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Výročná správa o hospodárení úradu za rok 2008 

I. Časť 

I. Identifikácia organizácie 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  (ďalej len „úrad“) bol  zriadený  zákonom  
č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 581/2004“) ako právnická osoba, 
ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti a verejným zdravotným poistením.  

Úrad  nie je zapísaný do obchodného registra.  

Sídlom úradu  je Bratislava.  

V súlade s citovaným  zákonom úrad má zriadených 8 pobočiek s delegovanou právomocou a  
vymedzenými kompetenciami. Pobočky úradu nemajú právnu subjektivitu. Sídlami pobočiek 
úradu sú  Bratislava, Trnava, Trenčín, Martin, Banská Bystrica, Nové Zámky, Košice 
a Prešov. 

Orgány úradu  

 Predseda úradu 

 Správna rada 
 Dozorná rada 

Predseda úradu je štatutárnym a výkonným orgánom úradu. Predsedom úradu od 
25.1.2007  je MUDr. Richard Demovič, PhD. 

Správna rada úradu má 7 členov. Správna rada  v roku 2008 pracovala  v nezmenenom 
zložení tak, ako bola vymenovaná vládou Slovenskej republiky na návrh ministra 
zdravotníctva SR uznesením č. 158/2007 z dňa 28.02.2007 v súlade s § 24 zákona                  
č. 581/2004 Z. z. Zloženie Správnej rady je: 

Doc. MUDr. Eva Čižmárová, CSc. predseda 

MUDr. Imrich Matuška,                 podpredseda 

Doc. MUDr. Jozef Korček, CSc.              

MUDr. Christian Bartko          

MUDr. Juraj Galovič                           

MUDr. Olívia Mancová                       

PaedDr. Iveta Medveďová  

Správna rada sa v roku 2008 stretla celkom 5-krát na riadnom zasadnutí a 1 na 
mimoriadnom zasadnutí. Prijala 75 uznesení z toho 24 ukladacích. 
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Dozorná rada je kontrolným orgánom úradu. Dozorná rada mala  v roku 2008 takéto 
zloženie: 
 

   do 1.7.2008 mala zloženie tak, ako bola zvolená  Národnou radou Slovenskej republiky 
uznesením č. 1376 zo dňa 2.12.2004  podľa § 26 odst. 3 zákona č. 581/2004 Z. z.  a to:  
 
MUDr. Vojtech Lazar                               predseda 
MUDr. Milan Považan                             podpredseda    
MUDr. Peter Horváth, MPH   
MUDr. Marián Petko, MPH    

   Ing. Daniel Végh 
 
 
   Dňa 2. júla 2008 boli odvolaní uznesením NR SR č. 935  na návrh vlády SR traja členovia a 

predseda dozornej rady a zároveň boli vymenovaní noví členovia a predseda dozornej rady. 
  

Dozorná rada pracuje od 2.7.2008  v tomto zložení: 
 
MUDr. Ivan Valentovič                        predseda 
MUDr. Milan Považan                         podpredseda  
MUDr. Jozef Molitor  
MUDr. Peter Janko  
 
 
V priebehu roku 2008 nebola dozorná rada doplnená o piateho člena. Dozorná rada  v roku 
2008 zasadala celkom 12-krát a prijala 106   uznesení z toho 30 ukladacích.  
 
 
Personálne zabezpečenie úradu a vzdelanostná štruktúra 
 

1.Personálne zabezpečenie úradu 
 

K 31.12. 2008 celkový počet zamestnancov úradu predstavoval  561 zamestnancov; z toho na 
ústredí  bolo zamestnaných 126 zamestnancov, na pobočkách 177 zamestnancov a na súdno- 
lekárskych  a patologicko –anatomických pracoviskách 258 zamestnancov.  
 
V priebehu roka 2008 nastúpilo do úradu 141  zamestnancov a ukončilo pracovný pomer 78 
zamestnancov. Vo vačšine prípadov išlo o pracovné pozície na pobočkách a SL a PA 
pracoviskách.  Dôvody zmien boli predovšetkým vysoká psychická záťaž pri výkone práce 
a neatraktívne pracovné prostredie ( najmä na SL a PA pracoviskách ). 
 
Pozície vedúcich zamestnancov boli obsadzované v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone 
práce vo verejnom záujme výberovým konaním. 
 
V súlade s organizačným poriadkom úradu  pobočky úradu majú vymedzenú pôsobnosť 
v územnom obvode ako aj vymedzené činnosti. Do pôsobnosti pobočiek patrí predovšetkým 
konanie v prvom stupni správného konania na úseku dohľadu nad verejným zdravotným 
poistením ako aj na úseku dohľadu nad poskytovním zdravotnej starostlivosti.  

Do pôsobnosti súdnolekárských a patologicko-anatomických pracovísk patrí plnenie úloh 
vyplývajúcich z príslušných zákonov, ktoré úpravujú oblasť súdného lekárstva a patologickej 
anatómie. Metodické riadenie pracovísk zabezpečuje ústredie a samotný výkon je 
zabezpečovaný  na pracoviskách Bratislava, Nitra, Žilina, Martin, Banská Bystrica, Lučenec, 
Prešov, Poprad,  Košice. 
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2. Vzdelanostná štruktúra úradu 

Požiadavka na vzdelanie zamestnancov  úradu vyplýva  z vymedzenia  pôsobnosti úradu       
(§ 18  a 20 zákona č. 581/2004 Z. z.). Dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
a nad verejným zdravotným poistením môžu vykonávať len vysokoškolsky vzdelaní 
zamestnanci v odboroch určených v § 43 zákona č. 581/2004 Z. z. 
 
 Úrad z hľadiska profesií zamestnáva najviac odborníkov - lekárov následne inžinierov 
s ekonomickým zameraním a právnikov.   
 
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov úradu v roku 2008 bola nasledovná: 
 
Z celkového počtu 561 zamestnancov úradu vysokoškolské vzdelanie malo 291 zamestnancov 
(t.j. 52%), stredosškolské vzdelanie  222 zamestnancov ( 40%), a nižšie stredoškoské 
a základné vzdelanie  48 zamestnancov ( 8% ). 
 
V rámci vysokoškolského vzdelania dominovalo medicínské vzdelanie pred ekonomickým 
a právnickým.  
 
Prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov úradu v roku 2008 bolo zabezpečované 
formou štúdií, školení  účasťou na odborných kurzov konferenciiach  a na vedeckých 
podujatiach. 

 

II. Hlavné úlohy  úradu zabezpečované v roku 2008 

 
 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v roku 2008 zabezpečoval plnenie úloh   
definovaných v zákone na úseku: 
 

1. Dohľadu nad verejným zdravotným poistením  

 
Úlohou úradu v oblasti dohľadu nad verejným zdravotným poistením je dohliadať na činnosť 
poisťovní. V priebehu roku 2008 úrad vykonal 40 dohľadov, z ktorých 28 bolo vykonaných 
na diaľku a 12 dohľadov na mieste. Do celkového počtu dohľadov boli zahrnuté aj 2  
kombinované dohľady, ktoré boli zahájené formou dohľadu na diaľku a následne na základe 
zistení bol výkon dohľadu realizovaný formou dohľadu na mieste. 
 
Dohľady v sledovanom období boli zamerané najmä na proces prepoistenia poistencov, 
uplatňovanie a vymáhanie pohľadávok na poistnom, ročné zúčtovanie poistného, 
financovanie reklamnej kampane, plnenie oznamovacích povinností, výdavky zdravotných 
poisťovní na prevádzkovú činnosť, úhrada záväzkov poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti,  kontrola úhrad výsledkov mesačných prerozdeľovaní.  
 
K 31.12.2008 bolo ukončených 29 dohľadov. Z tohto počtu bolo pochybenie zdravotnej 
poisťovne  zistené v jednom dohľade,  v 9-tich prípadoch nebolo zistené pochybenie, 10 
dohľadov nebolo zameraných na dodržiavanie platných predpisov,  ale  na získanie údajov 
pre analýzu a vyhodnotenie výsledkov ročného zúčtovania poistného. Päť  dohľadov nebolo 
vyhodnotených, z dôvodu vyžiadania právneho stanoviska k niektorým nejednoznačne 
definovaným ustanoveniam zákona. V dvoch prípadoch boli dohľady  na diaľku ukončené 
a ďalej realizované formou dohľadu na mieste.  V dvoch prípadoch boli dohľady  uzatvorené,   
ale vzhľadom na vstup  EZP, a. s.  do likvidácie  zanikol subjekt,  s ktorým by bolo možné  
prerokovať závery protokolu a dohľad ukončiť v zmysle platných predpisov.  
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V priebehu roka 2008 nebola úradu predložená žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie 
verejného zdravotného poistenia.  

 
Rozhodnutím jediného akcionára dňa 2. mája 2008  vstúpila  Európska zdravotná poisťovňa 
do likvidácie. Úrad  svojim rozhodnutím zo dňa  6. mája 2008 nariadil dočasný prevod 
poistného kmeňa EZP, a.s. v likvidácii do Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. a  
rozhodnutím vydaným 14. októbra 2008 nariadil k 1. januáru 2009 bezodplatný trvalý 
prevod poistného kmeňa z Európskej zdravotnej poisťovne, a. s. v likvidácii na Spoločnú 
zdravotnú poisťovňu, a. s.  

Jedným z rozhodujúcich činností úradu bolo  v súlade so zákonom č. 581/2004 vydávanie 
rozhodnutia v správnom konaní platobným výmerom (ďalej len „PV“) o: 

  pohľadávkach na poistnom na zdravotné poistenie, 

  pohľadávkach na preddavkoch na poistné na verejné zdravotné poistenie, 
  nezaplatených nedoplatkoch z ročného zúčtovania poistného. 

