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Výročná správa o hospodárení 

Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
za rok 2011 

A. Identifikácia organizácie a spôsob hospodárenia 

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 o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) 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 má úrad zriadených 8 pobočiek s delegovanou právomocou a 
vymedzenými kompetenciami. Pobočky úradu nemajú právnu subjektivitu. Sídlami pobočiek 
úradu sú  Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Martin, Banská Bystrica, Košice a Prešov. Úrad 
má na zabezpečovanie úloh na úseku súdnolekárskej a patologickoanatomickej činnosti 
zriadených 11 súdnolekárskych a patologickoanatomických (ďalej len “SLaPA“) pracovísk: 
Bratislava - 3 pracoviská, Nitra, Martin, Košice, Žilina, Banská Bystrica, Poprad, Lučenec, 
Prešov. 

Úrad je podľa § 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 581/2004 Z. z. povinný predložiť vláde SR 
výročnú správu o hospodárení za príslušný rok do troch mesiacov po skončení kalendárneho 
roka. Správna rada úradu prerokovala Správu o hospodárení úradu za rok 2011 (ďalej len 
„správa“) dňa 21.3.2012 uznesením č. 76/2012. Dozorná rada úradu schválila správu na 
svojom zasadnutí dňa 21.3.2012  uznesením č. 123/2012. 
 
V priebehu roka 2011 úrad hospodáril s prostriedkami verejného zdravotného poistenia 
v súlade so schváleným rozpočtom úradu, ktorý je súčasťou rozpočtu verejnej správy. 
 
Neoddeliteľnú súčasť správy tvorí súvaha k 31. 12. 2011, výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2011, 
poznámky k riadnej účtovnej závierke k 31. 12. 2011 a výkaz o plnení rozpočtu ostatných 
subjektov verejnej správy k 31. 12. 2011. 
 
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 
zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74 v znení opatrenia č. MF/24485/2008-74, 
opatrenia č. MF/25238/2009-74 a opatrenia č. MF/2500082010-74. 
 
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 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa 
ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia 
rozpočtovej klasifikácie. 
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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. Audítor overil správu o hospodárení za rok 2011 a podľa názoru audítora 
sú údaje v správe v súlade s priebežnou účtovnou závierkou. 
 
B. Charakteristika schváleného rozpočtu na rok 2011 
 
1. Čerpanie rozpočtu v roku 2011 
 
Rozpočet úradu na rok 2011 schválila Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 248 
z 15. decembra 2010 v nasledovnej štruktúre: 
 
Príjmy spolu                                                                        33 003 tis. € 
 
Výdavky spolu                                                                     16 905 tis. € 
z toho: 
• bežné výdavky                                                                         14 655 tis. € 
• kapitálové výdavky                                                                  2 250 tis. € 
 
Prebytok/schodok                                                            16 098 tis. € 
 
Činnosť úradu je financovaná z dvoch zdrojov. Prvým zdrojom je príspevok zdravotných 
poisťovní na činnosť úradu. Výška tohto príspevku, ako aj základ, z ktorého sa vypočítava, je 
určená 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 kalendárny rok predchádzajúceho roku, v ktorom je 
splatný príspevok. Výška príspevku je 0,45 % zo základu. Uvedené znamená, že príspevok, 
z ktorého sa v príslušnom roku financuje činnosť úradu, je v skutočnosti zaplatené poistné 
verejného zdravotného poistenia spred dvoch rokov. 
 
Ďalším zdrojom financovania činnosti úradu sú vlastné príjmy úradu plynúce 
z administratívnych činností a príjmy z činnosti súdnolekárskych a patologicko-
anatomických pracovísk. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu je uvedené v tabuľke. 
 
 
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2011 podľa metodiky ESA 95 
 
Tab. č. 1 

Ukazovateľ / EK Názov 
Skutočnosť 

2010 
v € 

Rozpočet 
2011 
v € 

Rozpočet 
upravený * 

2011 
v € 

Skutočnosť 
2011 
v € 

Plnenie 
rozp. 
2011 
v  % 

Plnenie 
upr.rozp. 

2011 
v  % 

Rozdiel 
skutočnosti 
2011 a 2010 

v € 

A.1. Príjmy  15 397 347  17 078 923 17 078 923 16 089 980 
 

94,21 
 

94,21 
 

692 633 

200 Nedaňové príjmy 1 006 392  1 080 982 1 080 982 978 676 
 

90,54 
 

90,54 
 

-27 716 

220 
Administratívne 
a iné poplatky 928 824 1 067 107 1 067 107 699 399 

   
65,54 

    
65,54 

              -
229 425 

222003;223001; 
223004 

Príjmy z admin. 
činnosti úradu 306 320 410 000 410 000 9 393 

   
   2,29 

   
2,29 

                 -
296 927 

223001 Príjmy z činnosti 
úradu (SLaPA) 

             
622 504 657 107 657 107 

             
690 006 

  
105,01 

  
105,01 

             
67 502 

230 Kapitálové príjmy    6 110 0 0 6 110 

240 
Úroky z tuzemských 
úverov 10 167 13 875 13 875 9 341 

   
67,32 

   
67,32 

                 -
826 

243 
Z účtov finančného 
hospodárenia 10 167 13 875 13 875 9 341 

   
67,32 

 
67,32 

 
-826 

290 Iné nedaňové príjmy 67 401 0 0 263 826 
 

0 
 

0 
 

196 425 
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300 Granty a transfery 14 390 955  15 997 941 15 997 941 15 111 304 
 

94,46 
 

94,46 
 

720 349 

312001 
Zo štátneho 
rozpočtu 0   8 000 

            
0 

         
 0 

              
8 000 

312003 
Zo zdravotných 
poisťovní 14 390 955 15 997 941 15 997 941 15 103 304 

    
94,41 

   
94,41 

          
712 349 

A.2. 
Príjmové finan čné 
operácie 16 998 451  15 924 447 15 924 447 16 206 486 

 
101,77 

 
101,77 

 
-791 965 

453 

Zostatok finančných 
prostriedkov z 
predchádzajúcich 
rokov  16 998 451 15 924 447 15 924 447 16 206 486 

 
 
 

101,77 

 
 
  

101,77 

 
 
           

-791 965 

SPOLU príjmy   32 395 798 33 003 370 33 003 370 32 296 466 
 

97,86 
 

97,86 
 

-99 332 

B.1. Výdavky 16 189 313  16 905 429 16 905 429 14 533 199 
 

85,97 
 

85,97 
 

-1 656 114 

600 
Bežné výdavky 
spolu z toho 14 711 728 14 655 289 14 655 289 14 227 451 

 
   

97,08 

 
  

 97,08 

 
 

-484 277 

610 
Mzdy, platy, 
služobné príjmy 6 858 632 6 862 000 6 862 000 6 836 131 

   
99,62 

   
99,62 

 
-22 501  

620 
Poistné a príspevok 
do ZP 2 336 113 2 382 000 2 382 000 2 332 094 

   
97,90 

  
 97,90 

 
-4 019 

630 Tovary a služby 5 412 499 5 304 272 5 304 272 4 954 742 
 

93,41 
 

93,41 
 

-457 757 

640 Bežné transfery 104 484 107 017 107 017 104 484 
          

97,63 
     

97,63 
 

0 

700 

Kapitálové 
výdavky spolu z 
toho: 1 477 585 2 250 140 2 250 140 305 748 

 
  

13,59 

 
  

 13,59 

 
          

-1 171 837 

710 
Obstarávanie 
kapitálových aktív 1 477 585 2 250 140 2 250 140 305 748 

 
13,59 

 
13,59 

 
-1 171 837 

B.2. 
Výdavkové 
finan čné operácie 0  0 0 0 

   

SPOLU 
výdavky   16 189 313  16 905 429 16 905 429 14 533 199  

   
85,97 

  
 85,97 

        
-1 656 114 

Celkový 
prebytok/scho
dok 

 
 
 
 16 206 485   16 097 941   16 097 941  17 763 267  

 
 
  

110,34 

 
 
  

110,34 

 
 
 

1 556 782 

Ukazovateľ / EK Názov 
Skutočnosť 

2010 
v € 

Rozpočet 
2011 
v € 

Rozpočet 
upravený * 

2011 
v € 

Skutočnosť 
2011 
v € 

Plnenie 
rozp. 
2011 
v  % 

Plnenie 
upr.rozp. 

