokuty znížiť, 

• v 1 prípade bol oneskorene podaný rozklad, 

• v 1 prípade bol marený výkon dohľadu, 

• v 1 prípade zrušiť rozhodnutie z dôvodu zániku PZS bez právneho nástupcu. 
 
 

3.6 PREVENTÍVNA ČINNOSŤ ÚRADU 
 

3.6.1 PREDNÁŠKY KAZUISTÍK V RÁMCI MEMORANDA O SPOLUPRÁCI 

 

Aj v roku 2017 bol realizovaný cyklus prednášok a kazuistík, ktorý sa uskutočňuje 

v spolupráci so SLK na základe Memoranda o spolupráci podpísaného v roku 2009, pre 

lekárov, členov SLK a PZS. 

Jedným z hlavných cieľov úradu je pôsobiť preventívne a edukačne. Úrad 

prostredníctvom klinicky zaujímavých prípadov z vykonaných dohľadov poukazoval na 

problémy vznikajúce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, s cieľom im predchádzať. 
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Kazuistiky v roku 2017 prednášali zamestnanci úradu v mesiacoch máj a jún v ôsmich 

mestách Slovenska: Nitra, Košice, Trenčín, Prešov, Bratislava, Banská Bystrica, Trnava a 

Ružomberok. 

 

Účasť bola vysoká, čo je dôkazom toho, že lekári, členovia SLK a PZS majú o tento druh 

školení záujem. SLK ohodnotila toto odborné podujatie 5 kreditmi SACCME. 

 

 

3.6.2 KAZUISTIKY 2016 

 

V roku 2017 úrad spracoval do písomnej podoby kazuistiky z najzaujímavejších 

prípadov z roku 2016, ktoré riešil pri prešetrovaní správnosti poskytovanej ZS. Úrad vybral 

23 prípadov, ktoré sa týkali správne aj nesprávne poskytnutej ZS, s cieľom upozorniť na 

nezvyčajné prípady a postupy, ktoré sa môžu v praxi vyskytnúť, ako aj na niektoré chyby a 

nedostatky, z ktorých je možné sa poučiť.  

 

 

3.6.3 PREZENTÁCIE NA PODUJATIACH ODBORNÝCH A INÝCH SPOLOČNOSTÍ 

 

Na požiadanie odborných spoločností o príspevok úradu v rámci organizovania 

konferencií a iných odborných podujatí sa zamestnanci úradu v roku 2017 aktívne zúčastnili 

na nasledovných odborných podujatiach: 

 

 10. ročník Festivalu kazuistík z pediatrie 2017, Žilina, 

 VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a katastrof a XXI. Národný kongres 

urgentnej medicíny a katastrof, Vyhne, 

 Konferencia Povinnosti poskytovateľov sociálnych služieb, Bratislava, 

 VI. Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou, Bezpečnosť pacienta – 

bezpečnosť zdravotníckeho pracovníka, Komárno, 

 VI. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou 

účasťou, Bešeňová.  
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4. OBLASŤ ÚHRADY ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 

 
 

 

 Úrad v priebehu roka 2017 vykonával dohľad nad úhradou ZS na základe VZP. Túto 

činnosť úrad vykonával v rámci svojej pôsobnosti vymedzenej v § 18 ods. 1 písm. a) zákona 

č. 581/2004 Z. z. 

 

 V oblasti úhrady ZS úrad vykonával dohľad v zdravotných poisťovniach a 

spolupracoval s viacerými inštitúciami, ako napríklad: MZ SR, stavovské organizácie, úrady 

samosprávnych krajov a PZS. 

 

 

4.1 ANALÝZA ŠTRUKTÚRY PODANÍ 

  

K 31. 12. 2017 úrad v oblasti úhrady ZS riešil celkom 217 podaní fyzických a 

právnických osôb, z toho 198 podaní prijal v období 01. 01. – 31. 12. 2017, ďalších 19 podaní 

bolo prenesených z r. 2016 (tabuľka č. 40). V sledovanom období úrad nedostal žiadnu 

sťažnosť ani petíciu. 

 

Tabuľka č.40 Podania celkom – oblasť úhrady ZS 

 

Z celkového počtu 217 podaní bola najčastejším predmetom podania kúpeľná liečba 

(21,66 %). Všetky podania podľa predmetu sú spracované v tabuľke č. 41. Tabuľka č. 42 

obsahuje detailnejší prehľad najpočetnejšieho predmetu podania – kúpeľná liečba. 