V roku 2008 úrad  v prvostupňovom správnom konaní (vedenom pobočkami úradu) vydal 
49 564 platobných výmerov, z ktorých právoplatnosť nadobudlo 44 577 platobných výmerov. 
Zastavených  bolo celkovo 3 948 konaní. Počet rozkladov podaných účastníkom konania 
predstavovalo  654. 

Finančné  vyčíslenie prvostupňových správnych konaní pri vydávaní platobných výmerov 
v štruktúre podľa istiny a úrokov, resp. poplatkov z omeškania je uvedený v tabuľke : 

Druh pohľadávky 
Suma uplatnená v návrhoch v Sk 

rok 2007 rok 2008 
Istina (nezaplatené poistné, resp. preddavky) 446 860 900  1 390 465 743  
Úroky z omeškania 14 658 510  71 591 021  
Poplatky z omeškania 449 476 400  867 248 380  
Spolu 910 995 810  2 329 305 144  

 

V porovnaní s rokom 2007 došlo k výraznému nárastu nielen počtu vydaných platobných 

výmerov, ale aj finančného objemu vyplývajúceho z nich. 

 

V súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. úrad dokončuje právoplatne neukončené správne 
konania zdravotných poisťovní do obdobia  ich transformácie na akciové spoločnosti.  
 
Prehľad dokončovaných správnych konaní v roku 2008 je uvedený : 

 
Konania postúpené v roku 2005 1  136 
Konania postúpené v roku 2006 504 
Konania postúpené v roku 2007 153 
Konania postúpené v roku 2008 17 
Počet konaní v riešení (celkom) 532 
Počet vydaných druhostupňových konaní v r. 2008 53 
  

Finančné vyjadrenie postúpených správnych konaní, v ktorých úrad koná: 
 
Druh pohľadávky suma v Sk 
Istina (nezaplatené poistné) 9 100 838 
Poplatok z omeškania 0,1% 13 654 258 
Poplatok z omeškania 0,2% 23 651 304 
Celkom uplatnené 46 406 400 
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   Ďalšiou činnosťou úradu je vydávanie  rozhodnutia o uložení pokuty poistencom a platiteľom 
poistného za porušenie alebo nesplnenie povinnosti ustanovených príslušnými právnymi 
predpismi. V roku 2008 celková suma právoplatne uložených pokút predstavovala        
10 552 tis. Sk (počet právoplatných rozhodnutí 5 161),  z čoho bolo uhradených 4 078 tis. Sk. 
 

Podľa § 18 ods. 1 písm. f) zákona č. 581/2004 Z. z. je úrad styčným orgánom pre 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného 
poistenia vo vzťahu k styčným orgánom členských štátov Európskej únie, Nórska, 
Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska (ďalej len „EÚ“).  
 
Úrad zabezpečuje zúčtovanie nákladov na zdravotnú starostlivosť čerpanú poistencami 
slovenských zdravotných poisťovní v EÚ a poistencami EÚ v Slovenskej republike.  
 
V priebehu roku 2008 vzrástol v porovnaní s rokom 2007 počet žiadosti o refundáciu  na 
základe skutočných nákladov v prípade SR /EÚ o 5,9% a žiadosti EÚ/SR o 70,5%. 
 

Pri refundácií na základe paušálnych nákladov boli v roku 2008 uplatnené pohľadávky voči 
styčným orgánom v iných členských štátov EÚ  za ich poistencov s bydliskom v SR v hodnote 
36,9 mil. Sk. Najvyšší objem pohľadávok až 97,0 %  tvorili pohľadávky voči Českej 
republike. Refundácie sa týkali nákladov, ktoré vznikli v roku 2005 (99,0 %) a v roku 2004 
(1,0 %).   
 
V opačnom smere  predpis záväzkov voči styčným orgánom iných členských štátoch EÚ za 
poistencov SR s bydliskom v EÚ  predstavoval sumu  26,8 mil. Sk. Išlo o prípady týkajúce sa  
refundácie nákladov za roky 2004, 2005 a 2006. Vačsina prípadov (92 %) predstavovali 
záväzky za poistencov SR s bydliskom v Českej republike. 
  

Úrad v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. (§ 18 ods. 1 písm. e) plní záväzky štátu v oblasti 
zdravotníctva vyplývajúce z dvojstranných  medzinárodných zmlúv. Konkrétne sa jedná  
o úhradu nákladov na neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú štátnym občanom 
krajín, s ktorými má Slovenská republika uzatvorené dohody v oblasti bezplatného 
poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti.  
 
V roku 2008 mala Slovenská republika takéto dohody s Republikou Srbska, Čiernou Horou, 
Macedónskom, Bosnou a Hercegovinou a Jordánskom. Úrad v sledovanom období uhradil 
v 14-tich prípadoch náklady na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre 
štátnych občanov zmluvných štátov v celkovej hodnote 3 336,20 Sk. Všetky prípady sa týkali 
čerpania zdravotnej starostlivosti štátnymi občanmi Srbskej republiky. V porovnaní s rokom 
2007 vynaložil úrad na plnenie záväzkov štátu vyplývajúcich  z medzinárodných zmlúv     
193-krát menej finančných prostriedkov. 
 

2. Dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

Úlohou úradu v tejto oblasti je pôsobiť preventívne  na poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti s cieľom zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonmi, 
ale aj sankčne v prípade, ak zistí porušenie príslušných zákonov. 

Úrad v roku 2008 prijal celkom 1 452 podaní a do konca roku z týchto podaní ukončil 1 227 
t.j. 84,5%. V porovnaní s rokom 2007 došlo k nárastu v počte podaní o 203 podania. 

Pokiaľ ide o štruktúru podaní 1 431 podaní bolo kvalifikovaných ako podnety a 21 podaní 
bolo kvalifikovaných ako sťažnosti. V roku 2008 úrad ukončil z 1 431 doručených podaní        
1 206 podaní  (84,3%). Pokiaľ ide o sťažnosti tie  zo strany úradu boli ukončené všetky. 
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Z vecného hľadiska pokiaľ ide o podnety najväčší rozsah podnetov sa týkalo správneho 
poskytnutia zdravotnej starostlivosti 63,1% a v súvislosti s ich riešením úrad vykonal          
761 dohľadov z toho 563 dohľadov na mieste – teda u poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti. V rámci dohľadu sa potvrdilo, že 19,4% podnetov bolo opodstatnených a 
80,6% (613) podnetov bolo neopodstatnených. 

Z hľadiska štruktúry podnetov a sťažností prijatých úradom  v roku 2008 prevládala najmä: 

 nespokojnosť s postupom pri liečbe, pričom najviac podnetov súviselo s úmrtím , 

 neetický prístup zdravotníckeho pracovníka k pacientovi, 
 nedostatky v organizácii práce. 

Úrad v roku 2008 uložil v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti 116 pokút priamo 
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, pričom celková suma navrhovaných pokút bola vo 
výške 10 960 tis. Sk, v 21 prípadoch bolo uložená povinnosť prijať  nápravné opatrenie na 
odstránenie nedostatkov z toho v 15-tich prípadoch spojená s rozhodnutím o uložení pokuty. 
V 40-tich prípadoch uložil úrad návrh  sankčných opatrení VÚC. 

Úrad v roku 2008 podal 6 trestných oznámení v súvislosti so správnym poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti (5) a s podozrením na falšovanie zdravotnej dokumentácie (1).  

V oblasti bezpečnosti pacienta do ktorej patrí aj prevencia a kontrola uložených nápravných 
opatrení úrad v roku 2008 sa zameral na plnenie týchto základných úloh: 

 vytvoril databázu pochybení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, 

 vypracoval jednotnú metodiku pre vedenie evidencie o prijatých opatreniach na 
zistenie nedostatkov v ústavnej  a ambulantnej zdravotnej starostlivosti, 

 vypracoval prehľad opatrení na odstránenie  zistených nedostatkov pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti. 

V roku 2008 bolo úradom uložených 40 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti v prípade opodstatnených podnetov. 

Okrem uvedeného úrad aj v roku 2008 vyvíjal aktivity smerujúce k poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti. Tieto aktivity boli zamerané na preventívne pôsobenie, pričom  
v rozhodujúcej miere rezonovali odborné prednášky a publikačná činnosť. 

Úrad v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti zameranej na zvýšenie právneho vedomia 
poistencov v roku 2008 poskytol viac ako v 1 634 prípadoch radu alebo konzultáciu. 

Úrad v roku 2008 vykonával v rámci svojej pôsobnosti v oblasti dohľadu nad nákupom 
zdravotnej starostlivosti, t. j. nad dodržiavaním zákonných podmienok v súvislosti so 
zmluvnými vzťahmi medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými 
poisťovňami ako aj vykonávaním verejného zdravotného poistenia v súvislosti s úhradou 
zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zabezpečujú 
v rozsahu uhrádzanom na základe verejného zdravotného poistenia. 
 
Počas celého roka 2008 úrad spolupracoval so Svetovou zdravotníckou organizáciou, 
stavovskými organizáciami, zdravotnými poisťovňami a ďalšími inštitúciami. V oblasti 
nákupu zdravotnej starostlivosti úrad v priebehu roka 2008 celkom obdržal 414 podaní 
fyzických a právnických osôb  (386 podnetov a 28 sťažností), z toho odstúpil podľa vecnej 
príslušnosti na priame vybavenie iným inštitúciám 98 podaní (t. j. 23,7 %), riešil 316 podaní 
(76,3 %). Najčastejším predmetom podaní v  roku 2008 boli poplatky (30,4 %), oblasť 
zmluvných vzťahov medzi ZP a PZS (21,8%), problematika zdravotných výkonov 
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(8,2%), schvaľovanie kúpeľnej liečby (5,7%) a iné. Najvyšší počet podaní riešil úrad 
dohľadom na diaľku (79,1%). 
 