2011 
v  % 

Rozdiel 
skutočnosti 
2011 a 2010 

v € 

vylúčenie 
príjmových FO 
– príspevok na 
činnosť úradu  

  
 
 16 998 451 15 924 447 15 924 447 16 206 486 

 
 
 

101,77 

 
 
  

101,77 

 
 
        

-791 965 
vylúčenie 
výdavkových 
FO       

   

Prebytok 
(+)/schodok (-) 
ÚDZS   (ESA 
95)   -791 966 173 494 173 494 1 556 781 

 
 
 
 

897,26 

 
 
 
 

897,26 

 
                    
 
 

2 348 747 

Príjmy ESA 95   15 397 347 17 078 923 17 078 923 16 089 980 
 

94,21 
 

94,21 
 

692 633 

Výdavky ESA 
95   16 189 313 16 905 429 16 905 429 14 533 199 

 
 

85,97 

 
 

85,97 

 
 

-1 656 114 

Saldo   -791 966 173 494 173 494 1 556 781 897,26 897,26 2 348 747 
 
* Dozorná rada na zasadnutí dňa 23. 11. 2011 schválila uznesením č. 94/2011 presuny medzi 
položkami a podpoložkami rozpočtu na rok 2011, bez vplyvu na položky uvádzané v tabuľke. 
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2. Príjmy rozpočtu 
 
Príjmy spolu vykázané v metodike ESA 95 dosiahli v roku 2011 sumu 32 296 466 eur, čo 
v porovnaní s rozpočtom na rok 2011 predstavuje nižší príjem o 706 904 eur a v porovnaní so 
skutočnosťou z roku 2010 nižší o 99 332 eur. Výpadok príjmov spôsobila zmena metodiky 
výpočtu príspevku na činnosť úradu. 
 
Príjem zo štátneho rozpočtu v čiastke 8 000 eur nebol rozpočtovaný. Na základe 
rozhodnutia Koordinačného výboru pre pôsobenie Slovenskej republiky v OECD zo dňa      
07. 03. 2011 bol úrad zaradený v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na realizáciu 
projektu „Analýza úrovne bezpečnosti pacienta, kvality a efektívnosti zdravotnej starostlivosti 
v univerzitných nemocniciach pomocou hlásení výskytu nežiaducich udalostí a ich 
hodnotenia na základe údajov získaných zo zdravotnej dokumentácie“. Finančné prostriedky 
z rozpočtovaného programu 07B0109 a funkčnej klasifikácie 07601 boli poukázané v hodnote 
3 000 eur z Ministerstva zdravotníctva SR a v čiastke 5 000 eur z Ministerstva zahraničných 
vecí SR. 
 
Rozpočet úradu na rok 2011 uvažoval s príjmom -  transferom od zdravotných 
poisťovní vo výške 15 997 941 eur. Zdravotné poisťovne v stanovenom termíne do              
20. 12. 2011 uhradili na účet úradu 15 103 304 eur. Skutočná výška zaplateného príspevku 
z poisťovní je o 894 637 eur nižšia oproti rozpočtu a predstavuje iba 94,41 %. Táto skutočnosť 
ovplyvní výšku disponibilných zdrojov úradu na rok 2012. Rozdiel medzi rozpočtovanou 
výškou príspevku na činnosť úradu a skutočnosťou vyplýva z nižšej sumy zaplateného 
poistného po prerozdelení. Zdravotné poisťovne pri výpočte príspevku na činnosť úradu 
postupovali na základe výkladu zákona Ministerstvom zdravotníctva z mája 2010. 
 
Príjmy z činnosti úradu za rok 2011 boli v čiastke 699 399 eur, čo predstavuje plnenie na 
65,5 % z ročných plánovaných príjmov z činnosti úradu. Táto príjmová položka sa skladá 
z dvoch častí - príjmy z činnosti SLaPA pracovísk a poplatky za administratívne činnosti 
úradu. Príjmy z úhrad trov za pitvy nariadené podľa osobitného predpisu, toxikologické 
vyšetrenia a chladenie mŕtvych tiel boli v roku 2011 v čiastke 690 006 eur, čo z ročného 
rozpočtovaného príjmu 657 107 eur predstavuje 105,0 %. Príjmy z administratívnych činností 
úradu sú na rok 2011 rozpočtované vo výške 410 000 eur, skutočnosť za rok je 9 393 eur, čo 
predstavuje plnenie na 2,3 %. Príjmy z administratívnych činností sú nižšie, ako sa v rozpočte 
uvažovalo. Tento pokles zapríčinila legislatívna zmena výšky poplatkov za vydané 
rozhodnutia, ktorá bola upravená z pôvodných 9,29 eur za jedno podanie na 5,0 eur za 
podanie, a z dôvodu legislatívnej úpravy vydania platobných výmerov pre zdravotné 
poisťovne s možnosťou vydávať vlastný výkaz nedoplatkov zdravotnými poisťovňami podľa 
zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 
Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 580/2004 Z. z.“). Tieto legislatívne zmeny za podanie a vydané 
rozhodnutia spôsobilo medziročný pokles týchto príjmov o 296 927 eur. 
 
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 nie sú súčasťou rozpočtu. Zaplatená pokuta je v súlade s platnou legislatívou 
príjmom štátneho rozpočtu, preto zaplatené pokuty úrad mesačne odvádzal štátu. Za rok 
2011 úrad odviedol uhradené pokuty v sume  705 029,98 eur. Rozdiel medzi počiatočným 
stavom a konečným stavom účtu „ostatné zúčtovanie so Štátnym rozpočtom“ za pokuty je  
1 328 524 eur, čo je nárast predpisu pokút zo strany úradu. 
 
Nerozpočtovanými príjmami v celkovej čiastke 263 826 eur boli hlavne príjmy 
z kurzových rozdielov z činnosti styčného orgánu, zúčtovaných v roku 2010 a uhradených 
v roku 2011. 
      
Kapitálové príjmy vo výške 6 110 eur tvoria tržby z predaja nadbytočného majetku, za 
osobný automobil a notebooky, ktoré boli po odpisovej dobe používania poruchové 
a finančne náročné na údržbu a prevádzku. 
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Príjmy z účtov finančného hospodárenia boli plnené na 67,32 % z dôvodu poklesu 
úrokových sadzieb na bežných účtoch. 
3. Výdavky rozpočtu 
 
Výdavky spolu na rok 2011 vykázané v metodike ESA 95 dosiahli sumu 14 533 199 eur.       
V porovnaní s rozpočtom je to menej o 2 372 230 eur a v porovnaní so skutočnosťou z roku 
2010 je čerpanie nižšie o 1 656 114 eur. 
 
Skutočné čerpanie výdavkov v roku 2011 v členení na bežné výdavky a kapitálové výdavky 
predstavuje sumu 14 227 451 eur - bežné výdavky a sumu 305 748 eur - kapitálové výdavky. 
 
Mzdové výdavky sú čerpané na 99,62 %, príspevky do poistných fondov na 97,9 % a 
výdavky na tovary a služby na 93,4 %. 
 
Čerpanie bežných výdavkov bolo zabezpečené v rámci schváleného rozpočtu a následné 
porovnanie uvádzame vo vzťahu k úprave rozpočtu, ktorý schválila dozorná rada úradu 
uznesením č. 94/2011 na riadnom zasadnutí konanom dňa 23. 11. 2011. Dozorná rada 
schválila presun medzi položkami a podpoložkami bez prerozdelenia medzi bežnými 
výdavkami a kapitálovými výdavkami a pri zachovaní celkových výdavkov.  
V očakávanej skutočnosti úrad nepredpokladal prekročenie bežných výdavkov, a preto boli 
uskutočnené úpravy medzi položkami. Časť úspory výdavkov hlavne z položiek energie 
a nájomné bola presunutá do položiek na rutinnú a štandardnú údržbu, špeciálnych služieb 
a výdavky na prehliadky mŕtvych. Napriek úprave rozpočtu neboli vyčerpané položky aj pri 
zabezpečení zvýšených výkonov a pôvodne schválený aj upravený rozpočet bol dodržaný. Na 
základe včas prijatých úsporných opatrení boli vykázané úspory hlavne v položkách tovarov 
a služieb, ktorých čerpanie je na 93,41 %. Materiálové výdavky boli čerpané na 83,06 % a 
služby boli realizované v roku 2011 na úrovni 93,7 %. 
 
3.1. Štruktúra výdavkov v podiele na celkové výdavky 
3.2.  
 