 

Tabuľka č. 41 Podania podľa predmetu 

Predmet podaní Počet Podiel v %  

Kúpeľná liečba 47 21,66 

Poplatky 46 21,20 

Neschválenie liečby/liekov zdravotnou poisťovňou* 19 8,76 

Lieky 16 7,37 

Zdravotné výkony 16 7,37 

Zdravotnícke pomôcky a dietetiká 13 5,99 

Zmluvy medzi ZP a PZS 10 4,61 

Iné** 7 3,23 

Dostupnosť ZS a verejná minimálna sieť 7 3,23 

Zdravotná dokumentácia 6 2,77 

Nespokojnosť s postupom pri liečbe 6 2,77 

Etika 5 2,30 

Podania 
Podania v oblasti úhrady ZS 

Počet Podiel v %  

Podania – prenos z r. 2016 19 8,76 

Podania – r. 2017 198 91,24 

Podania – celkom 217 100,00 

Ukončené 204 94,01 

V riešení 13 5,99 
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Liečba v zahraničí 4 1,84 

Činnosť ZP 3 1,38 

Odmietnutie vyšetrenia zo strany PZS 2 0,92 

Práceneschopnosť 2 0,92 

Invalidný dôchodok 1 0,46 

Neposkytnutie informácie poistencovi 1 0,46 

Nesprávna diagnóza 1 0,46 

Odloženie operácie 1 0,46 

Posudkový a revízny lekár 1 0,46 

Preddavky na poistné 1 0,46 

Preventívne prehliadky 1 0,46 

Dopravná zdravotná služba 1 0,46 

Podania celkom 217 100,00 

* Uvedený predmet podania bol pridaný až v máji 2017, keďže sa zvýšil počet podaní, kde 

zdravotná poisťovňa zamietla úhradu finančne náročnej liečby alebo liekov. 

** Iné napr.: nespokojnosť s vydávaním liekov laborantom, podozrenie z falšovania receptov. 

 

Tabuľka č. 42 Kúpeľná liečba (najčastejší predmet podania) 

Proti komu podanie 

smerovalo 
Predmet podania Počet 

VšZP  neschválenie kúpeľnej liečby 30 

Dôvera ZP neschválenie kúpeľnej liečby 5 

Iné*  5 

Kúpele  nespokojnosť so službami 4 

PZS  odmietnutie vypísať návrh 3 

Celkom  47 

 

* Iné napr.: neskoré oznámenie dátumu nástupu do kúpeľov, žiadosť o informácie ohľadom 

úhrady kúpeľov 

Úrad v oblasti úhrady ZS k 31. 12. 2017 ukončil celkom 204 podaní (t. j. 94,01 %), 

z ktorých najviac riešil priamou odpoveďou pisateľovi. Ad acta boli podania odložené napr. 

z dôvodu späťvzatia podania zo strany podávateľa, či nedoplnenia podania zo strany 

podávateľa.  

 

Tabuľka č. 43 Vyhodnotenie podaní  

Vyhodnotenie podaní Počet Podiel v %  

Priama odpoveď pisateľovi 110 50,69 

Postúpené mimo úrad 73 33,65 

Neopodstatnené 15 6,91 

Opodstatnené 3 1,38 

Ad acta 3 1,38 

V riešení 13 5,99 

Celkom 217 100,00 

 

Z hľadiska vecnej príslušnosti úrad v priebehu roka 2017 postúpil kompetentným 

inštitúciám na priame vybavenie 73 podaní (t. j. 33,65 %) z celkového počtu 217 podaní. Do 
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kategórie „iné“ zahrnul inštitúcie, ktoré nebolo možné zaradiť do žiadnej z ostatných 

kategórií. 

 

Tabuľka č. 44 Podania postúpené mimo úrad 

Subjekt Počet  Podiel v % 

ZP 34 46,58 

VÚC 21 28,77 

MZ SR 7 9,59 

Riaditeľstvo ZZ 4 5,48 

GR Zboru väzenskej a justičnej stráže SR 3 4,11 

Iné* 3 4,11 

Sociálna poisťovňa 1 1,36 

Postúpené podania celkom 73 100,00 

* Iné: ÚPSVaR, SOI, Živnostenský úrad 

 

 

4.2 PODANIA RIEŠENÉ VÝKONOM DOHĽADU 

 Z celkového počtu 217 podaní úrad k 31. 12. 2017 v oblasti úhrady ZS riešil výkonom 

dohľadu na diaľku a na mieste celkom 21 podaní, z ktorých ukončil 18 podaní, 3 podania 

zostali v riešení.  