Úrad v roku 2008 vykonal niekoľko systémových dohľadov nad verejným zdravotným 
poistením vo vybraných oblastiach nákupu zdravotnej starostlivosti na základe vlastného 
podnetu. Vykonané systémové dohľady vo všetkých zdravotných poisťovniach boli 
predovšetkým zamerané na posúdenie nasledovných oblastí a problémov: 
 

 dodržiavanie zákonných ustanovení pri zabezpečení ponúkaných výhod pre 
svojich poistencov v rámci reklamnej kampane zdravotných poisťovní, 

 zachovanie kontinuity poskytovania zdravotnej starostlivosti v procese 
uzatvárania zmlúv zdravotnými poisťovňami s poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti, 

 zabezpečenie verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, 

 preverenie objemu nákupu jednodňovej zdravotnej starostlivosti z finančných 
prostriedkov verejného zdravotného poistenia a iné. 

 
Dohľady vykonané na základe podnetov boli predovšetkým zamerané na oblasti 
dodržiavania zákonných ustanovení pri výkone kontrolnej činnosti zdravotnej poisťovne, 
postup zdravotnej poisťovne pri schvaľovaní finančne mimoriadne náročnej zdravotnej 
starostlivosti, dodržiavanie poradia pacientov zaradených na zoznam pacientov čakajúcich 
na plánovanú zdravotnú starostlivosť, postup zdravotnej poisťovne v procese schvaľovania 
zahraničnej liečby, úhradu špecifických výkonov (výkonov novorodeneckého skríningu, 
neodkladnej zdravotnej starostlivosti, lekárskej služby prvej pomoci) a iné. 
 
Počas roka 2008 úrad aktívne spolupracoval s Ministerstvom zdravotníctva SR, pracovníci 
úradu pracovali v priebehu roku  pracovných skupinách (pracovná skupina pre prípravu 
Smernice o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, pracovná 
skupina pre tvorbu nariadenia vlády, ktorým sa vydávajú indikátory kvality poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti, pracovná skupina na tvorbu nariadenia vlády o verejnej minimálnej 
sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pracovná skupina pre tvorbu novely zákona 
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti). Vedúci zamestnanec úradu bol za úrad v roku 
2008 menovaný za člena Monitorovacieho výboru Operačného programu zdravotníctvo pri 
Ministerstve zdravotníctva SR. 
 
Pracovníci úradu počas roka 2008 aktívne prezentovali činnosť úradu na odborných 
konferenciách v SR a v zahraničí (XXIV. Zoborské dni a VI. Západoslovenské dni 
o osteoporóze, Kežmarské lekárske dni – Wintertalks v urgentnej medicíne, Kvalita 
a efektívnosť zdravotnej starostlivosti v SR, Stredoeurópska odborná konferencia „Efektívni 
nemocnice 2008“ ) a tiež  aktívne spolupracovali pri prezentácii činnosti úradu v oblasti 
nákupu zdravotnej starostlivosti v periodikách.  

3. Zabezpečovanie úloh úradu na úseku súdnolekárskej a patologicky - 
anatomických činností  

 a) Pitvy  

Hlavnou úlohou  na úseku súdnolekárskej a patologicky–anatomickej (SL a PA) činností 
úradu bolo zabezpečenie pitiev. V roku 2008 na 11-tich SLaPA pracoviskách úradu bolo 
vykonaných 8 938 pitiev.  

Priemerný počet pitiev za rok 2008 vykonaných SLaPA pracoviskom predstavoval        
638,43 pitiev. Priemerný mesačný počet pitiev na  SLaPA pracovisko je 53,20 pitiev a 
priemerný počet pitiev na pracovný deň (ďalej „PD“)    bol 2,55 pitiev na jednom pracovisku. 
Uvedený priemerný  výkon SLaPA pracovísk v počte pitiev  bol dosahovaný pri priemernom 
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mesačnom úväzku 4,15 lekárskeho miesta (LM), ktoré pripadalo priemerne na 6,51 fyzických 
osôb – lekárov (FO).  
 
V roku 2008 sa celkový počet pitiev v Slovenskej republike (8 938 pitiev)  oproti roku 2007 
(8 978 pitiev) znížil o 40 pitiev, pričom sa dosiahla 16,81 % pitvanosť (v roku 2007 toto         
% predstavovalo  hodnotu 16,7).  
 
V roku 2008 prevládali súdnolekárské pitvy, ktoré tvorili 52,16% podiel na celkových 
pitvách. Porovnanie s rokom 2007 je uvedené v tabuľke. 
 

Pitvy 
Rok 2007 Rok 2008 

počet % počet % 

Patologickoanatomické 3 071 34,21 2 907 32,52 

Súdnolekárske 4 422 49,25 4 662 52,16 

Súdne 1 485 16,54 1 369 15,32 

Spolu 8 978 100,00 8 938 100,00 

 
Personálne vybavenie   (lekári) SLaPA pracovísk -  prvých troch pracovísk s najvyšším 
a najnižším priemerným počtom LM na mesiac znázorňuje tabuľka: 
 
SLaPA pracoviská s najvyšším a najnižším priemerným počtom LM na mesiac a k nim 
pripadajúci počet  FO: 
 
SlaPA pracovisko LM FO 
1.   Martin 8,33 18,42 
2.   Košice 8,15 14,42 
3.   SL Bratislava 7,42 12,42 
4.   Žilina 3,00 3,00 
5.   Lučenec 2,45 3,25 
6.   Prešov 4,00 4,00 

 
 
Porovnanie počtu pitiev vykonaných jednotlivými SlaPA pracoviskami v prvých troch 
pracovísk s najvyšším a najnižším počtom pitiev v roku 2008 znázorňuje tabuľka: 
 
 

SlaPA pracovisko Celkový ročný 
počet pitiev 

Priemerný    počet 
pitiev / mesiac 

Priemerný počet 
pitiev / PD 

Priemerný 
počet pitiev 

LM/PD 
1.   Košice 1317 109,75 5,27 0,65 
2.   Nitra 1206 100,50 4,82 0,60 
3.   SL Bratislava 1131 94,25 4,52 0,61 
4.   Lučenec    484  40,33 1,94 0,79 
5.   Poprad  508 42,33 2,03 0,53 
6.   Žilina  509 42,42 2,04 0,68 

 
 
Najvyšší  celkový počet pitiev bol vykonaný na SLaPA pracovisku Košice s celkovým 
počtom pitiev 1 317 (v roku 2007 – 1 206 pitiev). Na druhom mieste SLaPA pracovisko Nitra  
s celkovým počtom pitiev 1 206 (v roku 2007 -  770 pitiev) na treťom mieste SL pracovisko 
Bratislava s celkovým počtom pitiev 1 131 (v roku 2007- 963 pitiev).  
 
Najnižší celkový počet pitiev bol vykonaný na SLaPA pracovisku Lučenec s celkovým 
počtom pitiev 484 (v roku 2007 – 481 pitiev). Na druhom  mieste SLaPA Poprad s celkovým 
počtom pitiev 508 (v roku 2007- 548 pitiev). Na treťom mieste SLaPA Žilina s celkovým 
počtom pitiev  509 (v roku 2007 – 418 pitiev). 
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Bratislava má 3 pracoviská (SL Bratislava - Antolská 11, PA Bratislava - Antolská 11 a PA 
Bratislava - Sasinkova 4 ), ktoré spolu vykonali 2 168 pitiev za rok 2008. 
 
b) Činnosť laboratórnych úsekov 

 
Na histologických úsekoch SLaPA pracovísk bolo spolu  v roku 2008 pripravených      
101 990 bločkov a  z nich 104 339 histologických preparátov potrebných pre 
morfologickú diagnostiku ochorení u  zomrelých.  
  
Na toxikologických úsekoch SLaPA pracovísk bolo celkovo vykonaných 162 345  
toxikologických vyšetrení, z toho u živých (vyšetrenia na alkohol v krvi a dôkaz 
prítomnosti drog) 49 162 vyšetrení a u mŕtvych 113 183 vyšetrení.  
 

Najvyšší počet toxikologických vyšetrení vykonali v roku 2008 pracoviská  SL Bratislava, 
Košice a Banská Bystrica. Prehľad vykonaných toxikologických vyšetrení je uvedený 
v prehľade. 
 
 Toxikologické vyšetrenia podľa jednotlivých  SLaPA pracovísk  
 
SLaPA pracovisko U živých U mŕtvych Spolu 
SL Bratislava 14 734 30 413 45 147 
Košice 10 129 30 609 40 738 
B. Bystrica 13 450 23 414 36 864 
Nitra 3 055 12 324 15 379 
Martin 3 547 9 033 12 580 
Žilina 4 234 5 300 9 534 
Poprad        0 2 030 2 030 
Lučenec       13       60       73 
Prešov - - - 
PA Antolská, BA - - - 
PA  Sasinková, BA - - - 

 
Ostatné  laboratórne  úseky  SLaPA pracovísk vykonali v roku 2008 vykonaný    

nasledovný  počet vyšetrení : 

 

Histochemické vyšetrenia 3 504 

Imunohistochemické vyšetrenia  414 

Sérologické vyšetrenia u mŕtvych 10 140 

Sérologické vyšetrenia u živých 66 

 
 
V rámci svojej ďalšej činnosti SLaPA pracoviská vykonali 8 281 prehliadok mŕtvych tiel, 
zorganizovali 38  klinicko-patologickoanatomických seminárov a  hlásili 19 nesúladov medzi 
klinickou a patologickoanatomickou diagnózou. 
 