Tab. č. 2 
  skutočnosť 

2010 
podiel  na 
výdavkoch 

2010 

rozpočet 
2011 

skutočnosť 
2011 

podiel na 
výdavkoch 

2011 

vývoj 
skutočnosti 

 Výdavky 
spolu 

16 189 313      100,00         16 905 429      14 533 199       100,00         89,77 

        
 Bežné 

výdavky 
spolu 

  
14 711 728    

                  
90,87     

   
14 655 289     

   
 14 227 451     

      
    97,90     

 
    96,71 

  z toho       
1 Mzdy, 

platy, 
služobné 
príjmy 

  
6 858 632    

                  
42,37     

    
6 862 000     

      
 6 836 131     

      
   47,04     

 
   99,67 

2 Poistné a 
príspevok 
do ZP 

   
2 336 113     

                
14,43     

    
2 382 000     

    
 2 332 094     

      
    16,05     

 
   99,83 

3 Tovary a 
služby 

   
5 412 499     

                
33,43     

    
  5 304 272     

    
  4 954 742     

      
   34,09     

 
   91,54 

4 Bežné 
transfery 

      
   104 484     

                  
0,65     

         
      107 017     

       
     104 484     

        
     0,72     

 
 100,00 

5 Kapitálové 
výdavky 
spolu  

   
 1 477 585     

                  
9,13     

     
  2 250 140     

        
      305 748    

        
      2,10     

 
    20,69 
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 Graf č. 1   Podiel druhu výdavku na celkových výdavkoch rok 2010 

 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
                    

 
Graf č. 2   Podiel druhu výdavku na celkových 
výdavkoch rok 2011 
   

 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
Z porovnania vývoja štruktúry výdavkov v podiele k celkovým výdavkom v roku 2010 a v roku 
2011, pri výraznom medziročnom poklese celkových výdavkov o 10,23 %, vzrástli v roku 2011 
všetky zložky bežných výdavkov. Tento vývoj spôsobilo nízke čerpanie kapitálových 
výdavkov, ktoré v podiele poklesli o 7,03 percentuálneho bodu, a skutočné čerpanie bolo iba 
20,69 % zo skutočnosti v roku 2010. 
V absolútnych hodnotách medziročne poklesli všetky grafom vyhodnocované položky. 
 
3.2. Bežné výdavky 
 
Bežné výdavky boli rozpočtované v čiastke 14 655 289 eur, v skutočnosti boli čerpané v sume 
14 227 451 eur, čo predstavuje 97,1 % čerpanie rozpočtu bežných výdavkov. 
 
Mzdy, platy a iné služobné príjmy boli rozpočtované vo výške 6 862 000 eur - skutočné 
čerpanie bolo 6 836 131 eur, čo predstavuje 99,6 % čerpanie.  Uvedená výdavková kategória 
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oproti rovnakému obdobiu v roku 2010 poklesla o 22 501 eur a keďže rozpočet oboch rokov 
bol na rovnakej úrovni, aj čerpanie bolo bez podstatnej zmeny.  
 
Napriek medziročným vyrovnaným mzdovým výdavkom, úrad uskutočnil dôležité 
organizačné zmeny súvisiace jednak s novými, legislatívou zverenými kompetenciami pre 
úrad a jednak so zefektívnením činnosti úradu. Úrad začlenil do svojej organizačnej štruktúry 
vznik Centra pre klasifikačný systém, ktoré bolo zriadené na zabezpečenie činností pre 
zavedenie systému DRG v Slovenskej republike. Novým organizačným útvarom úradu 
vzniknutým v roku 2011 je odbor analýz, ktorého vznik podmienila nevyhnutnosť 
spracovávania dát, potreba zabezpečenia analytických prehľadov vyplývajúcich za zákonnej 
povinnosti úradu, ako aj ich využitie v prospech pozitívnych zmien systému VZP. Oba 
novovzniknuté útvary si vyžiadali prijatie vysokošpecializovaných pracovníkov. 
 
V rámci zefektívnenia činností úrad uskutočnil projekt vzniku jednotného centra pre 
vydávanie platobných výmerov a pokút. Uvedené centrum vzniklo na pobočke Trenčín, kde 
bol navýšený počet pracovníkov a na ostatných pobočkách bolo zrušené oddelenie 
pohľadávok a pokút. Projekt je riešený v troch etapách a v roku 2011 prebehla 1. etapa, 
v ktorej bol ukončený pracovný pomer s 27 zamestnancami. Celkovo projekt predpokladá 
úsporu 70 pracovných miest.  
 
Výdavky na poistné a príspevky do poisťovní boli v rozpočte na rok 2011 predpokladané 
v čiastke 2 382 000 eur, skutočnosť je 2 332 094 eur, t. j. 97,9 % z ročného rozpočtu. Výdavky 
na poistné a príspevky do poisťovní kopírujú vývoj miezd a sadzieb odvodov v roku 2011. 
 
Výdavky za tovary a služby boli rozpočtované na rok 2011 vo výške 5 304 272 eur -  skutočné 
výdavky dosiahli výšku 4 954 742 eur, t. j. 93,4 % z ročného rozpočtu výdavkov. Výdavky za 
tovary a služby oproti rovnakému obdobiu v roku 2010 poklesli o 457 757 eur, čo je o 8,5 % 
nižšie čerpanie. V čerpaní sa premietli hlavne v druhom polroku 2010 a počas roku 2011 
realizované opatrenia uplatňované pri zefektívnených a transparentných postupoch 
verejného obstarávania tovarov a služieb. Vzhľadom na absenciu procesov verejného 
obstarávania v uplynulom období, úrad v roku 2011 zrealizoval 45 súťaží v súlade so zákonom 
o verejnom obstarávaní a dosiahol prevažne nižšie ceny jednotlivých tovarov, služieb a prác 
v porovnaní s uplynulým obdobím (nižšia cena 16 súťaží, vyššia cena 5 súťaží, rovnaká cena 
ako za minulé obdobie 5 súťaží, neporovnateľný údaj  z dôvodu zmeny položiek 1 súťaž, 
neporovnateľné 18 súťaží – ide o nové obstarávania tovarov a služieb, ktoré  v minulom 
období neboli obstarávané). Tieto priaznivo ovplyvnili výdavky. Zároveň úrad niektoré 
činnosti zefektívnil aj zmenou ich organizácie, napr. upratovanie, kde sa vykazuje úspora 
4 208,88 eur na mesiac, a pri nákladoch na stráženie vlastného objektu v Košiciach o 5 066 
eur mesačne. Jednou z výrazných oblastí, kde sa prejavila efektivizácia, bola autoprevádzka 
úradu, keď obstaraním a zavedením GPS systému do vozového parku klesol počet 
najazdených kilometrov oproti roku 2010 o 50 tis. a oproti roku 2009 o 150 tis. kilometrov.  
 
Pomocou pravidelných analýz a prijatými opatreniami na sledovanie a efektivizáciu výdavkov 
v oblasti poštových a telekomunikačných služieb, ako i spotreby kancelárskych potrieb sa 
znížili výdavky vo všetkých sledovaných komoditách. Úspora vyplývajúca z dosiahnutia 
nižších cien tovarov, služieb a prác, ako i zavedením efektivizačných procesov sa prejaví 
intenzívnejšie v r. 2012.  
 
Bežné transfery medziročne nevzrástli a boli použité vo výške 104 484 eur, z čoho 85 017 eur 
je centrálna  úhrada softvérových licencií prostredníctvom Ministerstva financií SR. 
 
Čerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu v čiastke 8 000 eur bolo použité 
v položkách bežných výdavkov v rámci mzdových výdavkov a poistného na dohody 
s externými pracovníkmi zdravotníckych zariadení, ktorí monitorovali úroveň bezpečnosti 
pacienta, kvalitu a efektívnosti zdravotnej starostlivosti v univerzitných nemocniciach 
v čiastke 7 123,22 eur. Výdavky na cestovné pri zabezpečovaní projektu boli čerpané vo výške 
76,78 eur  a výdavky na školenie v hodnote 800 eur. 
Čerpanie vybraných  podpoložiek rozpočtu: 
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Tab. č. 3 

Rozpočtová 
klasifikácia 

Názov podpoložky 
Čerpanie 

v roku 2010 
(v €) 

Rozpočet 
v roku  2011 

(v €) 

Čerpanie 
v roku 2011 

(v €) 