 

Tabuľka č.45 Podania riešené výkonom dohľadu 

Podania Dohľad na 

diaľku 

Dohľad na 

mieste 

Počet 

dohľadov 
Podiel v %  

Opodstatnené 3 0 3   16,67 

Neopodstatnené 14 1 15   83,33 

Ukončené  17 1 18 100,00 

V riešení 2 1 3  

Spolu  19 2 21  

 

 

4.3 ČINNOSTI SÚVISIACE S ÚHRADOU ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 

 

V poradnej komisii predsedu úradu pre posudzovanie odvolaní úradom 

proti rozhodnutiam zdravotných poisťovní o zamietnutí žiadostí o úhradu nákladov 

na plánovanú ZS poskytnutú v cudzine, žiadostí o úhradu nákladov ZS so súhlasom príslušnej 

zdravotnej poisťovne a žiadostí na účely preplatenia cezhraničnej ZS, ktorá podlieha 

predchádzajúcemu súhlasu príslušnej zdravotnej poisťovne, bolo v roku 2017 prerokovaných 

celkom 5 prípadov (4 prípady zo zdravotnej poisťovne VšZP, a. s., a 1 prípad zo zdravotnej 

poisťovne Union ZP, a. s.). Z toho komisia navrhla predsedovi úradu: 

 

 v 4 prípadoch zamietnuť odvolanie poistenca a potvrdiť rozhodnutie ZP, 

 v 1 prípade zmeniť rozhodnutie ZP a vyhovieť žiadosti poistenca na udelenie 

predchádzajúceho súhlasu.  
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5. ČINNOSŤ SEKCIE SÚDNEHO LEKÁRSTVA A PATOLOGICKEJ 

ANATÓMIE ZA ROK 2017 

 
 

Sekcia súdneho lekárstva a patologickej anatómie riadi súdnolekárske a patologicko-

anatomické pracoviská, zabezpečuje metodické vedenie a komplexnú prevádzku SLaPA 

pracovísk v oblasti výkonu pitvy, laboratórnych vyšetrovacích metód v histopatológii, 

sérológii, ako aj toxikológii, v oblasti prehliadok mŕtvych. 

V roku 2017 bola ukončená komplexná rekonštrukcia budovy pre SLaPA pracovisko 

v Košiciach. Ide o najmodernejšie SLaPA pracovisko s najmodernejším prístrojovým 

vybavením a komplexným personálnym zabezpečením na Slovensku. Vykonáva patologicko-

anatomické a súdnolekárske pitvy, ďalej pitvy nariadené orgánmi činnými v trestnom konaní 

(súdne pitvy). Súčasne sa komplexne venuje sérologickej a toxikologickej problematike. V 

súčinnosti s vedecko-výskumnými inštitúciami sa venuje pregraduálnemu vzdelávaniu 

študentov, postgraduálnemu vzdelávaniu lekárov v špecializačnom odbore patologická 

anatómia, ako aj v špecializačnom odbore súdne lekárstvo. 

 

 

5.1 OBLASŤ VÝKONU PITVY 

 

V roku 2017 bolo vykonaných 6 979 pitiev na SLaPA pracoviskách v SR. 

 Celkový a priemerný počet pitiev v SR na jedno SLaPA pracovisko je uvedený 

v tabuľke č. 46. 

 

Tabuľka č. 46 Celkový a priemerný počet pitiev v SR na SLaPA pracovisku 

Počet pitiev spolu za rok 2017 6 979 

Priemerný počet pitiev na pracovisko(rok) 699,30 

Priemerný počet pitiev na pracovisko (mesiac) 58,28 

Priemerný počet pitiev na pracovisko (pracovný deň) 2,83 

  

 V roku 2017 celkový počet pitiev v SR (6 979 pitiev) klesol o 63 pitiev oproti roku 

2016 (7 042 pitiev). Počet pitiev podľa druhu pitvy znázorňuje tabuľka č. 47. 

 

Tabuľka č. 47 Druhy pitiev 

Pitvy 
Rok 2016 Rok 2017 

počet % počet % 

Patologicko-anatomické 2 364 34,07 2 267 32,48 

Súdnolekárske 3 912 56,37 4 005 57,39 

Súdne 766 9,56 707 10,13 

Spolu 7 042 100,00 6979 100,00 

 

 Pitvanosť v roku 2017 bola 13,09 %, čo je v porovnaní s rokom 2016 (13,45 %) pokles 

o 0,36 % pri miernom zvýšení počtu úmrtí - tabuľka č. 48. 
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Tabuľka č.48 Pitvanosť 

Rok 2016 2017 

Počet pitiev/SR 7 042 6 979 

Počet mŕtvych/SR 52 351 1) 53 491 1) 

Pitvanosť 13,45 % 13,05 % 
1) Zdroj – Štatistický úrad SR  

 

Tabuľka č. 49 SLaPA pracoviská s najvyšším priemerným počtom pitiev na mesiac/pracovný 

deň 

SLaPA pracovisko Počet pitiev za 

rok 2017 

Priemerný počet 

pitiev/mesiac 

Priemerný počet 

pitiev/pracovný deň 

1. Banská Bystrica 1160 96,67 4,70 

2. Košice 974 81,17 3,94 

3. Nitra 956 79,67 3,87 

 

 

5.2 OBLASŤ VÝKONU LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ 

 

 Na histologických úsekoch SLaPA pracovísk bolo spolu pripravených 76 813 bločkov 

a z nich 78 205 histologických preparátov potrebných pre morfologickú diagnostiku ochorení 

u  zomrelých.   