 

Počet seminárov      38 
Počet prebraných prípadov     161 
Počet prehliadok mŕtvych tiel 8 281 
Počet hlásených nesúladov       19 

 
 
 
 
 

 



 10 

Počet hlásených zachytených onkologických ochorení podľa jednotlivých SLaPA pracovísk: 
 
SLaPA pracovisko Počet zachytených onkologických ochorení 
SL Bratislava 13 
PA Bratislava, Antolská 0 
PA Bratislava, Sasinkova 77 
Nitra 25 
Banská Bystrica 84 
Lučenec 346 
Martin 24 
Žilina 4 
Poprad 6 
Prešov 14 
Košice 65 
Celkom 658 

4. Správa registra  a vedenie zoznamov 

Nezastupiteľnou činnosťou úradu, ktorá vyplýva zo zákona č. 581/2004 Z. z. je vedenie 
centrálneho registra poistencov v SR a registra podaných prihlášok na verejné zdravotné 
poistenie. Okrem uvedeného úrad vedie aj: 

 zoznam zdravotných poisťovní, ktoré vykonávajú verejné zdravotné poistenie na 
základe povolenia vydaného úradom, 

 zoznam platiteľov poistného, 

 zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, 
 zoznam osôb oprávnených na výkon dohľadu. 

Úrad zabezpečuje aj prideľovanie kódov lekárom  a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 
a zdravotným poisťovniam. 

V záujme zabezpečenia bezpečnosti a spoľahlivosti  vedenia centrálneho registra poistencov 
ako aj ďalších registrov a zoznamom v roku 2008 úrad ukončil prvú etapu budovania 
informačného systému bez ktorého je zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo zákona 
nerealizovateľné.  

Budovanie informačného systému bude pokračovať aj v roku 2009, kedy bude potrebné 
predovšetkým z úrovne úradu zabezpečiť požiadavku na prepojenie úradu on–line  so 
zdravotnými poisťovňami a s cieľom zabezpečiť  komunikáciu styčného orgánu  SR (úradu) 
so styčnými orgánmi členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu 
a Švajčiarska aj so styčnými orgánmi menovaných štátov.  

5. Spolupráca s ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávy, 
s profesnými komorami a združeniami 

Úrad v roku 2008 aktívne spolupracoval s viacerými ústrednými orgánmi štátnej správy,   
s organmi samosprávy, s profesnými komorami  a združeniami. Aktívne sa zapájal do 
legislatívneho procesu  pokiaľ išlo o vypracovanie návrhov na úpravu zákonov, ktoré sa 
dotýkali verejného zdravotného poistenia. V rámci tohto procesu bolo predložených  na MZ 
SR viacero konkrétnych návrhov na vykonanie zmien v zákone o zdravotných poisťovniach, 
v zákone o dohľade nad zdravotnou starostlivosťou ako aj v zákone o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti. Súčasne  tiež boli predložené viaceré  námety na úpravu vyhlášok vydávaných 
na základe citovaných zákonov. 
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Úrad sa aktívne  zúčastňoval  aj pripomienkového konania organizovaného  ostatnými 
ústrednými organmi štátnej správy. 

Na úrovni samosprávy úrad spolupracoval s lekármi príslušného vyššieho územného celku 
na riešení odborných otázok. 

S profesnými komorami a so združeniami v priebehu roku 2008 úrad  riešil otázky  týkajúce 
sa preplácania zdravotnej starostlivosti, vzdelávania lekárov a poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti, spolupracoval pri tvorbe kritérií  na hodnotenie kvality poskytovania 
zdravotnej starostlivosti a otázok dotýkajúcich sa prevencie  a bezpečnosti pacienta. 

S cieľom riešenia  aktuálnych problémov v oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti úrad 
organizoval pracovné stretnutia so stavovskými organizáciami (Slovenská lekárska komora, 
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov a laboratórnych technikov, Slovenská 
lekárenská komora), asociáciami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (Asociácia 
nemocníc slovenska, Asociácia ošetrovateľskej starostlivosti) a inými inštitúciami 
pôsobiacimi v systéme zdravotníctva v SR. 
 
6. Plnenie ďalších úloh  

Úrad v roku 2008 vypracoval a predložil na rokovanie vlády SR tieto materiály: 

 správu o činnosti úradu za predchádzajúci kalendárny rok (rok 2007), 
 správu o hospodárení za prvý polrok 2008, 
 výročnú správu o hospodárení  za rok 2007, 
 správu o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2007, 
 rozpočet úradu na rok 2009  a výhľad na roky 2010  a 2011. 

 7. Pravidlá hospodárenia úradu 

Úrad vedie účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov. Postupy účtovania a účtovná osnova sú určené opatrením Ministerstva financií 
SR.  

Účtovná závierka úradu podlieha auditu. Audítora na návrh správnej rady schválila dozorná 
rada. Úrad oznámil Ministerstvu zdravotníctva SR, ktorý audítor bol poverený overovaním 
účtovnej závierky. 

 Podkladom pre vypracovanie komentáru  k výsledku  rozpočtového hospodárenia úradu    
   za  rok 2008 sú: 

     súvaha, 

     výkaz ziskov a strát, 

     výkaz o plnení rozpočtu ostatných subjektov verejnej správy. 
 
Pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy úrad uplatňuje rozpočtovú klasifikáciu 
v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy 
a výdavky rozpočtu verejnej správy. 
 
Príjmy a výdavky úrad sleduje podľa Opatrenia Ministerstva financií SR                                     
č. MF/010175/2004-41, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia 
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. 
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II. Časť 

 

 
I. Charakteristika  schváleného rozpočtu na rok 2008 
 
1. Čerpanie rozpočtu v roku 2008 

 
Rozpočet úradu  na rok 2008 schválila Národná rada Slovenskej republiky dňa 11.12.2007 
v nasledovnej štruktúre: 
 
 
1. Príjmy  spolu                                                                     935 138 tis. Sk   
 
2. Výdavky spolu                                                                  486 110 tis. Sk 
      z toho: 

 bežné výdavky                                                                  400 380 tis. Sk 

 kapitálové výdavky                                                            85 730  tis. Sk 
 

Prebytok/schodok                                                             449 028 tis. Sk 
 
Činnosť úradu je financovaná z dvoch zdrojov. Prvým  zdojov je príspevok zdravotných 
poisťovní na činnosť úradu. Výška tohto príspevku ako aj základ, z ktorého sa vypočítava je 
určený v zákone č. 581/2004 Z.z. Základom pre výpočet výšky príspevku je suma poistného, 
na ktorú má zdravotná poisťovňa právo po prerozdelení poistného za kalendárný rok 
predchádzajúceho roku, v ktorom je splatný príspevok. Výška príspevku je 0,5 % zo základu.  
Uvedené znamená že príspevok, z ktorého sa v príslušnom  roku financuje činnosť úradu je 
v skutočnosti  zaplatené poistné verejného zdravotného poistenia s pred dvoch  rokov.  
 
Ďalším zdrojom financovania činnosti úradu sú vlastné príjmy úradu plynúce  
z administratívnych činností a príjmy z činnosti súdnolekárských a patologicko 
anatomických pracovísk. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu je uvedené v tabuľke. 
 
Vyhodnotenie plenenia rozpočtu za rok 2008  

      

 Ukazovateľ / EK Názov 

Skutočnosť 
2007  
v tis.Sk 

Rozpočet 
2008  
v tis. Sk 

Skutočnosť 
2008  
v tis. Sk 

Plnenie 
rozpočtu 
2008  
 v  % 

Rozdiel 
skutočnosti  
2008 a 2007 
v tis.Sk 

A.1. Príjmy  399 961 456 834 505 008 110,55 48 174 

200 Nedaňové príjmy 26 913 15 800 50 555 320,0 34 755 

220 Administratívne poplatky 1 349 0 -1 905 x x 

222003 Za porušenie predpisov 10 751 2 800 28 503 1018,0 25 703 

223001 Príjmy z činnosti úradu 14 019 12 400 16 677 134,5 4 277 

240 Úroky z tuzemských úverov 0 0 0 0 0 

243 
Z účtov finančného 
hospodárenia 793 600 873 

145,5 273 

290 Iné nedaňové príjmy 1 0 6 407 0 6 407 

300 Granty a transfery 373 048 441 034 454 453 103,04 13 419 

312001 Zo štátneho rozpočtu 0  28 169 0 28 170 

312003 Zo zdravotných poisťovní 373 048 441 034 426 284 96,66 -14 750 

A.2. 
Príjmové finančné 
operácie 499 145 478 304 499 353 

104,4 21 049 

453 

Zostatok finančných 
prostriedkov z 
predchádzajúcich rokov  499 145 478 304 499 353 

  

SPOLU príjmy   899 106 935 138 1 004 361 107,4 69 223 
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B.1. Výdavky 399 758 486 110 504 810 103,85 18 700 

600 
Bežné výdavky spolu 
 z toho 327 609 400 380 394 420 

98,5 -5 960 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy 158 177 183 000   182 212 99,57 -788  

620 Poistné a príspevok do ZP 52 716 63 810 63 301 99,2 -509 

630 Tovary a služby 116 329 153 120 148 380 96,9 -4 740 

640 Bežné transfery 387 450 527 117,1 77 

700 
Kapitálové výdavky spolu 
z toho: 72 149 85 730 110 390 

128,76 24 660 

710 
Obstarávanie kapitálových 
aktív 72 149 85 730 110 390 

128,76 24 660 

B.2. 
Výdavkové finančné 
operácie 0 0 0 

  

SPOLU výdavky   399 758 486 110 504 810   

Celkový prebytok/schodok       499 348          
      

449 028  499 551  
  

vylúčenie príjmových FO – 
príspevok na činnosť úradu    499 145 478 304 499 353 

  

vylúčenie výdavkových FO        

Prebytok (+)/schodok (-) 
ÚDZS   (ESA 95)   203 -29 276 198 

  

Príjmy ESA 95   399 961 456 834 505 008   

Výdavky ESA 95   
     399 758 

 486 110 504 810 
  

Saldo   203 -29 276 198   

 
A). Príjmy rozpočtu 
 

Celkové príjmy rozpočtu  úradu v roku 2008 vykazané v metodike ESA 95 dosiahli v roku 
505 008 tis. Sk, čo v porovnaní s rozpočtom predstavuje viac o 48 174 tis. Sk a v porovnaní 
so skutočnosťou roku 2007  viac o 105 047 tis. Sk. 
 