Index 
čerpania  
rozpočtu 

630 Tovary a služby  celkom 5 412 499  5 304 272     4 954 742    93,41 

631 Cestovné 45 841  45 000     33 736    74,97 

631 001 Cestovné tuzemské 33 643  30 000     25 482    84,94 

631 002 Cestovné zahraničné 12 199  15 000     8 253    55,02 

632 Energie, voda a komunikácie 1 103 450  1 050 000     947 218    90,21 

632 001 Energie 525 461  430 000     419 150    97,48 

632 003 Poštovné, telekom. služby 327 000  370 000     315 582    85,29 

633 Materiál 361 940  376 570     312 789    83,06 

633 001 Interiérové vybavenie 6 068  30 000     28 006    93,35 

633 002 Výpočtová technika 38 086  22 000     5 928    26,95 

633 004 Prevádzkové stroje, prístroje 5 528  7 000     6 428    91,83 

633 005 Špeciálne stroje, prístroje 535  2 000     110    5,50 

633 006 Všeobecný materiál 286 658  260 000     238 354    91,67 

633 010 Pracovné odevy 10 853  20 000     11 054    55,27 

634 Dopravné 71 554  67 500     56 060    83,05 

634 001 Palivo, mazivá, oleje 30 109  25 000     25 317    101,27 

635 Rutinná a štandardná údržba 396 318  443 000     415 241    93,73 

635 002 Údržba výpočtovej techniky 17 204  37 000     37 156    100,42 

635 006 Údržba budov, priestorov 62 094  20 000     8 225    41,13 

635 009 Softvéru 291 435  360 000     349 706    97,14 

636 Nájomné za nájom 1 298 555  1 192 000     1 192 574    100,05 

636 001 Nájomné budov, priestorov 1 232 265  1 115 000     1 110 360    99,58 

636 002 Nájomné za stroje, prístroje 64 467  75 000     80 547    107,40 

637 

Služby realizované dodav. 
spôsobom resp. dohodami 
o vykonaní práce 

2 134 073 
  

2 130 202    
  

1 997 125    
 

93,75 

637 001 
Školenie, kurzy,  semináre, porady, 
konferencie, sympóziá 9 582 

 15 000     12 398    82,65 

637 004 Všeobecné služby 291 917  240 000     182 981    76,24 

637 005 Špeciálne služby 498 708  540 000     518 178    95,96 

637 011 Štúdie, expertízy, posudky 157  707  150 000     149 596    99,73 

637 014 Stravovanie 191 143  177 306     173 658    97,94 

637 027 Odmeny zamest. mimoprac. pomeru 155 720  170 000     163 829    96,37 

637 034 

Zdravotníckym zariadeniam  
(vykonané prehliadky mŕtvych tiel, 
prevozy lekárov k prehliadkam) 

599 559 
  

680 000    
  

669 954    
 

98,52 

 
Minimálne vyššie čerpanie niektorých výdavkových podpoložiek je pri dodržaní výšky 
čerpania položiek a celkových bežných výdavkov rozpočtu nepodstatné. Podpoložka palivo, 
mazivá, oleje je vyššia z čerpania výdavkov cez pokladňu a údržba výpočtovej techniky je 
spôsobená nutnosťou zabezpečenia funkčnosti výpočtovej techniky a prevádzkového 
vybavenia zariadení (kopírovacie stroje a tlačiarne), ktoré sú pomerne opotrebované. Vyššie 
výdavky za nájomné strojov a prístrojov boli použité predovšetkým pre SLaPA pracoviská.  
 



 
 

 9 

Najväčšie úspory boli vykázané voči rozpočtu a aj v medziročnom porovnaní u spotreby 
energie, kde boli aktualizované a zreálnené výpočty prevádzkových nákladov s 
prenajímateľom SAAR, s. r. o., v prenajatých priestoroch ústredia. 
Výdavky na podpoložke poštovné a telekomunikačné služby poklesli na základe racionalizácie 
a efektívnej koordinácii expedície zasielaných poštových zásielok. 
 
U položky materiál boli výdavky na všeobecný materiál nižšie oproti rozpočtu aj medziročne 
z dôvodu aktívneho usmerňovania výdavkov na kancelársky papier, obálky a tonery aj pri 
náraste zasielaných rozhodnutí o pokutách. Tiež boli zhodnocované úspory iných materiálov 
a sledovanie spotreby na jednotlivé druhy výkonov. Vo výdavkoch na interiérové vybavenie je 
zahrnuté odkúpenie nábytku na ústredí na základe znaleckého posudku, ktoré bolo 
v prenajatých priestoroch zanechané prenajímateľom a nebolo finančne vysporiadané. 
 
Výdavky na dopravné vykazujú úsporu vďaka koordinácii organizovania pracovných ciest 
zamestnancov a z dôvodu zavedenia systému GPS na sledovanie pohybu a spotreby 
motorových vozidiel v druhom polroku. 
Položka rutinná a štandardná údržba vzrástla u údržby výpočtovej techniky a softvéru 
z dôvodu úhrady faktúr z roku 2010 v roku 2011. 
Najvyššia úspora vo finančnom vyjadrení oproti rozpočtu (-270 tis. eur) a skutočnosti 
minulého roka (-105 tis. eur) je u položky nájomné, kde sa vedeniu systematickým postupom 
podarilo zobjektívniť a zefektívniť nájomné zmluvy, hlavne na ústredí. Výdavky za nájom 
budov odzrkadľujú aj úpravu nájomného – zvýšenie za prenájom nehnuteľností potrebných 
na zabezpečenie činností SLaPA pracovísk. Je to dôsledok zavedenia trhových princípov do 
určovania cien za nájomné, ktoré nahradilo regulované ceny prenájmu pre SLaPA 
pracoviská, a s ktorým sa pri tvorbe rozpočtu počítalo.  
 
V položke služby vzrástla podpoložka špeciálne služby, ide o vyššie výdavky za prevozy 
mŕtvych na pitvy. Zvýšenie súvisí so zmenou prevozu mŕtvych tiel v rámci UNB, na základe 
zmluvy prevozy realizuje úrad, pričom ak nie je nariadená pitva, náklady spojené s prevozom 
a chladením refunduje úradu UNB.  
V rámci služieb bolo zdravotníckym zariadeniam medziročne uhradených viac za vykonané 
prehliadky mŕtvych tiel a prevozy lekárov k prehliadkam. 
 
 
Štruktúra bežných výdavkov podľa činnosti 
 
Úrad je v rámci svojich činností organizačne členený na ústredie, 8 pobočiek a 11 
súdnolekárskych a patologickoanatomických pracovísk. 
 
V zmysle zákona č. 581/2004 Z. z. boli úradu zverené najmä činnosti: 

- výkon dohľadu nad zdravotným poistením, 
- výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti, 
- je styčný orgán pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na 

základe verejného zdravotného poistenia vo vzťahu k styčným orgánom 
členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu 
a Švajčiarska na komunikáciu medzi príslušnými zdravotnými poisťovňami, 

- plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom č. 581/2004 Z. z. 
 
Ústredie  

a) v činnostiach výkonu dohľadov plní úlohu druhostupňového správneho orgánu,  
b) v plnom rozsahu zabezpečuje činnosť styčného orgánu, 
c) prideľuje číselné kódy zdravotným poisťovniam, 
d) vedie: 

1. centrálny register poistencov, 
2. zoznam zdravotných poisťovní, ktoré vykonávajú verejné zdravotné poistenie 

na základe povolenia, 
3. zoznam platiteľov poistného, 
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4. zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, 
5. zoznam kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, 
6. zoznam osôb oprávnených na výkon dohľadu, 
7. register podaných prihlášok na verejné zdravotné poistenie, 

e) vydáva vestník úradu, 
f) prevádzkuje informačný systém. 

 
Pobočky 

a) rozhodujú v prvom stupni správneho konania o uložení sankcie poskytovateľovi 
zdravotnej starostlivosti podľa § 50 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z., 

b) prideľujú číselné kódy lekárom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, 
c) podávajú návrhy na vydanie platobného rozkazu vo veci uplatňovania a vymáhania           

pohľadávok úradu z obchodného styku, 
d) zabezpečujú organizáciu prehliadok mŕtvych v regióne pobočky, prevozy lekárov na 

prehliadku mŕtvych a prevozy mŕtvych na pitvu, evidenciu a likvidáciu faktúr s tým 
súvisiacich, 

e) uzatvárajú v mene úradu zmluvy o vykonávaní prehliadok mŕtvych. 
 
Súdnolekárske a patologickoanatomické pracoviská 

a)  vykonávajú súdne, súdnolekárske a patologickoanatomické pitvy,  
b)  vykonávajú odber tkanív na histologické vyšetrenie, vykonávajú laboratórne a 

histologické vyšetrenie,  
c) vykonávajú histologicko-chemické, histologicko-enzymatické, mikrobiologické,  

sérologicko-hematologické, toxikologické a ďalšie doplňujúce laboratórne vyšetrenia 
vrátane stanovenia etanolu, 

d) umožňujú účasť študentov na pitve. 
 

Čerpanie vybraných  položiek rozpočtu podľa činností: 
 

Tab. č. 4 
  Úrad spolu Ústredie Pobočky SLaPA 

pracoviská 
      
1 Bežné výdavky spolu    14 227 451       4 845 329     4 757 801      4 624 322     

 Podiel (%)  34,1 33,4 32,5 
2 Bežné výdavky spolu po úprave    14 227 451        4 845 329      3 723 187      5 658 936     

 Podiel (%)  34,1 26,2 39,8 
3 Mzdy, platy, služobné príjmy      6 836 131         2 148 096     2 085 974      2 602 061     

 Podiel (%)  31,4 30,5 38,1 
4 Poistné a príspevok do ZP    2 332 094            676 731         730 718         924 644     

 Podiel (%)  29,0 31,3 39,6 
5 Tovary a služby     4 954 742         1 928 920     1 936 486      1 089 336     

 Podiel (%)  38,9 39,1 22,0 
6 Tovary a služby po úprave     4 954 742         1 928 920        901 872      2 123 950     

 Podiel (%)  38,9 18,2 42,9 
      

 preprava mŕtvych      369 364      

 prehliadky mŕtvych      665 250      
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Graf č. 3   
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bežné výdavky sú na jednotlivých organizačných stupňoch čerpané proporcionálne. Na 
bežných výdavkoch úradu pripadá na všetkých tretinový podiel.  
 