 Na toxikologických úsekoch SLaPA pracovísk bolo celkovo vykonaných 41 428 

toxikologických vyšetrení, z toho u živých 14 524 vyšetrení (najmä vyšetrenia prítomnosti 

a koncentrácie alkoholu v krvi a dôkaz prítomnosti príp. koncentrácie psychoaktívnych látok 

a toxikologicky významných skupín liečiv, mykologické vyšetrenia, iné forenzné 

i medicínske dôkazy) a u mŕtvych 26 904 vyšetrení. 

 

Tabuľka č. 50 Toxikologické vyšetrenia 

Toxikologické vyšetrenia  Počet % 

u mŕtvych 26 904 64,95 

u živých 14 524 35,05 

Spolu 41 428 100,00 

 

 Najviac toxikologických vyšetrení vykonalo SL pracovisko Bratislava s počtom 

vyšetrení 18 915, nasleduje SLaPA pracovisko Košice s počtom vyšetrení 8 651 a  SLaPA 

pracovisko Banská Bystrica s počtom vyšetrení 6 914. 

 

Tabuľka č. 51 Toxikologické vyšetrenia podľa SLaPA pracovísk 

SLaPA pracovisko U živých U mŕtvych Spolu Spolu v % 

SL Bratislava 8 669 10 246 18 915 45,66 

Košice 2 686 5 965 8 651 20,88 

Banská Bystrica 1 806 5 108 6 914 16,69 

Martin 1 061 3 245 4 306 10,39 

Žilina 296 1 076 1 372 3,31 

Poprad - 1 044 1 044 2,52 

Nitra 6 220 226 0,55 
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 Na ostatných laboratórnych úsekoch SLaPA pracovísk bol celkovo vykonaný 

nasledovný počet vyšetrení. 

 

Tabuľka č. 52 Počet laboratórnych vyšetrení 

Druh vyšetrenia Počet 

Špeciálne a histochemické vyšetrenia 4 991 

Makroenzymatická reakcia 136 

Imunohistochemické vyšetrenia 255 

Sérologické vyšetrenia u mŕtvych 668 

Spolu 6 050 

 

 

5.3 OBLASŤ PREHLIADOK MŔTVYCH TIEL   

 

V rámci činnosti SLaPA pracoviská vykonali spolu 8 487 prehliadok mŕtvych tiel 

(z toho na pracoviskách 6 286 prehliadok a mimo pracovísk 2 201 prehliadok), zorganizovali 

67 klinicko-patologických a klinicko-súdnolekárskych seminárov. 

 

Úrad spolupracoval s MZ SR pri príprave legislatívneho návrhu zmeny systému 

prehliadok mŕtvych tiel, predložil svoje návrhy a pripomienky pre prípravu novely zákona.  

 

 Pracoviská evidujú pitvou novozistené onkologické ochorenia (kde z príslušnej 

dokumentácie nevyplýva vedomosť o takomto ochorení) pre účely ďalších hlásení. 

 

Tabuľka č. 53 Počet hlásených zachytených onkologických ochorení podľa jednotlivých 

SLaPA pracovísk 

SLaPA pracovisko Počet novozistených onkologických ochorení 

SL Bratislava 3 

PA Antolská Bratislava 22 

PA Sasinkova Bratislava 2 

Nitra 14 

Banská Bystrica 36 

Martin 17 

Žilina 10 

Poprad 14 

Prešov 4 

Košice 14 

Celkom 136 

 

 

5.4 OBLASŤ SPOLUPRÁCE S ODBORNÝMI A STAVOVSKÝMI ORGANIZÁCIAMI 

A SO VZDELÁVACÍMI INŠTITÚCIAMI 

 Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracoviská organizujú odborné semináre 

v ÚZZ podľa stanovenej rajonizácie. V roku 2017 bol celkový počet 67 seminárov, na ktorých 

bolo prezentovaných 204 kazuistík pacientov ošetrených v príslušnom ÚZZ. 
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5.5 VEDENIE REGISTRA ŽIADOSTÍ OBČANOV O ODMIETNUTÍ PITVY 

 

 V zmysle § 48 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. úrad vedie zoznam osôb, ktoré počas 

života odmietli pitvu. 