Rozhodujúcou príjmovou položkou úradu v roku 2008 bol  zdravotnými poisťovňami 
zaplatený príspevok na činnosť úradu.  
 
Rozpočet na rok 2008 predpokladal, že výška tohto príspevku bude predstavovať                
374 287 tis. Sk. (Príspevok je splatný podľa zákona  do 20.12. predchádzajúceho roka, teda 
v roku  2007). Do rozpočtu na rok 2008 sa zaplatený príspevok preniesol prostredníctvom 
príjmových finančných operácií.  
 
Zdravotné poisťovne uhradili na účet úradu do 20.12.2007 sumu 373 048 tis. Sk. Rozdiel 
medzi rozpočtovanou výškou príspevku na činnosť úradu a skutočne zaplatenou výškou 
znamenal  pre úrad nižšie  príjmy  a tým aj zdroje  na financovanie činnosti o 1 239 tis. Sk. 
 
Rozpočtu  úradu na rok 2008 uvažoval s príjmom  -  transférom od zdravotných poisťovní vo 
výške 441 034 tis. Sk. Zdravotné poisťovne v stanovenom termíne do 20.12. 2008 uhradili na 
účet úradu  426 284 tis. Sk. Skutočná výška zaplateného  príspevku z poisťovní je        
o 14 750 tis. Sk nižšia oproti  rozpočtu a predstavuje iba 96,66%. Táto skutočnosť ovplyvní  
výšku disponibilných zdrojov úradu v roku 2009. Rozdiel medzi rozpočtovanou výškou  
príspevku  na činnosť úradu  a skutočnosťou vyplýva  z nižšej sumy zaplateného poistného po 
prerozdelení.  
 
Okrem príjmov z príspevkov na činnosť v roku 2008 mal úrad k dispozícii aj zostatok 
prostriedkov z predchádzajúceho roka  vo výške  126 305 tis. Sk  (schválený rozpočet 
uvažoval so sumou 73 267 tis. Sk). 
 
Rozpočet nedaňových  príjmov úradu medzi ktoré sú zahrnuté príjmy  z vlastnej činnosti 
úradu  boli v roku 2008 splnené na 320,0 %. Táto príjmová položka sa skladá z dvoch častí  
a to z  príjmov z činnosti SLaPA pracovísk a poplatkov za administratívne činnosti úradu. 
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Dosiahnuté príjmy z úhrad trov za pitvy nariadené podľa osobitného predpisu, toxikologické 
vyšetrenia a chladenie mŕtvych tiel predstavovali  v  roku sumu 16 677 tis. Sk, čo z ročného 
rozpočtovaného príjmu 12 400 tis. Sk predstavuje 134,5%.  
 
Plnenie príjmov z administratívnych činností úradu, ktoré boli v roku 2008 rozpočtované vo 
výške 2 800 tis. Sk  skutočnosti dosiahli sumu 28 503 tis. Sk. Prekročenie  rozpočtu   bolo 
spôsobené nárastom vydaných rozhodnutí – platobných výmerov  zo strany úradu. 
  
Príjmy z pokút  uložených v  súlade so zákonmi č. 581/2004 Z. z. a č. 580/2004 Z. z. 
platiteľom poistného, poistencom, poskytovateľom  zdravotnej starostlivosti a zdravotným 
poisťovniam v rozpočte úradu neboli rozpočtované. Zaplatená pokuta je v súlade so zákonom 
príjmom štátneho rozpočtu, preto zaplatené  pokuty úrad mesačne odvádzal. Za rok 2008 
úrad odviedol pokuty v sume 13 896 tis. Sk.  Rozdiel medzi počiatočným stavom a konečným 
stavom účtu pokút je  1 905 tis. Sk. 
 
Nerozpočtovanými príjmami v celkovej čiastke 6 407 tis. Sk  boli príjmy z poistnej náhrady 
za odcudzené motorové vozidlo a  prevod kurzového zisku za rok 2007 z účtu 
medzinárodného zúčtovania.  
 
V roku 2007 úrad na základe zmluvy s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR 
uvažoval v príjmovej časti rozpočtu s transferom nenávratného finančného príspevku zo 
štrukturálnych fondov EU na vybudovanie komplexného informačného systému úradu 
v celkovej sume 28 169 tis. Sk. Zložitosťou procesu verejného obstarávania bolo spôsobené 
oneskorenie začatie prác na dodávke informačného systému a tým aj oneskorenie čerpania 
finančných prostriedkov. Z dôvodu, že v roku 2007 nebola realizovaná refundácia výdavkov v 
sume 28 169 tis. Sk sa tieto prostriedky prostredníctvom zostatku prostriedkov z minulého 
roka presunuli  do čerpania v roku 2008. 
 
  
    B.) Výdavky rozpočtu 
 
Celková výška výdavkov na rok 2008 vykázaná v metodike ESA 95 dosiahla sumu       
504 810 tis. Sk. V porovnaní s rozpočtom je to o 18 700 tis. Sk viac a v porovnaní so 
skutočnosťou roku 2007 je  tento rozdiel vyšší o 105 052 tis. Sk. 
  
Skutočné čerpanie výdavkov v roku 2008 v členení na bežné výdavky a kapitálové výdavky 
predstavuje sumu  394 420 tis. Sk -  bežné výdavky a sumu 110 390 tis. Sk - kapitálové 
výdavky. 
 
 1. Bežné výdavky 
 
Bežné výdavky boli rozpočtované v čiastke 400 380 tis. Sk, v skutočnosti boli čerpané v sume 
394 420 tis. Sk, čo predstavuje 98,5%  čerpanie rozpočtu bežných výdavkov.  
 
Mzdy, platy a iné služobné príjmy boli rozpočtované vo výške 183 000 tis. Sk  -  skutočné 
čerpanie bolo 182 212 tis. Sk čo predstavuje 99,6%  čerpanie.  Uvedená výdavková kategória 
oproti rovnakému obdobiu roka 2007 vzrástla o 15,2%. Dôvodom rastu bola  valorizácia 
a úprava miezd  a nárastu  priemerného stavu zamestnancov o 4,6%, z dôvodu rastu objemu 
činností zabezpečovaných úradom. Medziročný prepočítaný nárast zamestnancov bol 8,5%, 
čomu zodpovedal nárast miezd 6,7%, čo bolo v rozpätí uvažovaného  mzdového vývoja za rok 
2008. 
 
Výdavky na poistné a príspevky do poisťovní boli v rozpočte na rok 2008 predpokladané 
v čiastke 63 810 tis. Sk, skutočnosť  je 63 301 tis. Sk,  t.j. 99,2% z ročného rozpočtu. Výdavky 
na poistné a príspevky do poisťovní kopírujú rast miezd a sadzieb odvodov v roku 2008.  
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Výdavky za tovary a služby boli rozpočtované na rok 2008 vo výške 153 120 tis. Sk -   
skutočné výdavky dosiahli výšku 148 380 tis. Sk, t.j. 96,9% z ročných výdavkov. Výdavky za 
tovary a služby oproti rovnakému obdobiu roka 2007 vzrástli o 27,6%, z dôvodu 
medziročného nárastu cien ako aj z dôvodu úhrady výdavkov za tovary a služby dodané 
koncom roka 2007,  ale uhradené boli  v roku 2008. 
 
 
Čerpanie vybraných  podpoložiek rozpočtu  : 

 
 

Rozpočtová 
klasifikácia 

Názov podpoložky 

Rozpočet 
v roku  
2008 

(v tis. Sk) 

Čerpanie 
v roku 
2008 

(v tis. Sk) 

Index 
čerpania  
rozpočtu 

630 Tovary a služby  celkom 
153 120 148 380 96,9 

631 Cestovné 
1 684 1 790 106,3 

631 001 Cestovné tuzemské 
1 229 1 326 107,9 

631 002 Cestovné zahraničné 
455 464 102,0 

632 Energie, voda a komunikácie 
29 450 29 417 99,9 

632 001 Energie 
10 970 10 695 97,5 

632 003 Poštovné, telekom. služby 
17 060 17 421 102,1 

633 Materiál 
28 666 27 988 97,6 

633 001 Interiérové vybavenie 
3 130 3089 98,7 

633 002 Výpočtová technika 
3 023 2 960 97,9 

633 015 Špeciálne stroje, prístroje 
470 438 93,2 

633 006 Všeobecný materiál 
12 350 12 384 100,2 

633 013 Softvér a licencie 
6 965 6 998 100,5 

634 Dopravné 
3 945 3 260 82,6 

634 001 Palivo, mazivá, oleje 
2 500 1 905 76,2 

635 Rutinná a štandardná údržba 
10 285 9 869 96,0 

635 002 Údržba výpočtovej techniky 
10 230 10 246 100,2 

635 006 Údržba budov, priestorov 
695 578 83,2 

636 Nájomné za nájom 
25 473 24 630 96,7 

636 001 Nájomné budov, priestorov 
20 365 19 591 96,2 

636 002 Nájomné za stroje, prístroje 
3 508 3 280 93,5 

637 

Služby realizované dodav. 
spôsobom resp. dohodami 
o vykonaní práce 

53 617 
51 426 95,9 

637 001 
Školenie, kurzy,  semináre, porady, 
konferencie, sympóziá 

1 500 
1 236 82,4 

637 004 Všeobecné služby 
5 686 5 569 97,9 

637 005 Špeciálne služby 
10 530 10 240 97,2 

637 011 Štúdie, expertízy, posudky 
5 250 5 165 98,4 

637 014 Stravovanie 
5 800 5 166 89,1 

637 027 Odmeny zamest. mimoprac. pomeru 4 200 4 056 96,6 

637 034 

Zdravotníckym zariadeniam ( 
vykonané obhliadky mrtvých tiel, 
prevozy lekárov k obhliadkám) 

 
16 015 15 271 95,4 
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Zvýšenie čerpania niektorých výdavkových podpoložiek  v porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roka je z dôvodu nárastu činností úradu v agende vydaných rozhodnutí v  roku 
2008 oproti roku 2007 čo ovplyvnilo čerpanie výdavkov  u poštovného. Rast  výdavkov na 
zabezpečenie rozšírenia komunikačnej infraštruktúry bol dôsledkom  rožírenia 
informačného systému na pobočky úradu  a SLaPA pracoviská.  
 