Po úprave, ktorá zahrňuje súvisiace výdavky s činnosťou SLaPA pracovísk a ich 
administratívu zabezpečujú pobočky, sa podiel mení o 7,2 percentuálneho bodu v prospech 
výdavkov pobočiek. Ide o výdavky na prepravu mŕtvych a prehliadky mŕtvych v hodnote 
1 034 614 eur. 
 
Mzdové výdavky sú vo väčšom rozsahu čerpané na SLaPA pracoviskách, čo zodpovedá aj 
vyššiemu podielu 39,81 % zamestnancov. K čerpaniu mzdových výdavkov na SLaPA 
pracoviskách je nutné poznamenať, že tieto pracoviská sú zaradené do rizikovej skupiny, kde 
úrad vypláca zamestnancom príplatky za prácu v rizikovom prostredí. 
 
Výdavky na tovary a služby bez úpravy sú priaznivo vykázané na SLaPA pracoviskách, hoci 
činnosť na týchto pracoviskách v spotrebe materiálových výdavkov je vysoko náročná a sú 
dvojnásobne a trojnásobne vyššie ako na ústredí a pobočkách. Táto skutočnosť vyplýva 
hlavne z technologických postupov na laboratórne vyšetrenia, kde sa používajú cenovo 
náročné preparáty a špeciálny zdravotnícky materiál. Úprava výdavkov na tovary a služby, 
ako aj o prepravy a prehliadky mŕtvych podiel SLaPA pracovísk nepriaznivo ovplyvňuje. 
 
 
 
  Výdavky 

úradu 
Výdavky 
úradu 

  na admin. 
činnosti 

na činnosti 
SLaPA 

2 Bežné výdavky spolu po úprave     8 568 516        5 658 936     
 Podiel na bežných výdavkoch v % 60,2 % 39,8 % 
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Graf č.4 
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 3.3. Kapitálové výdavky 
 
Kapitálové výdavky boli v rozpočte na rok 2011 rozpočtované vo výške 2 250 140 eur. 
Skutočné čerpanie je vo výške 305 747 eur, čo predstavuje 13,59 % z upraveného rozpočtu 
kapitálových výdavkov na rok 2011.  
 
Úrad sa v roku 2011 zameral na kvalitnú prípravu projektov, ktorých realizácia bude hradená 
z kapitálových výdavkov v nasledujúcom období: 
 
- DRG projekt – úrad v decembri 2011 uzatvoril zmluvu o spolupráci s nemeckou 
spoločnosťou InEK, na základe ktorej bude úrad a InEK vyvíjať slovenskú verziu DRG 
systému. Zmluva nadobudla účinnosť v januári 2012, kedy bola z kapitálových  výdavkov 
uhradená prvá splátka v hodnote 238 000 eur. DRG projekt bude v r. 2012 vzhľadom na jeho 
ekonomickú náročnosť ďalej financovaný aj z prostriedkov štátneho rozpočtu, aj 
z prostriedkov ESF (európsky sociálny fond). 
 
- EESSI projekt – vzhľadom na nedostatočnú technickú špecifikáciu technickou komisiou 
EÚ bol pozastavený projekt a jeho finančné plnenie v r. 2011 bolo realizované vo výške        
101 280 eur, čo predstavuje 51 % plnenie z celkových plánovaných nákladov. Rozhodnutie 
technickej komisie je očakávané najneskôr v termíne do 30. 06. 2012. 
 
-  Budovanie informačného systému  úradu – úrad má informačmý systém, ktorý 
nedokáže reagovať na potreby úradu v jeho bežnej dennej praxi. Zároveň práve úrad 
disponuje dôležitými databázami v rámci vedenia registrov, ako aj informáciami týkajúcimi 
sa verejného zdravotného poistenia. Na základe uvedeného úrad v r. 2011 pripravil 
(vlastnými ľudskými zdrojmi) návrh riešenia pre úpravy informačného systému, a tiež jeho 
dobudovanie o dátový sklad, manažérsky informačný systém, riešenie zálohovania dát 
a pripravuje informačno-technologickú platformu pre realizáciu nových projektov, ako je 
DRG, PCG, EESSI a pod. Súčasťou budovania informačného systému je rekonštrukcia 
serverovne, ktorá je nevyhnutná pre zvládnutie vyššie uvedených nových projektov a 
bezpečnosť informačného systému úradu (automatické zálohovanie dát). Realizáciu projektu 
budovania informačného systému – SW a HW predpokladáme v roku 2012 z kapitálových 
prostriedkov.   
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V rozpočte plánované výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia neboli 
realizované z dôvodu neukončeného výberového konania na rekonštrukciu SLaPA 
pracoviska v Bratislave, ktoré musí byť rekonštruované z dôvodu požiadaviek kvality 
v rámci jeho  akreditácie. Rekonštrukčné práce budú prebiehať v roku 2012 po ukončení 
verejného obstarávania.  
 
Obnova vybavenia úradu počítačmi a kancelárskou technikou. Úrad vzhľadom na zastaralosť 
vybavenia úradu realizoval súťaž na dodávku počítačov a kancelárskej techniky, aby ju mohol 
počas nasledujúcich rokov priebežne obnovovať. 
 
K rozpočtovaným výdavkom na rekonštrukcie a modernizáciu strojov a zariadení neboli 
realizované v plnom rozsahu výdavky na úpravy softvéru, kde bolo čerpanie k upravenému 
rozpočtu na 18,5 %. Výdavky na obstaranie nového softvéru neboli pôvodne rozpočtované 
a v skutočnosti bol zabezpečený nákup softvéru v hodnote 71 833 eur. Úrad uhradil 
elektronický formulár – list o prehliadke mŕtveho, ktorý úrad obstaral bez zákonnej 
kompetencie na určovanie jeho náležitostí.  
 
Druhou významnou položkou čerpania kapitálových výdavkov mimo výdavkov na 
rekonštrukcie boli výdavky na nákup prístrojového vybavenia v rámci modernizácie SLaPA 
pracovísk a obnovu výpočtovej techniky. 
 
Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2011: 
 
Tab. č. 5 

Rozpočtová 
klasifikácia 

Názov 
Rozpočet 

2011 
(v €) 

 
Upravený 
rozpočet 

2011 
(v €) 

 
Skutočnosť 

v roku 
2011 
(v €) 

 
Percento 
čerpania 

k upravenému 
rozpočtu 

 
700 

Kapitálové výdavky 
celkom      2 250 140     2 250 140          305 747     13,59 

711003 Nákup softvéru 
                   -            100 000           71 833     71,83 

 
713 

Nákup strojov prístrojov 
a zar. 

 
300 000 

 
300 000 

 
42 601 

 
14,2 

 
713 002 

z toho 
Výpočtová technika         150 000     

                 
150 000            22 967     15,31 

 
713 004 

Prev. stroje, prístroje, 
zariadenia         150 000          150 000           13 200     8,80 

 
716 

Prípravná a proj. 
dokumentácia         150 000          250 000      

 
717 

Real. stavieb a tech. zhodnot. 
         800 140          600 140             6 266     1,04 

 
718 

Rekonštrukcia 
a modernizácia      1 000 000     1 000 000          185 047     18,50 

 
718 006 

z toho Rekonštrukcia 
a modernizácia softvéru      1 000 000     1 000 000          185 047     18,50 

 
4. Príjmové finančné operácie 
 
Príjmové finančné operácie zahrňovali v rozpočte  roku 2011 zostatok finančných 
prostriedkov z predchádzajúcich rokov a zaplatený príspevok zdravotných poisťovní na 
činnosť úradu na nasledujúci rok. 
Zostatok prostriedkov k 01. 01. 2011 v sume 16 206 486 eur sa skladá z dvoch častí. Prvou je 
príspevok zdravotných poisťovní na činnosť úradu na rok 2011, ktorý zdravotné poisťovne 
uhradili na účet úradu v decembri 2010 v sume 14 390 955 eur. Predpokladaný príjem 
v rozpočte na rok 2010 bol 14 985 177 eur, predpoklad bol naplnený na 96,0 %.  
 
Druhou časťou zostatku prostriedkov k 01. 01. 2011 bol kumulovaný prebytok hospodárenia 
predchádzajúcich rokov vo výške 1 815 531 eur. Úrad priebežne zo zostatku kryje kapitálové 
výdavky. 
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5. Prebytok hospodárenia úradu 
 
Úrad v roku 2011 vykázal podľa platnej metodiky ESA 95 prebytok hospodárenia v sume        
17 763 267 eur. Z tejto sumy tvorí v roku 2011 uhradený príspevok na činnosť úradu v roku 
2012 vo výške 15 103 304 eur  a zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške             
2 659 963 eur. 
 