 Úrad celkovo eviduje 1 367 žiadostí o odmietnutí pitvy, z toho v roku 2017 bolo 

zaevidovaných 126 žiadostí. 
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6. ČINNOSŤ CENTRA PRE KLASIFIKAČNÝ SYSTÉM 

 

 

 

6.1 OSVEDČOVANIE ZHODY PODĽA § 20ca ZÁKONA č. 581/2004 Z. z. 

 

 Centrum pre klasifikačný systém v roku 2017 1. krát zabezpečovalo proces 

osvedčovania zhody podľa novely zákona č. 581/2004 Z. z. 

 Zhoda výstupov grouperov jednotlivých žiadateľov sa v súlade so zákonom 

č. 581/2004 Z. z. porovnávala na zhodu s definičnou príručkou 2.1. a 3.0. O osvedčenie zhody 

požiadali dve spoločnosti. 

 V roku 2017 boli vykonané viaceré zásadné opravy groupera týkajúce sa samotného 

načítavania a vyhodnocovania diagnóz a posudzovania operačných výkonov. Dosiahlo sa 

priblíženie jednotlivých výstupov porovnávaných grouperov, tak ako je definované v zákone. 

Osvedčenie potvrdzujúce zhodu výstupov pre systém SK-DRG 2.1 a 3.0 bolo vydané 

obidvom žiadateľom. 

 Princíp rovnakej úhrady za rovnaký hospitalizačný prípad však predpokladá, že 

rovnaký hospitalizačný prípad bude aj rovnako spracovaný v každom grouperi. Zhodu 

výstupov komplexných algoritmov, akými je zaraďovanie prípadov v DRG systéme, nie je 

možné %-ne posudzovať, lebo i zdanlivo nepatrný rozdiel môže znamenať veľký rozdiel 

v case-mixe s výrazným dopadom na financie. Tieto skutočnosti boli prerokované na 

riadiacom výbore a úrad predložil návrh na zmenu znenia § 20ca zákona č. 581/2004 Z. z. tak, 

aby ďalšie osvedčovania zhody boli realizované zmeneným postupom s cieľom dosiahnuť 

100 % zhodu výstupov. Za týmto účelom bol v zákonne požadovanom termíne vypracovaný 

dokument „Podrobnosti k procesu osvedčovania zhody“, ktorý bol zverejnený na webovom 

sídle úradu. 

 Vzhľadom na skutočnosť, že nedošlo k zmene §20ca zákona č. 581/2004 Z. z. 

navrhovanej úradom, začiatkom decembra 2017 bol dokument „Podrobnosti k procesu 

osvedčovania zhody“ počítačového programu opravený. Koncom roka 2017 boli podľa tohto 

dokumentu prijaté dve žiadosti od výrobcov groupera. Proces osvedčovania zhody pre systém 

SK-DRG 2018 už nebolo možné z časových dôvodov realizovať do konca roka 2017. 

A preto bol presunutý na január 2018. 

 

 

6.2 ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV PRE KLASIFIKAČNÝ SYSTÉM 

DIAGNOSTICKO-TERAPEUTICKÝCH SKUPÍN 

 

 Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických 

skupín je popri Medzinárodnej klasifikácii chorôb jedným zo základných prvkov, používaným 

na rozlišovanie hospitalizačných prípadov pre účely zaraďovania do DRG skupín. 

Každoročnou aktualizáciou tohto zoznamu sa zabezpečuje rozšírenie zoznamu o výkony a 

metódy, ktoré súvisia hlavne s novými liečebnými alebo diagnostickými postupmi 

zavádzanými do praxe. Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko- 

terapeutických skupín prešiel od prvého vytvorenia v rokoch 2012 až 2016 celkovo tromi 

aktualizáciami. Aktualizácia pre rok 2018 pripravená v roku 2017 zahŕňala doplnenie nových 

zdravotných výkonov a opravy názvoslovia výkonov v rozsahu podľa požiadaviek, ktoré úrad 

prijal od jednotlivých odborných spoločností alebo užívateľov DRG a zároveň doplnenie 

o výkony, ktoré sú v systéme potrebné pre identifikáciu pripočítateľných položiek.  
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 Ciele, ktoré sledoval úrad pri tvorbe ZZV-DRG 2018, je možné zhrnúť 

v nasledovných bodoch: 

 skompletizovať zoznam z pohľadu minimálnych požiadaviek na dosiahnutie 

kompletných definícii SK-DRG systému 2018 podľa G-DRG 2011 vrátane všetkých 

pripočítateľných položiek, 

 zjednodušiť a sprehľadniť štruktúru zoznamu pre jeho používanie v praxi,  

 odstrániť duplicity a opraviť kódy výkonov v súlade s potrebami systému. 