Výdavky na všeobecný  materiál vzrástli z dôvodu zvýšenia  výdavkov  na  kancelársky papier, 
obálky a tonery ako dôsledok nárastu zasielaných rozhodnutí.  
 
Výdavky za nájom budov odzrkadluje čiastočnú úpravu nájomného – zvýšenie  za prenájom 
nehnuteľností potrebných na zabezpečenie činností  SLaPA pracovísk. Je to aj dôsledok 
zavedenia trhových princípov do určovania cien za nájomné.  
Na štúdie a expertízy sa vynaložilo viac z dôvodu nárastu počtu podaní  na úrad, v prípade 
riešenia ktorých je v súlade so zákonom zabezpečované odborné stanovisko. 
 
 
2.Kapitálové výdavky 
 
Kapitálové výdavky boli v rozpočte na rok 2008 rozpočtované vo výške 85 730 tis. Sk, 
skutočnosť bola v sume 110 390 tis. Sk, t.j. čerpanie na 128,8%. Zdrojom krytia výdavkov bol 
zostatok prostriedkov z minulých rokov ako aj nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté 
prostredníctvom MVaRP SR na budovanie informačného systému  vo výške 28 169 tis. Sk. 
 
V roku  2008 najvyššiu sumu kapitálových  výdavkov  úradu predstavovali  výdavky na 
informačný systém (37 113 tis. Sk), výdavky na nákup budovy pre pobočku a SLaPA 
pracoviská v Košiciach (39 100 tis. Sk), výdavky na  technické zhodnotenie stavieb               
(13 562 tis. Sk) v prípade stavebnej modernizácie SLaPA pracoviska v Nitre, v Banskej 
Bystrici a v Martine, výdavky na  nákup prevádzkových strojov a prístrojov pre SLaPA 
pracoviská (16 599 tis. Sk) a výdavky na výpočtovú techniku (2 562 tis. Sk) potrebnú na 
prevádzkovanie informačného systému.  
 
 
Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2008: 
 

Rozpočtová 
klasifikácia 

Názov 

Rozpočet 
2008 

 
(v tis. Sk) 

Skutočnosť 
v roku 
2008 

(v tis. Sk) 

Percento 
čerpania 
rozpočtu 

700 Kapitálové výdavky celkom 85 730 110 390  128,8 
711 003 
712 001 
713 001 

Softvér 
Nákup budov, objektov 
Interierové vybavenie 

16 000 
0 

1 200 

37 113 
39 100 

65 

232,0 
0 

5,4 
713 002 Výpočtová technika 5 500 2 562 46,6 
713 003 Telekomunikačná technika 560 0 0 
713 004 
714 001 

Prev. stroje, prístroje, zariadenia 
Nákup dopravných prostriedkov 

20 470 
3 000 

16 599 
1 389 

81,1 
46,3 

717 003 Real. stavieb a tech. zhodnot. 39 000 13 562 34,8 
 
 

C.)  Príjmové finančné operácie 
 
Príjmové finančné operácie zahrňovali v rozpočte  roku 2008 zostatok prostriedkov 
z predchádzajúcich rokov a zaplatený príspevok zdravotných poisťovní na činnosť úradu. 
  
Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka predstavoval sumu 478 304 tis. Sk 
a pozostával zo sumy 441 034 tis. Sk  (plánovaný príjem od zdravotných poisťovní) 
a z predpokladanej výšky zostatkov z predchádzajúcich rokov 37 270 tis. Sk. 
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V skutočnosti v roku 2008 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov bol             
499 353 tis. Sk (pričom 373 048 tis. Sk zaplatený príspevok zdravotných poisťovní a zostatok 
z predchádzajúcich rokov 126 305 tis. Sk). 
 
 
D.)  Prebytok hospodárenia úradu  
 
Úrad v roku 2008 vykázal podľa platnej metodiky prebytok hospodárenia v sume        
499 551 tis. Sk. Z jeto sumy tvorí uhradený príspevok na činnosť úradu v roku 2009 sumu 
426 284 tis. Sk  a zostatok  prostriedkov z predchádzajúcich rokov  v sume 73 267 tis. Sk. 
 
V roku 2008 úrad vykázal saldo v metodike ESA 95 vo výške 198 tis. Sk  -
rozpočet na rok 2008  predpokladal záporné saldo vo výške 29 276 tis. Sk. 
            
Rozpis plnenia rozpočtu vo všetkých položkách ekonomickej klasifikácie je vo výkaze          
Fin 1-04 – Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy, ktorý úrad predkladá 
Ministerstvu financií SR a ktorý je súčasťou správy o hospodárení (v prílohe). 
 
 
II.  Vyhodnotenie hospodárenia úradu v roku 2008 

 
1.Náklady a výnosy 
 
Úrad je subjektom verejnej správy. Hospodárenie úradu je upravené v § 28 zákona                 
č. 581/2004 Z. z.  Okrem povinnosti sledovať príjmy a výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie 
má úrad zároveň  povinnosť viesť účtovníctvo, ktoré sleduje náklady,  výnosy a majetokovú 
pozíciu  úradu.  
 
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2008   vyjadruje  pozíciu úradu vo vzťahu k čerpaniu nákladov 
a výnosov. Medzi údajmi uvedenými v účtovníctve a údajmi uvedenými vo výkaze FIN 1-04 
je časový nesúlad. 
  

a) náklady 
 

Celkové náklady úradu v roku 2008 predstavovali 439 413 tis. Sk. Oproti porovnateľnému 
obdobiu predchádzajúceho roka  vzrástli o 24,7 %. 
 
Náklady na mzdy boli vo výške  185 010 tis. Sk, čo predstavuje 42,1% podiel  z celkových 
nákladov. Uvedená položka zahrňovala tarifné platy a pomernú časť finančných prostriedkov  
pripadajúcich na motivačnú zložku mzdy. Na základe uvedeného priemerná mzda 
zamestnanca úradu prepočítaná na priemerný prepočítaný počet zamestnancov  v roku 2008 
predstavovala 30 706 Sk, čo je oproti minulému obdobiu  5,7% nárast. 
 
Na výšku  priemernej mzdy úradu vplýva vzdelanostná štruktúra  zamestnancov úradu 
a povinnosť úradu zabezpečiť mzdové zvýhodnenie pre zamestnancov za prácu v sťaženom 
a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí. Táto povinnosť zo strany úradu je plnenená voči 
SL a PA pracoviskám.  
 
Z celkového počtu zamestnancov úradu  v roku 2008 bolo zamestnaných na vyššie 
uvedených pracoviskách 258 zamestnancov čo je 46,0 % podiel. 
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Prehľad počtu zamestnancov a mzdových nákladov je uvedný v tabuľke. 
 

 

Rozpočtovaný 
priem. počet 

zamestnancov 
na rok 2008 

Prepočítaný 
počet zam. 
k 31. 12. 08 

Priemerný 
prepočítaný 
počet zam. 

v roku 2008 

Mzdové 
náklady 
v r.2008 
(tis. Sk) 

Ústredie 132 126,1 124,7 57 584 
Pobočky 145 176,7 166,3 52 737 
SLAPA 240 218,7 211,1 74 689 
Spolu 480 520,5 502,1  185 010 

 
Náklady na zákonné zdravotné a sociálne poistenie predstavovali 63 078 tis. Sk, čo je  34,1%   
zo mzdových nákladov. 
 
 Porovnanie niektorých významných nákladových položiek: 
 

Účet Náklad 
V roku 2008 

v tis. Sk 
Z celkových 

nákladov 

501 Spotreba materiálu 32 299 7,4% 
502 Spotreba energie 11 498 2,6% 
511 Opravy a udržiavanie 9 374 2,1% 
518 Ostatné služby 68 016 15,5% 
521 Mzdové náklady 185 010 42,1% 
524 Zákonné poistenie 63 078 14,4% 
549 Iné ostatné náklady 20 472 4,7% 
551 Odpisy dlhodob. maj. 41 689 9,5% 

 Ostatné náklady 7 977 1,8% 
Náklady celkom 439 413  

 
V štruktúre nákladov najvyšší podiel nákladov na celkových  nákladoch okrem mzdových 
nákladov tvorili  náklady na služby a náklady na tovary. 
  
V priebehu roku 2008 bol zaznamenaný nárast v položke  spotreba materiálu o 2,5 
percentuálneho boda z dôvodu vyššej spotreby materiálu ako dôsledok nárastu objemu prác 
súvisiacich s činnosťou úradu a to  vydávaním rozhodnutia – platobných výmerov. Rovnako 
bol zaznamenaný nárast aj v prípade  špecialneho materiálu, ktorý slúži  na zabezpečenie 
výkonov SLaPA pracovísk pri poskytovaní špecialnych laboratórnych vyšetrení z dôvodu 
výrazného nárastu poskytovaných výkonov.  
 
Podstatný nárast zaznamenali odpisy hmotného a nehmotného majetku z dôvodu nárastu 
majetku (zaradenie obstaraného  informačného  systému v priebehu roka 2008 v celkovej 
hodnote  67 553 tis. Sk a obstaranie  nehnuteľnosti  v hodnote 60 464 tis. Sk).  
 
Ostatné nákladové položky v podiele na celkových nákladoch mierne poklesli. 
 