V roku 2011 úrad vykázal v metodike ESA 95  saldo vo výške 1 556 781 eur, 
pričom rozpočet na rok 2011 predpokladal saldo vo výške 173 494 eur, čo 
predstavuje prebytok salda o 1 383 287 eur. 
 
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). 
 
C.  Vyhodnotenie hospodárenia úradu v roku 2011 
 
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 majetkovú 
pozíciu úradu. 
 
Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2011  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 vyplývajúci z rozdielnej metodiky účtovania nákladov a výnosov a čerpania 
výdavkov. 
 
a) Náklady 
 
Celkové náklady úradu v roku 2011 predstavovali 15 793 109 eur. Oproti porovnateľnému 
obdobiu predchádzajúceho roka poklesli o 2,04 %. 
 
Náklady na mzdy boli vo výške 6 793 852 eur, čo predstavuje 43,0 % -ný podiel z celkových 
nákladov. Uvedená položka zahŕňa 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 2011 
predstavovala 1 184 eur. 
 
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 plnená voči 
zamestnancom na SLaPA pracoviskách. 
 
Z celkového počtu zamestnancov úradu v roku 2011 bolo zamestnaných na vyššie uvedených 
pracoviskách 190 zamestnancov, čo je 39,75 % podiel. 
  
Prehľad počtu zamestnancov a mzdových nákladov je uvedený v tabuľke. 
Tab. č. 6 

 

Rozpočtovaný 
priem. počet 

zamestnancov 
na rok 2011 

Prepočítaný 
počet zam. 
k 31. 12. 11 

Priemerný 
prepočítaný 
počet zam. 
v roku 2011 

Mzdové náklady 
v r. 2011 (€) 

Ústredie 121 123,61 123,35 1 988 178 
Pobočky 173 164,45 164,26 2 132 351 
SLAPA 204 194,74 190,24 2 673 323 
Spolu 498 482,8 477,85  6 793 852 
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Náklady na zákonné zdravotné a sociálne poistenie predstavovali 2 277 851 eur, čo je  
33,53 %   zo mzdových nákladov. 
 
Porovnanie niektorých významných nákladových položiek: 
Tab. č. 7 

Účet Náklad 
V roku 
2010 
v € 

Z celkových 
nákladov 

V roku 
2011 
v € 

Z celkových 
nákladov 

501 Spotreba materiálu 440 408 2,7% 418 930 2,7% 
502 Spotreba energie 547 304 3,4% 430 500 2,8% 
511 Opravy 

a udržiavanie 
480 064 3,0% 336 365 2,1% 

518 Ostatné služby 2 729 534 16,9% 2 652 270 16,8% 
521 Mzdové náklady 6 895 818 42,8% 6 793 852 43,0% 
524 Zákonné poistenie 2 283 235 14,2% 2 227 851 14,1% 
549 Iné ostatné náklady 918 299 5,7% 885 856 5,6% 
551 Odpisy dlhodobého 

majetku 
1 419 090 8,8% 1 377 792 8,7% 

 Ostatné náklady 395 721 2,5% 669 693 4,2% 
Náklady celkom 16 109 473  15 793 109  
 
V štruktúre nákladov najvyšší podiel nákladov na celkových nákladoch okrem mzdových 
nákladov tvorili náklady na služby a náklady na tovary. 
 
V priebehu roku 2011 bol zaznamenaný pokles v položke spotreba energie o 21,3 
percentuálneho bodu z dôvodu úpravy špecifikovania zálohových platieb prevádzkových 
nákladov ústredia v prenajatej budove na Žellovej ul. na základe vyúčtovania spotreby, ktoré 
boli účtované na energie. Náklady na opravy a údržbu poklesli o 30,1 % z dôvodu 
zabezpečenia reálneho predloženia a zúčtovania faktúr na opravy a údržbu softvéru oproti 
predchádzajúcemu obdobiu.  
 
Ostatné nákladové položky v celkovom čerpaní a v podiele na celkových nákladoch vykazujú 
minimálne rozdiely. 
 
Ostatné služby - najvyššie náklady boli vynaložené (v zátvorke rok 2010) na nájomné – 
v sume 1 156 359 (1 059 233) eur. V priebehu roka 2010 upravovaná výška nájomného za 
prenájom priestorov SLaPA pracovísk a nájomného ústredia a pobočky Bratislava na Žellovej 
bola v roku 2011 účtovaná počas celého roku. Medziročný pokles zaznamenali náklady na 
poštovné 179 205 (239 818) eur, náklady na prepravu mŕtvych a prepravu lekárov na 
prehliadky mŕtvych 413 710 (465 303) eur. Náklady na konzultačné služby 143 890 (159 126) 
eur sú konzultácie a posudky zmluvných konzultantov špecialistov v medicínskych odboroch, 
ktorí sú prizývaní k riešeniu sťažností a podnetov za poskytovanú zdravotnú starostlivosť. 
Telekomunikačné služby boli čerpané vo výške 114 114 (91 823) eur a náklady na internet 
163 910 (166 305) eur. Náklady na upratovacie služby medziročne poklesli 124 321 (147 251) 
eur z dôvodu vypovedania nevýhodných zmlúv na zabezpečenie upratovacích služieb 
a zabezpečenia si týchto činností vlastnými zamestnancami na pobočkách, ako i na SLaPA 
pracoviskách.  
 
Iné ostatné náklady zahrňujú aj  náklady na prehliadky mŕtvych v sume  490 724 (466 733) 
eur, ktoré vzrástli z dôvodu zvýšenia základnej sadzby za prehliadku od 01. 01. 2010 z 8,30 
eur na 9,80 eur a príplatku za prehliadku mimo zdravotníckeho zariadenia v sume 3,20 eur. 
Náklady na stravovanie vo výške 174 658 (186 998) eur, odmeny členom dozornej rady 
a správnej rady vo výške  160 567 (155 451) eur  a náklady na  povinné rekondičné pobyty 
zamestnancov pracujúcich na rizikových pracoviskách v sume 9 451 (18 447) eur sú viazané 
na zákonné úpravy. 
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b) Výnosy 
 
Celkové výnosy úradu k 31. 12. 2011 predstavovali 15 457 912 eur (k 31. 12. 2010 to bolo 
15 871 218 eur, t. j. pokles o 2,6 %). Rozhodujúcu položku výnosov predstavoval prevod 
príspevku zdravotných poisťovní na činnosť úradu na rok 2011 v sume 14 390 955 eur. 
Príspevok bol príjmom úradu v roku 2010, v účtovníctve bol zaúčtovaný ako výnos budúceho 
obdobia a v januári 2011 preúčtovaný do výnosov. 
 
Ďalšími výnosovými položkami v roku 2011 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 
Univerzity Komenského Bratislava o vytvorení výučbovej základne pre študentov a na 
základe tejto zmluvy úrad vyúčtoval náhrady za uskutočnenie výučby študentov. Úrad 
umožňuje na SLaPA pracoviskách aj odbery buniek a tkanív a za umožnenie tejto činnosti si 
od odberových tímov účtuje náhrady výdavkov spojených s realizáciou odberov. 
 
 
Štruktúra výnosov úradu v roku 2011: 
 
Tab. č. 8 

Účet Výnos 
Skutočnosť 

k 31. 12. 2010 
(v €) 

Skutočnosť 
k 31. 12. 2011 

(v €) 
Tržby z predaja služieb 
z toho: 

624 405 586 855 

- súdne pitvy 282 523 276 764 
- chladenie 30 984 34 462 
- toxikologické vyšetrenia 139 721 142 994 
- výučbová základňa 154 544 93 785 

602 

- ostatné tržby (odber tkanív) 16 633 38 850 
644 Úroky 10 179 9 341 
645 Kurzové zisky 441 649 153 555 
648 Zákonné poplatky (príspevky 

od ZP na činnosť úradu) 
 

14 195 300 
 

14 390 955 
Ostatné výnosy 
z toho: 

291 811 11 559 

   
- povolenia a súhlasy 2 645 2 511 
- vydanie rozhodnutí 287 494 6 711 

649 

- náhrady trov z exekúcií 
- náhrady iné 

1 292 
380 

2 179 
158 

651 Tržby z predaja DHM 16 198 6 013 
691 Dotácie na IS 291 677 299 633 
 
           Výnosy celkom 15 871 218  15 457 911 
 
Z prehľadu výnosov je zrejmé, že v roku 2011 poklesli tržby z predaja služieb za odborné 
činnosti SLaPA pracovísk, a to výnosy za výučbovú základňu, ktoré medziročne klesli 
o 39,3 % z dôvodu nepredloženia podkladov na fakturáciu zo strany objednávateľa. 
 