 Naplnenie stanovených cieľov sa podarilo v plnom rozsahu. V zozname ZZV-DRG 

2018 boli doplnené kompletne výkony klinickej onkológie, kompletne prepracované výkony 

radiačnej terapie, podľa požiadaviek kardiológov a cievnych chirurgov prepracované 

a doplnené hlavne intervenčné výkony na srdci, na cievach, doplnené boli výkony v časti 

očnej chirurgie a iné.  

 Celkovo bolo doplnených pri zohľadnení odstránenia duplicitných výkonov 1 498 

zdravotných výkonov, pomerovo najviac bolo doplnených do kapitoly 8 ZZV. Výsledný počet 

terminálnych kódov v zozname dosiahol počet 24 233. Rozdelenie do jednotlivých kapitol 

znázorňuje graf č. 2. 

 

Graf č. 2 Rozdelenie výkonov do kapitol 

 
 

 ZZV pre rok 2018 zavádza prvky ako terminálny a skupinový kód. Takisto umožňuje 

rozširovať zoznam z pohľadu informácií, ktoré môžu pomôcť v praxi pri kódovaní. 

 ZZV-DRG pre rok 2018 bol prijatý opatrením MZ SR č. S00692-2017-OL zo dňa 

28. 12. 2017. 

 V nadväznosti na zmenu ZZV-DRG úrad pripravil návrh na opatrenie MZ SR, vydaný 

pod číslom S00923-2017-OL dňa 13. 12. 2017, ktorým sa aktualizoval výnos MZ SR zo 

17. 12. 2015 č. 09467/2015 ustanovujúci pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania 

zdravotných výkonov.  

 

 

6.3 PRÍPRAVA DOKUMENTOV PRE SKUPINY SÚVISIACICH DIAGNÓZ 

 

 Úrad pripravil a vydal formou zverejnenia na svojom webovom sídle novú Definičnú 

príručku pre rok 2018 a zaktualizoval súvisiace dokumenty a katalóg prípadových paušálov. 
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výkony zdravotnej starostlivosti
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Zmeny v novej definičnej príručke SK-DRG Systém 2018 sa dotýkajú doplnenia 

zaraďovacieho algoritmu v doposiaľ nedefinovaných DRG skupinách a kompletného 

prispôsobenia algoritmu podľa G-DRG 2011. V roku 2017 úrad pripravil a zverejnil v súlade 

s § 20 ods. 2 písmeno q) zákona č. 581/2004 Z. z. aj prvú verziu dokumentu Hospitalizačný 

prípad a parametre definujúce prípadový paušál v systéme úhrad podľa SK-DRG. Tento 

dokument záväzne stanovuje, ako sa pracuje s katalógom prípadových paušálov a ako sa 

vypočíta prípadový paušál, ustanovuje pre rok 2018 povinnosť tzv. zlučovania 

hospitalizačných prípadov za určitých presne definovaných podmienok.  

 

 

6.4 ZBER A SPRACOVANIE ÚDAJOV (ÚDAJOVÁ ZÁKLADŇA) 
 

 V zmysle § 79 ods. 1) písm. zb) zákona č. 578/2004 Z. z. sú poskytovatelia ústavnej 

zdravotnej starostlivosti povinní zaslať údaje o poskytnutej ZS do 31. 03. kalendárneho roka 

za predchádzajúci kalendárny rok a o nákladoch do 30. 04. kalendárneho roka za 

predchádzajúci kalendárny rok. Dátové rozhranie pre zber je definované v metodickom 

usmernení č. 10/2014 k dátovému rozhraniu CKS. V roku 2016 bol pripravovaný a uvedený 

do prevádzky pre zber údajov e-DRG dátový portál.  

 V procese validácie a načítavania dávok bolo v priebehu roka urobených viacero 

nevyhnutných zmien. Štruktúra databázy bola výrazne zmenená oproti stavu v roku 2016 

s cieľom pripraviť prostredie tak, aby bolo možné zabezpečiť budúce analýzy.  

 Prvé analýzy ukázali tak ako kontextovú chybovosť údajov od niektorých 

kalkulačných nemocníc, tak i nepostačujúce množstvo údajov pre účely kalkulácie. 

 K náprave stavu pre rok 2018 inicioval úrad rozšírenie zberu údajov tak, aby v súlade 

so súčasne platnými normami odovzdávali nákladové kalkulačné údaje všetci PÚZS zapojení 

do systému financovania DRG. Z tohto dôvodu pripravil úrad pre zber údajov v roku 2018 

novelu dátového rozhrania definovaného v metodickom usmernení č. 10/2014 k dátovému 

rozhraniu CKS.  