Ostatné služby -  najvyššie náklady boli vynaložené na nájomné – v sume 19 456 tis. Sk; 
v priebehu roka bola upravovaná výška nájomného za prenájom priestorov,  náklady na 
poštovné (9 285 tis. Sk), náklady na prepravu mŕtvych a prepravu lekárov na obhliadky 
mŕtvych (14 430 tis. Sk), telekomunikačné služby (3 433 tis. Sk ) a náklady na  internet (5 
087 tis. Sk). Náklady na konzultačné služby (  4 493 tis. Sk)  a náklady upratovacie služby 
(3 738 tis. Sk). 
 
Náklady na  ostatné služby zahrňujú aj  náklady na obhliadky mŕtvych v sume  8 909 tis. Sk, 
náklady na stravovanie vo výške  5 029 tis. Sk, odmeny členom DR a SR vo výške             
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4 052 tis. Sk a náklady na  povinné rekondičné pobyty zamestnancov pracujúcich na 
rizikových pracoviskách v sume 1 242 tis. Sk. 
 
b) výnosy 
  
Celkové výnosy úradu k 31.12.2008 boli  vo výške 433 722 tis. Sk (k 31.12.2007 to bolo 367 
530 tis. Sk, t.j. nárast o 18,0%). Rozhodujúcu položku predstavoval  prevod príspevku 
zdravotných poisťovní na činnosť úradu na rok 2008 v sume 373 048 tis. Sk. Príspevok bol 
príjmom v roku 2007, v účtovníctve bol zaúčtovaný ako výnos budúceho obdobia a v januári 
2008 preúčtovaný do výnosov.  
 
Ďalšími výnosmi položkami  v roku 2008 boli tržby za pitvy nariadené podľa osobitného 
predpisu, príjmy  za chladenie mŕtvych tiel a príjmy za vykonané toxikologické vyšetrenia pre 
živých.  
 
Úrad má uzatvorenú zmluvu s Univerzitou P. J. Šafárika Košice a Lekárskou fakultou UK  
Bratislava o vytvorení výučbovej základne pre študentov  a na základe tejto zmluvy úrad 
vyúčtoval náhrady za umožnenie výučby študentov. Úrad umožňuje na SLaPA pracoviskách 
aj odbery buniek a tkanív a za umožnenie tejto činnosti si od odberových tímov vyučtováva 
náhrady výdavkov spojených s umožnením odberov.  
 
Štruktúra výnosov úradu v roku 2008: 
 

Účet Výnos 
Skutočnosť 
k 31. 12. 07 
(v tis. Sk) 

Skutočnosť 
k 31. 12. 08 
(v tis. Sk) 

602 Tržby z predaja služieb 
z toho: 

15 319 18 928 

- súdne pitvy 8 816 9 494 
- chladenie 729 975 
- toxikologické vyšetrenia 4 571 4 260 
- výučbová základňa 1 135 2 917 
- ostatné tržby/odber tkanív) 68 1 282 

623 Aktivácia nehmot. majetku 415 0 
644 Úroky 828 873 
645 Kurzové zisky 6 730 4 806 
649 Ostatné výnosy 

z toho: 
344 237 402 073 

- príspevky ZP na činnosť 333 513 373 048 
- povolenia a súhlasy 80 74 
- vydanie rozhodnutí 10 643 28 416 
- náhrady trov z exekúcií 
- náhrady škody 

1 
0 

11 
523 

691 Dotácie na IS 0 7 042 
                               
 Výnosy celkom 367 529 433 722 

  
 
Z prehľadu  výnosov je zrejmé, že v roku 2008 podstatne narástli tržby z predaja služieb za 
odborné činnosti SLaPA pracovísk a výnosy za vydané rozhodnutia, ktoré medziročne 
vzrástli o 267%.  
 
Napriek nárastu príspevku zdravotných poisťovní na činnosť úradu v porovnaní s rokom 
2007 boli výnosy  o 1 240 tis. Sk nižšie ako sa uvažovalo v rozpočte na rok 2008.  
 
Úrad v rámci výnosov obdržal od poisťovne náhradu škody za odcudzené motorové vozidlo 
523 tis. Sk.  
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Vo výnosoch roku 2008 bola zúčtovaná prijatá dotácia na informačný systém v hodnote 
7 042 tis. Sk. 
 
Kurzový zisk z agendy styčného organu bol nižší oproti predchádzajúcemu obdobiu. 
 
 
2. Zhodnotenie majetkovej pozície úradu 

 
a)  Dlhodobý majetok 
 
Stav a štruktúra dlhodobého majetku k 31.12.2008 je vyjadrený v tabuľke. Majetok v tabuľke 
je uvedený v obstarávacích cenách: 

 

 
Stav 
k 1. 1. 2008 
(v tis. Sk) 

Prírastok/ 
úbytok 
(+/-) 
(v tis. Sk) 

Stav 
k 31. 12. 2008 
(v tis. Sk) 

Dlhodobý majetok celkom 132 768 +102 150 234 918 
        z toho 

- nehmotný 44 925 +29 381 74 306 
- hmotný celkom 87 843 +72 769 160 612 

Z toho 
- stavby 630 + 60 464 61 094 
- stroje, prístroje 60 677 + 17 713 78 390 
- dopravné prostriedky 16 007 235 16 242 
- ostatný hmotný majetok  345 244 589 
- nezaradený hmotný majetok 10 184 - 5 887 4 297 

 
Najvýznamnejším prírastkom dlhodobého majetku úradu v roku 2008  bol obstaraný 
nehmotný majetok  (softvér pre komplexný informačný systém vrátane  licencií) financovaný 
z vlastných zdrojov vo výške 38 384 tis. Sk a prostredníctvom zdrojov poskytnutých MV a RP 
SR vo výške 28 169 tis. Sk.   
 
V hmotnom majetku sú zaradené úradom obstarané  stroje, prístroje a zariadenia pre  
zabezpečenie činností SLaPA pracovísk a výpočtova technika – hardvér  (servre) v súvislosti 
s budovaním informačného systému. 
 
Úrad formou zhodnotenia prenajatého majetku vykonal rekonštrukciu a modernizáciu 
SLaPA pracovísk Nitra, Banská Bystrica a zahájenie rekonštrukcie Martin. Rekonštrukciou 
boli vybudované nové vstupy do priestorov, vybudované a zmodernizované nové  pitevné  
priestory, zabezpečená technika pre potreby chladenia tiel, zabudovanie novej 
vzduchotechniky. Týmito úpravami  sa zlepšili pracovné podmienky zamestnancov 
a zmodernizovala sa prístrojová technika. V súvislosti s inštaláciou nových chromatografov 
na toxikologický úsek museli byť vybudované nové rozvody technických plynov. V súvislosti 
so zavedením nového informčného systému bolo potrebné vykonať úpravy sietí. 
 
Úrad v roku 2008 začal riešiť vážny problém umiestnenia SLaPA pracoviska v Košiciach, 
ktoré v súčasnosti zabezpečuje činnosť v nevyhovujúcich technologických a hygienických 
priestoroch. Zakúpením nehnuteľnosti v hodnote 39 100 tis. Sk bude úrad  riešiť problém 
umiestnenia SLaPA pracoviska a pobočky v jednej budove. Uvedenie nového objektu do 
prevádzky si vyžiada v nasledujúcom období  vynaloženie finančných prostriedkov na 
rekonštrukciu a potrebnú úpravu. 
  
Dlhodobý hmotný majetok úrad odpisuje rovnomerne podľa § 27 a § 29 zákona                       
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Zrýchlené odpisovanie 
majetku sa neuplatňuje. Dlhodobý majetok úradu bol k 31.12.2008 odpísaný na 32,0%, 
zostatková hodnota dlhodobého majetku bola k uvedenému dátumu 159 641 tis. Sk. 
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b) Finančné prostriedky  
 
Finančné prostriedky úrad vedie v súlade s § 28 ods. 9 zákona č. 581/2004 Z. z. a v súlade so 
zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici na účtoch v Štátnej pokladnici. V systéme 
Štátnej pokladnice je úrad zaradený ako klient B. 
 
1. Pokladnice 
 
K 1. januáru 2008 mal úrad otvorenú hotovostnú pokladnicu na ústredí, 8 hotovostných 
pokladníc na pobočkách a 10 hotovostných pokladníc na SLaPA pracoviskách. Limit 
denného zostatku na ústredí bol stanovený na pobočkách 1 000 Sk. Na SLaPA pracoviskách 
bol limit denného zostatku 200 Sk a o tento limit sa znižoval limit príslušnej pobočky. 
 
Úrad má výnosom Ministerstva financií SR č. MF/012267/2007-32 platným od 1. mája 2008 
stanovený denný limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti vo výške 50 000 Sk a 
peňažné prostriedky v cudzej mene zodpovedajúcej 100 000 Sk prepočítanej kurzom 
vyhláseným NBS, platným v tento deň. Stanovený korunový limit zostatku bol rozdelený na 
2 000 Sk v korunovej pokladnici pobočiek, na 500 Sk každej korunovej pokladnici SLaPA 
pracoviska a zvyšok do 50 000 Sk na limit v korunovej pokladnici ústredia. 
 
Ústredie úradu má otvorené valutové pokladnice na EUR, CZK a GPB používané na 
zúčtovanie zahraničných pracovných ciest. Zostatok v týchto pokladniciach k 31. decembru 
2008 bol nulový. 
 
Celkový zostatok hotovosti vo všetkých pokladniciach Sk k 31. decembru 2008 bol nulový 
z dôvodu prechodu na Euro k 1.1.2009. V pokladniciach cenín (stravné lístky) bol zostatok 
taktiež nulový. 
 