Kurzový zisk plynúci  z agendy styčného orgánu bol nižší oproti predchádzajúcemu obdobiu a 
celkové saldo kurzových rozdielov je strata 268 283 eur. 
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2. Zhodnotenie majetkovej pozície úradu 
 
a) Dlhodobý majetok 
 
Stav a štruktúra dlhodobého majetku k 31. 12. 2011 je vyjadrený v tabuľke. Majetok v tabuľke 
je uvedený v obstarávacích cenách: 
 
Tab. č. 9 

 
Stav 

k 01. 01. 2011 
(v €) 

Prírastok/ 
úbytok (+/-) 

(v €) 

Stav 
k 31. 12. 2011 

(v €) 

Dlhodobý majetok celkom 10 521 675 + 482 746 11 004 421 
z toho 
- nehmotný 2 944 355 + 524 640 3 468 995 
- hmotný celkom 7 577 320 - 41 894 7 535 426 
Z toho 
- stavby 2 000 321 + 356 344 2 356 665 
- stroje, prístroje 3 586 363 + 9 933 3 596 296 
- dopravné prostriedky 539 148 - 47 745 491 403 
- ostatný hmotný majetok 18 372 0 18 372 
- nezaradený hmotný majetok 1 433 116 - 360 426 1 072 690 
 
Najvýznamnejším prírastkom dlhodobého majetku úradu v roku 2011 bol zaradený hmotný 
majetok - rekonštrukcie na budovách pre SLaPA pracoviská v Bratislave, Banskej Bystrici a 
Martine. Úrad v roku 2011 právne vysporiadal náležitosti potrebné k zaradeniu investícií 
z minulých období. V prírastku nehmotného majetku v roku 2011 bol zaradený softvér pre 
elektronické spracovanie prehliadok mŕtvych a zhodnotenie informačného systému. V rámci 
obstarania nehmotného majetku bola zúčtovaná prvá splátka na vývoj slovenskej verzie DRG. 
 
Nehmotný majetok (softvér) - obsahuje okrem bežného softvéru zaradenie komplexného 
informačného systému vrátane licencií financovaných z vlastných zdrojov vo výške 1 742 873 
eur a z eurofondov vo výške 935 050 eur. 
V hmotnom majetku sú v najvyššej hodnote zaradené úradom obstarané stroje, prístroje a 
zariadenia pre zabezpečenie hlavne činností SLaPA pracovísk a výpočtová technika pre 
potreby úradu. 
 
Úrad formou zhodnotenia prenajatého majetku vykonal rekonštrukciu a modernizáciu 
SLaPA pracovísk Nitra, Bratislava, Banská Bystrica a Martin, ktoré má zaradené v majetku. 
Rekonštrukciou boli zmodernizované pitevné priestory, zabezpečená technika pre potreby 
chladenia tiel a zabudovaná nová vzduchotechnika. Týmito úpravami sa skvalitnil výkon 
práce a 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 informačného systému 
bolo potrebné vykonať úpravy sietí. 
 
Úrad v roku 2008 začal riešiť problém umiestnenia SLaPA pracoviska v Košiciach, ktoré 
v súčasnosti zabezpečuje činnosť v nevyhovujúcich technologických a hygienických 
priestoroch. Úrad naplánoval riešenie problému umiestnenia SLaPA pracoviska a pobočky 
v jednej budove. Zároveň úrad obstaral v roku 2010 projektovú dokumentáciu na 
rekonštrukciu objektu Ipeľská ul. Košice. Projekt predpokladá investíciu na rekonštrukciu 
objektu vo výške 6 151 000 eur a tiež je priestorovo predimenzovaný vo vzťahu k reálnym 
potrebám úradu. Z uvedeného vyplýva, že úrad nedokáže z vlastných zdrojov pokryť 
investíciu a rekonštruovať objekt tak, aby ho mohol aj reálne využívať. Tiež prevádzka 
priestorovo predimenzovaného objektu bude z hľadiska potrieb úradu neefektívna. Dlhodobý 
hmotný majetok úrad odpisuje rovnomerne podľa § 27 a § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
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z príjmov v znení neskorších predpisov. Zrýchlené odpisovanie majetku sa neuplatňuje. 
Dlhodobý majetok úradu bol k 31. 12. 2011 odpísaný na 59,5 %, zostatková hodnota 
dlhodobého majetku bola k uvedenému dátumu 4 454 500 eur. 
 
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 2011 mal úrad otvorenú hotovostnú pokladnicu na ústredí, 8 hotovostných 
pokladníc na pobočkách a 10 hotovostných pokladníc na SLaPA pracoviskách. 
Denný limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti vymedzuje výnos ministerstva 
financií sumou 4 000 eur a  peňažné prostriedky v cudzej mene v sume zodpovedajúcej 
hodnote 1 000 eur prepočítané podľa referenčného výmenného kurzu určeného 
a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platného 
v tento deň. 
Denný peňažný limit zostatku je pre pobočky a SLaPA pracoviská 100 eur a zvyšok do 4 000 
eur limitu je v  pokladnici ústredia. 
 
Ústredie úradu má otvorené valutové pokladnice na CZK používané na zúčtovanie 
zahraničných pracovných ciest. Zostatok v tejto pokladnici k 31. decembru 2011 bol nulový. 
 
Celkový zostatok hotovosti vo všetkých pokladniciach eur k 31. decembru 2011 bol 2 116,62 
eur. V pokladniciach cenín (PHM) bol zostatok 1 554,16 eur. 
 
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 2011 bolo 
v pokladniciach úradu (ústredie a pobočky) použitých v zmysle cit. zákona 20 981 eur, čo 
predstavuje 0,14 % z rozpočtovaných bežných výdavkov na rok 2011. 
 
2. Bankové účty 
 
Na účtoch, ktoré má úrad otvorené v Štátnej pokladnici, evidoval k 31. decembru 2011 
nasledovné zostatky: 
 
• bežný účet        444 112,76 €, 
• účet na poplatky           17 307 117,70 €, 
• zúčtovací účet  4 394 139,87 €, 
• účet pre sociálny fond   4 195,14 €, 
• účet pokút  64 688,66 €, 
• depozitný účet     4 672,90 €, 
• účet pre štruktur. fondy 0,00 €. 
 
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. 2011 vo výške 10 450,64 eur. 
 
Celkový zostatok na účtoch úradu k 31. 12. 2011 bol vo výške 22 229 377,67 eur. 
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3. Záväzky a pohľadávky 
 
a) Záväzky 
 
Záväzky úradu k 31. 12. 2011 boli vo výške 39 022 978 eur. Rozdelenie záväzkov je uvedené v 
tabuľke: 
 
Tab. č. 10 

Záväzok - druh K 31. 12. 2010 
(v €) 

K 31. 12. 2011 
(v €) 

Z obchodného styku 
z toho: 

 
28 601 046 

 
34 875 900 

- dodávatelia 364 366 519 713 
- depozit 3 893 4 673 
- z čin. styčného orgánu 28 229 345 34 348 873 
- ostatné 3 442 2 641 
Voči zamestnancom 451 181 389 209 
Voči inštit. soc. poistenia 262 324 247 571 
Daňový 71 477 63 314 
Voči štátnemu rozpočtu 2 114 489 3 443 013 
Sociálny fond 3 070 3 971 
Záväzky celkom 31 503 587 39 022 978 
 
Záväzky z obchodného styku predstavovali 34 875 900 eur, z toho záväzky voči dodávateľom 
boli 519 713 eur. Výška záväzkov voči dodávateľom bola ovplyvnená najmä 30-dňovou 
splatnosťou faktúr a doručením faktúr ku koncu roka 2011 so splatnosťou v januári 2012, 
hlavne za prehliadky mŕtvych a vyúčtovania za 4. štvrťrok. 
 
Najvyšší krátkodobý záväzok súvisí s činnosťou úradu ako styčného orgánu pre poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti v štátoch Európskej únie (ďalej len „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 uvedený 
v tabuľke. 
 
Tab. č. 11 
Záväzky k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2011 
voči štátom EÚ 9 141 726  € 8 697 819  € 
voči ZP v SR 18 824 318  € 25 380 895  € 
 
Úrad k 31. 12. 2011 evidoval záväzok voči štátnemu rozpočtu vo výške 3 443 013 eur. Tento 
záväzok tvorili právoplatné pokuty udelené úradom za priestupky v zdravotnom poistení 
a pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokuty uhradené v priebehu roka 2011 vo výške    
705 030 eur úrad odviedol na príjmový účet kapitoly štátneho rozpočtu. 
 
Ostatné záväzky (zamestnanci, zúčtovanie odvodov z miezd, preddavky dane zo závislej 
činnosti) boli vo výške 700 094 eur. 
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b) Pohľadávky 
 
Pohľadávky úradu k 31. 12. 2011 boli vo výške 33 201 408 eur, rozdelenie a vývoj stavu 
pohľadávok je v tabuľke: 
 
Tab. č. 12 

 
Najväčšiu časť pohľadávok z obchodného styku predstavovali, tak ako pri záväzkoch, 
pohľadávky súvisiace s činnosťou úradu ako styčného orgánu. 
 