 Úrad pripravil v súčinnosti s PÚZS a zdravotnými poisťovňami novelu dátového 

rozhrania 274a pre poskytovanie údajov v elektronickej forme zdravotným poisťovniam za 

účelom mesačných úhrad. Aktualizovaná mesačná dávka nesie označenie 274b a nadobudla 

účinnosť od 01. 01. 2018. 

6.5 ZABEZPEČENIE TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI PROJEKTU VZDELÁVANIE 

 

 Úrad uskutočnil v roku 2017 vzdelávanie kóderov a odborne spôsobilých osôb. Po 

absolvovaní ústnej skúšky získalo osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre klasifikačný systém 

DRG 15 nových osôb. Počet vyškolených kóderov (bez absolvovania ústnej skúšky) bol 

v roku 2017 13 osôb.  

 Prebehlo cielené doškolenie kóderov UNB. 
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7. VESTNÍKY ÚRADU

 

 

  

 Úrad v zmysle § 20 ods. 1 písm. f) zákona č. 581/2004 Z. z. vydal v roku 2017 celkom 

15 čísiel vestníka s nasledujúcim obsahom: 

 

Vestník číslo 1 

 Platobná schopnosť zdravotných poisťovní – november 2016 

 Metodické usmernenie č. 4/2016 Elektronické chybové protokoly zo spracovania dávok od 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti  

 

Vestník číslo 2 

 Platobná schopnosť zdravotných poisťovní – december 2016 

 Metodické usmernenie č. 16/2/2014 Spôsob oznamovania nesplnenia povinností 

poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou  

 Zoznam zdravotných poisťovní, ktoré vykonávajú verejné zdravotné poistenie 

 

Vestník číslo 3 

 Platobná schopnosť zdravotných poisťovní – január 2017 

 

Vestník číslo 4 

 Platobná schopnosť zdravotných poisťovní – február 2017 

 

Vestník číslo 5 

 Platobná schopnosť zdravotných poisťovní – marec 2017 

 

Vestník číslo 6 

 Správa o činnosti a hospodárení úradu za rok 2016 

 

Vestník číslo 7 

 Platobná schopnosť zdravotných poisťovní – apríl 2017 

 

Vestník číslo 8 

 Platobná schopnosť zdravotných poisťovní – máj 2017 

 Metodické usmernenie č. 1/1/2015 O odbere tkanív a buniek z mŕtvych darcov na 

pracoviskách úradu  

 Metodické usmernenie č. 1/1/2014 K vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela 

 

Vestník číslo 9 

 Platobná schopnosť zdravotných poisťovní – jún 2017 

 

Vestník číslo 10 

 Správa o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2016 
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Vestník číslo 11 

 Platobná schopnosť zdravotných poisťovní – júl 2017 

 

Vestník číslo 12 

 Platobná schopnosť zdravotných poisťovní – august 2017 

 

Vestník číslo 13 

 Správa o hospodárení úradu za I. polrok 2017 

 

Vestník číslo 14 

 Platobná schopnosť zdravotných poisťovní – september 2017 

 

Vestník číslo 15 

 Platobná schopnosť zdravotných poisťovní – október 2017 

 

 

V elektronickej podobe sú vestníky na webovom sídle úradu zverejňované od roku 2005. 
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ZÁVER 

 

 
Úrad je neoddeliteľnou súčasťou slovenského zdravotníctva, je nezávislý na výkonnej 

moci a v zmysle zákona má široký rozsah povinností, ako aj oprávnení chrániť záujmy 

občanov, ale aj zdravotníckych pracovníkov.  

 Cieľom úradu je byť odborne dôsledný, transparentný, precízny a objektívny.  

 Úrad napomáha skvalitňovať systém zdravotníctva, udržiavať rovnováhu a stabilitu 

systému, vždy sa snaží konať čo najspravodlivejšie a na poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti pôsobiť najmä preventívne a edukačne.  

Aktívne sa úrad spolupodieľal aj na pripomienkovaní zákonov, ktoré sa týkali 

viacerých činností, napr. vydania povolenia na prevádzkovanie zdravotnej starostlivosti či 

oblasti týkajúcej sa prehliadok mŕtvych tiel.  

Úrad sa naďalej aktívne zúčastňoval na procese tvorby vecnej vrstvy EESSI 

a v spolupráci so Sociálnou poisťovňou koordinoval postup v technickej oblasti nasadenia 

riešenia prístupového bodu EESSI pre SR. 

Zároveň sa úrad prostredníctvom modernizácie svojich informačných systémov snažil 

o zvýšenie automatizovaného zberu, vyhodnocovania a spracovávania údajov pre 

zabezpečenie vysokej dostupnosti informácií v požadovanej kvalite a hlavne čase. Cieľom je, 

aby výsledky odbornej činnosti úradu výrazne prispievali k modernizácii celého rezortu 

zdravotníctva, a to sa úradu postupne darí realizovať. 