Podľa § 12 ods. 2 písm. i) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici v znení neskorších 
predpisov je možné použiť peňažné prostriedky v hotovosti s výnimkami uvedenými pod 
písmenami a) – h) do výšky 1% ročného rozpočtu bežných výdavkov. V roku 2008 bolo 
v pokladniciach úradu (ústredie a pobočky) použitých v zmysle cit. zákona 869 438,52 Sk, čo 
predstavuje 0,22% z rozpočtovaných bežných výdavkov na rok 2008. 
 
2. Bankové účty 
 
Na účtoch, ktoré má úrad otvorené v Štátnej pokladnici, evidoval k 31. decembru 2008 
nasledovné zostatky: 

 bežný účet        30 656 968,19 Sk, 

 účet na poplatky   468 492 345,05 Sk, 

 zúčtovací účet  218 543 465,68 Sk, 

 účet pre sociálny fond   115 384,05 Sk, 

 účet pokút  135 125,43 Sk, 

 depozitný účet     1 472 230,00 Sk, 

 účet pre štruktur. fondy 0,00 Sk. 
 
Okrem účtov v Štátnej pokladnici má úrad k dispozícii 9 účtov vo VÚB, ktoré používa na 
dopĺňanie a odvod hotovosti z pokladníc ústredia, pobočiek a SLaPA pracovísk. Na týchto 
účtoch bol celkový stav k 31.12.2008 vo výške 275 767,67 Sk. 
 
Celkový zostatok na účtoch úradu k 31. 12. 2008 bol vo výške 719 689 286,07 Sk.  
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3. Záväzky a pohľadávky 

 
 a) záväzky 
 
Záväzky úradu k 31. 12. 2008 boli vo výške 612 555 tis. Sk. Rozdelenie záväzkov je uvedené v  
tabuľke: 
 

Záväzok - druh 
K 31. 12. 2007 

(v tis. Sk) 
K 31. 12. 2008 

(v tis. Sk) 
Z obchodného styku 
z toho: 

522 509 556 899 

- dodávatelia 23 002 13 712 
- depozit 3 1 472 
- z čin. styčného orgánu 498 910 541 630 
- ostatné 594 85 

Voči zamestnancom 9 807 11 531 
Voči inštit. soc. poistenia 5 886 7 598 
Daňový 1 481 1 931 
Voči štátnemu rozpočtu 20 253 34 495 
Sociálny fond 97 101 
Záväzky celkom 560 033 612 555 

 
Záväzky z obchodného styku predstavovali 556 899 tis. Sk, z toho záväzky voči dodávateľom 
boli 13 712 tis. Sk. Výška záväzkov voči dodávateľom bola ovplyvnená  najmä 30-dennou 
splatnosťou faktúr a doručením faktúr ku koncu roka 2007 so splatnosťou v januári 2008.  
 
Najvyšší krátkodobý záväzok súvisí s činnosťou úradu ako styčného orgánu pre poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia vo vzťahu 
k styčným orgánom členských štátov EÚ. 
 
Záväzok voči členskému štátu EÚ vzniká uplatnením si úhrady za zdravotnú starostlivosť 
poskytnutú poistencovi slovenskej zdravotnej poisťovne v štáte EÚ. Zároveň so vznikom 
záväzku voči štátu EÚ vzniká pohľadávka voči príslušnej slovenskej zdravotnej poisťovni.  
 
Pohľadávka voči štátu EÚ vzniká uplatnením si úhrady za zdravotnú starostlivosť poskytnutú 
poistencovi príslušného štátu EÚ na území SR. Zároveň s pohľadávkou vzniká záväzok voči 
slovenskej zdravotnej poisťovni.  
 
Prehľad o záväzkoch súvisiacich s činnosťou styčného orgánu  je uvedný 
v tabuľke. 
 
Záväzky                  k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2008 
voči štátom EÚ 151 027 183 189 102 987 
voči ZP v SR 347 883 053 352 527 013 

 
Úrad k 31.12.2008 evidoval záväzok voči štátnemu rozpočtu vo výške 34 495 tis. Sk. Tento 
záväzok tvorili právoplatnené pokuty udelené úradom za priestupky v zdravotnom poistení 
a pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokuty uhradené v priebehu roka 2008 vo výške 
13 589 tis. Sk úrad odviedol na príjmový účet kapitoly štátneho rozpočtu.  
  
Ostatné záväzky (zamestnanci, zúčtovanie odvodov z miezd, preddavky dane zo závislej 
činnosti) boli  vo výške 22 561 tis. Sk. 
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b) pohľadávky 
 
Pohľadávky úradu k 31.12.2008 boli vo výške  357 574 tis. Sk, rozdelenie a vývoj stavu 
pohľadávok  je tabuľke: 
 

 

 
Najväčšiu časť pohľadávok z obchodného styku predstavovali, tak ako pri záväzkoch  
pohľadávky súvisiace s činnosťou úradu ako styčného orgánu.  
 
 
Prehľad o pohľadávkach súvisiacich s činnosťou styčného orgánu a ich vývoj: 
 
Pohľadávky k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2008 
voči štátom EÚ 275 132 470 267 606 705 
voči ZP v SR 95 052 120 58 309 543 

  
Úrad v pohľadávkach voči poisťovniam z titulu styčného orgánu eviduje aj pohľadávky voči 
Europskej zdravotnej poisťovni (EZP) v konkurze v čiastke 5 029 tis. Sk. Na uvedenú 
pohľadávku nebola vytvorené rezerva ako korektúra pre prípad  pravdepodobne neúspešného  
uspokojenia  prihlásenej pohľadávky v rámci konkurzu z dôvodu, že úradu ako neplatiteľovi 
dane z príjmu sa daňový základ o vytvorené rezervy neupravuje.  
 
Pohľadávka voči EZP je  veľmi špecifickým druhom pohľadávky a jej  výška  môže časom 
narastať v prípade, keď si zahraniční partneri uplatnia úhradu nákladov za ošetrovaných 
pacientov EZP v zahraniči. V prípade, ak vznikne takáto situácia úrad bude musieť vykonať 
úhradu voči zahraničným partnerom a nebude si môcť uplatniť pohľadávku z dôvodu, že lehota 
na jej uplatnenie už uplynula. Úrad nemá v rozpočte vyčlenené finančné krytie na úhradu takto 
vzniknutej pohľadávky.  Riešiť tento  problém preto  bude potrebné  v kontexte záväzku štátu – 
SR  voči zahraničným partnerom. 

  
Pohľadávky za výkon pitvy nariadenej podľa osobitného predpisu viazané k § 49 ods. 2 zákona 
č. 581/2004 Z. z. a za toxikologické vyšetrenia boli  vykázané  v sume 6 456 tis. Sk. Dôvodom 
tohto stavu je skutočnosť, že zadávatelia súdnych pitiev uvoľňujú finančné prostriedky na 
úhradu svojich záväzkov zvyčajne až po uzatvorení prípadu, čo v niektorých prípadoch môže 
predstavovať aj niekoľko mesiacov. 

 
Pohľadávky súvisiace s udelenými pokutami za priestupky v zdravotnom poistení a pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti voči poistencom, platiteľom poistného a poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti evidoval úrad k 31.12.2008 vo výške 25 109 tis. Sk. 
 
Ostatné pohľadávky v sume 94 tis. Sk sú najmä pohľadávky vyplývajúce zo zúčtovaním so 
sociálnym fondom.  

 

 
 
 

Pohľadávka 
K 31. 12. 2007 

(v tis. Sk) 
K 31. 12. 2008 

(v tis. Sk) 
Z obchodného styku 
z toho: 

374 953 332 466 

- odberatelia 4 200 6 456 
- z čin. styčného orgánu 370 184 325 916 
- ostatné 569 94 

Poskytnuté prevádzkové preddavky 15 0 
Za udelené pokuty 18 213 25 109 
Iné pohľadávky 1 0 
Pohľadávky celkom 393 182 357 574 
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Záver 
  

Začiatok roka bol pre ekonomickú činnosť úradu mimoriadne náročný. Úrad v tejto oblasti 
čakali tri náročné úlohy. Prvou úlohou bol prechod na „nové“ účtovníctvo, ktorého 
zavedením Ministerstvo financií SR prispôsobilo účtovníctvo a výkazníctvo štátnej a verejnej 
správy podnikateľskému sektoru a tým aj medzinárodným štandardom.  
 
Druhou náročnou úlohou bol prechod rozpočtovania, účtovania a vykazovania na nový 
informačný systém úradu.  
 
Treťou úlohou bola príprava na prechod na Euro. Prvé dve úlohy úrad zvládol,  výsledok  
prechodu  na Euro  v sa prejaví v dlhodobom horizonte. 
 
Možno konštatovať, že hospodárenie úradu za rok 2008 v bežných výdavkoch bolo  
vyrovnané bez väčších odchyliek. Dynamickejšie čerpanie kapitálových výdavkov bolo 
spôsobené  uzatvorením  a vyúčtovaním  výdavkov na nový informačný systém a ukončením 
realizácie rekonštrukcie vybraných SLaPA pracovísk a ich prístrojového a  technologického  
vybavenia. Z kapitálových výdavkov bol hradený nákup nehnuteľnosti  pre pobočku a SLaPA 
pracovisko v Košiciach, na ktorý úrad použil vlastné prostriedky  naakumulované v 
predchádzajúcich obdobiach. Vlastnú budovu bude nutné rekonštruovať, čo si v budúcich 
obdobiach vyžiada zvýšené výdavky. 

 
Nárast počtu spracovaných a vydaných rozhodnutí v správnom konaní  na vymáhanie 
pohľadávok zdravotných poisťovní za  nezaplatené odvody poistného  spôsobili nárast 
príjmov, ale v nadväznosti na to  aj nárast výdavkov v položkách mzdy, odvody (nárast 
priemerného počtu pracovníkov oproti rozpočtu o  4,6%) ako aj  nárast výdavkov na 
poštovné. 
 
 
V Bratislave marec 2009 
 

 

 

    