 Úrad v rámci svojich zákonných kompetencií dohliada nad správnym poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti. Je dôležité, aby na Slovensku existovala organizácia, na ktorú sa 

môžu obrátiť občania, keď majú podozrenie, že im alebo ich rodinným príslušníkom nebola 

správne poskytnutá zdravotná starostlivosť. Tou inštitúciou je už od roku 2004 práve úrad, 

ktorý za obdobie svojho fungovania okrem iného riešil aj tisíce podnetov od občanov 

týkajúcich sa nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti. V roku 2017 bolo úradu 

doručených 1 749 podnetov od občanov, ktoré sa týkali práve tejto oblasti. 

Úrad zároveň plní významnú úlohu orgánu, ktorý dohliada na finančnú stránku 

fungovania zdravotných poisťovní a aktívne vykonáva dohľady nad verejným zdravotným 

poistením, najmä v oblasti platobnej schopnosti. 

V roku 2017 úrad vykonal 400 dohľadov v zdravotných poisťovniach - a to podľa 

plánu dohľadov, z vlastnej iniciatívy úradu, ako aj na základe podnetov poistencov, ktorí sa 

domáhali prešetrenia postupu zdravotných poisťovní v rámci ochrany svojich práv a 

povinností a právom chránených záujmov. 

Úrad v roku 2017 VšZP nariadil vypracovať a predložiť ozdravný plán, pretože VšZP 

vykázala straty, v dôsledku ktorých jej vlastné imanie kleslo pod minimálnu zákonom 

stanovenú hodnotu.  

Úlohou ozdravného plánu bolo znížiť tempo rastu nákladov a výdavkov s cieľom zabezpečiť 

plynulé financovanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti a dodržiavanie platobnej 

schopnosti. Úrad ozdravný plán schválil a postupne počas celého roka 2017 realizoval  

kontrolu 24 opatrení tohto ozdravného plánu.  

Na základe vyhodnotenia jednotlivých opatrení úrad skonštatoval, že VšZP v roku 2017 plnila 

ciele ozdravného plánu. 

Úrad má taktiež vo svojej pôsobnosti 10 súdnolekárskych a patologicko-anatomických 

pracovísk, ktoré zabezpečujú najmä výkon prehliadok mŕtvych tiel, výkon pitiev 

a laboratórnych vyšetrení.  

Jednou z hlavných priorít úradu bolo v roku 2017 implementovať systém DRG. 

Systém DRG je implementovaný v slovenských podmienkach ako klasifikačný systém 

hospitalizačných prípadov a zároveň úhradový mechanizmus pre poskytnutú zdravotnú 
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starostlivosť. Ide o systém pre ústavnú lôžkovú zdravotnú starostlivosť a jeho ostrá prevádzka 

bola spustená 01. 01. 2017. Proces implementácie bude pokračovať aj v roku 2018.  

Najpodstatnejším očakávaným prínosom DRG pre celý segment zdravotníctva je 

spravodlivejšie prerozdelenie finančných zdrojov z verejného zdravotného poistenia podľa 

ekonomickej a klinickej náročnosti stavu pacienta. 

Medzi najväčšie prínosy DRG pre pacientov patrí: efektívnejšia liečba z pohľadu 

manažmentu hospitalizácií; presnejšia, a preto lepšie kontrolovateľná dokumentácia priebehu 

diagnostiky a liečby, ako aj úhrada podľa náročnosti stavu pacienta a skutočne vykonaných 

výkonov. 

Pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti  je systém DRG objektívny nástroj na 

riadenie oddelení nemocnice.  

DRG je pozitívom aj pre zdravotné poisťovne, a to najmä pri spravodlivejšom a 

transparentnejšom prerozdelení disponibilných zdrojov smerom k poskytovateľom zdravotnej 

starostlivosti a zároveň vďaka tomuto systému môžu poisťovne realizovať jednoduchšie 

plánovanie finančných zdrojov či zlepšovať podmienky pre diferencovaný nákup zdravotnej 

starostlivosti. 

Cieľom úradu je dosiahnuť v priebehu nasledujúcich rokov stav, ktorý bude viesť k čo 

najväčšej spokojnosti všetkých užívateľov systému. Pri pravidelnom systematickom vývoji je 

DRG systém nástrojom na efektivizáciu a sprehľadnenie systému poskytovania ústavnej 

zdravotnej starostlivosti.     

 

Úrad aj v roku 2017 komplexne dohliadal nad všetkými kľúčovými aspektmi systému 

zdravotníctva, s cieľom udržiavať finančnú stabilitu, výkonnosť a solidárnosť systému. 
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