V priebehu roku 2011 medziročne vzrástol počet žiadostí o refundáciu za poskytnutú 
zdravotnú starostlivosť na základe skutočných nákladov v prípadoch SR/EÚ o 32,35 % 
a žiadostí EÚ/SR o 18,14 %. 
 
Prehľad o pohľadávkach súvisiacich s činnosťou styčného orgánu a ich vývoj: 
 
Tab. č. 13 
Pohľadávky k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2011 
voči štátom EÚ 14 804 937  € 21 026 602  € 
voči ZP v SR 7 070 716  € 8 389 735  € 
 
Nárast zostatku záväzkov a pohľadávok úradu z činnosti styčného orgánu vo vzťahu 
k zdravotným poisťovniam aj členským štátom ovplyvnili najmä zmeny súvisiace 
s nariadením (ES) č. 987/2009  účinným od 01. 05. 2010. Konkrétne išlo o: 
• rozšírenie okruhu osôb, za ktoré si členské štáty uplatňujú náklady na čerpanú zdravotnú 

starostlivosť prostredníctvom skutočných výdavkov, čo sa prejavilo v náraste prípadov 
čerpania zdravotnej starostlivosti v SR aj v EÚ a zvýšení predpisu pohľadávok úradu v 
roku 2011 o 7 547 964 eur, 

• skrátenie lehoty na uplatnenie pohľadávok z 3 rokov odo dňa čerpania zdravotnej 
starostlivosti na 12 mesiacov odo dňa zaúčtovania na strane veriteľskej inštitúcie, čoho 
dôsledkom bola snaha tak zdravotných poisťovní, ako aj členských štátov v čo najväčšom 
objeme uplatniť pohľadávky a záväzky, 

• predĺženie lehoty splatnosti medzi členskými štátmi zo 6 mesiacov na 18 mesiacov od 
doručenia pohľadávky styčnému orgánu druhého členského štátu, pričom na národnej 
úrovni medzi zdravotnými poisťovňami a úradom ostali zachované lehoty splatnosti     
40-90 dní v závislosti od typu záväzku. 

 
Úrad v pohľadávkach voči poisťovniam z titulu styčného orgánu eviduje aj pohľadávky voči 
Európskej zdravotnej poisťovni (ďalej len „EZP“) v konkurze v čiastke 2 040 eur. Na uvedenú 
pohľadávku nebola vytvorené rezerva. 
 
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 zahraničí. V prípade, ak vznikne takáto situácia, úrad bude musieť vykonať 
úhradu voči zahraničným partnerom.  

Pohľadávka k 31. 12. 2010 
(v €) 

k 31. 12. 2011 
(v €) 

Z obchodného styku 209 168 135 394 
Ostatné pohľadávky 
z toho: 

 
22 140 338 

 
29 687 690 

- z čin. styčného orgánu 22 136 505 29 684 469 
- ostatné 3 833 3 221 
Poskytnuté prevádzkové 
preddavky 

 
0 

 
0 

Za udelené pokuty 2 049 864 3 378 324 
Iné pohľadávky 0 0 
Pohľadávky celkom 24 399 370 33 201 408 
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Úrad požiadal zodpovedné ministerstvá o riešenie vzniknutej situácie a Ministerstvo 
zdravotníctva SR cez Ministerstvo financií SR zabezpečilo v roku 2010 finančné krytie na 
úhradu záväzkov voči iným členským štátom EÚ za vecné dávky (zdravotnú starostlivosť) 
čerpané poistencami Európskej zdravotnej poisťovne, a. s.  
Z uplatnenej pohľadávky nie sú ešte ukončené všetky záväzky voči iným členským štátom EÚ 
za poskytnutú starostlivosť čerpanú poistencami EZP. Úrad bol v roku 2011 uspokojený z 
konkurzu vo výške 16 699,31 eur a túto čiastku v zmysle usmernenia MZ SR poukázal na 
Ministerstvo zdravotníctva SR. 
V roku 2011 boli z Ministerstva zdravotníctva SR uhradené pohľadávky voči EZP vo výške 
553,25 eur. 
 
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 135 394 eur. 
Dôvodom tohto stavu je skutočnosť, že zadávatelia súdnych pitiev a väčšiny toxikologických 
vyšetrení (regionálne zložky Policajného riaditeľstva) uvoľňujú finančné prostriedky na 
úhradu svojich záväzkov zvyčajne až po uzatvorení prípadu, čo v niektorých prípadoch môže 
predstavovať aj niekoľko mesiacov, a aj po uzatvorení prípadov sú úhrady realizované 
oneskorene. 
 
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. 2011 vo výške 3 378 324 eur. 
 
Ostatné pohľadávky v sume 3 221 eur sú najmä pohľadávky vyplývajúce zo zúčtovania so 
sociálnym fondom. 
 
V roku 2011 vykázal úrad záporný kurzový rozdiel v hodnote 268 281,63 eur, ktorý vyplynul 
z účtovania predpisu a úhrad záväzkov úradu ako styčného orgánu voči  EÚ v cudzej mene. 
 
D. Kontrolná činnosť úradu 
 
Na zabezpečenie kontrolných mechanizmov hospodárneho nakladania s finančnými 
prostriedkami úradu je hospodárenie úradu kontrolované odborom vnútornej kontroly 
a auditu. V rámci vnútorného kontrolného systému úradu sú vykonávané tieto kontroly: 
I.    finančná kontrola 
II.  vnútorná kontrola. 
 
I. Vykonávanie finančnej kontroly 
 
a) Predbežná finančná kontrola 
 
Predbežnou finančnou kontrolou je overovaná každá finančná operácia. Predbežnou 
finančnou kontrolou sa overuje, či je pripravovaná finančná operácia v súlade so schváleným 
rozpočtom úradu, so zásadami verejného obstarávania, správy majetku, so zmluvami 
uzatvorenými úradom alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami, 
a či je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
Pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly na jednotlivých útvaroch úradu v roku 2011 
nebolo predsedovi úradu oznámené zistenie závažných nedostatkov. 
 
b) Vykonávanie priebežnej finančnej kontroly 
 
Na základe pracovného postupu č. 7/2011 o vykonávaní priebežnej finančnej kontroly bola 
v roku 2011 vykonaná jedna priebežná finančná kontrola riaditeľkou sekcie ekonomiky, a to 
pri finančných operáciách súvisiacich s kapitálovými výdavkami úradu. Priebežnou finančnou 
kontrolou nebol zistený nesúlad vybranej pripravovanej finančnej operácie so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi úradu. 
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c) Vykonávanie následnej finančnej kontroly 
 
Následné finančné kontroly vykonáva OVK podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej 
kontrole a o vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tieto kontroly boli 
zahrnuté do plánu VKČ úradu a sú vykonávané na základe poverenia predsedu úradu. V  roku 
2011 bolo vykonaných spolu 19 následných finančných kontrol. Z uvedeného počtu bolo 9 
kontrol ukončených záznamom o výsledku finančnej kontroly a 10 kontrol bolo ukončených 
správou o výsledku finančnej kontroly. Vykonanými následnými finančnými kontrolami bolo 
zistených 31 nedostatkov. Na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku bolo prijatých 24 
opatrení. Kontrolu plnenia a splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a príčin 
ich vzniku z kontrol vykonaných na pobočkách úradu a na SLaPA pracoviskách vykonáva 
OVK pri nasledujúcej kontrole. Na ústredí úradu bola kontrola plnenia a splnenia prijatých 
opatrení vykonaná na základe plánu VKČ na II. polrok 2011 samostatnou kontrolnou akciou. 
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že všetky prijaté opatrenia sú splnené alebo sa priebežne 
plnia.  

 
II. Vykonávanie vnútornej kontroly 

 
Predmetom vykonávania kontroly v rámci vnútorného kontrolného systému úradu je aj 
vykonávanie vnútorných kontrol, ktoré sú zamerané predovšetkým na plnenie úloh 
súvisiacich s  činnosťou úradu  a na plnenie úloh vyplývajúcich z porád úradu.  
Vnútorná kontrola v rámci vnútorného kontrolného systému úradu bola v roku 2011 
vykonávaná v súlade s plánom, v ktorom sú jednotlivé kontroly plánované v dvoch oblastiach:   

a) oblasť kontroly  -  kontrolná činnosť na základe poverenia, 
b) oblasť kontroly  -  priebežná kontrola.       

 
a) Oblasť kontroly – kontrolná činnosť na základe poverenia 
Plánované kontroly v oblasti A) plánu VKČ boli vykonávané podľa čl. 7 ods. 1 smernice           
č. 2/2010 Pravidlá vnútornej kontrolnej činnosti úradu na základe písomného poverenia 
predsedu úradu. V rámci tejto časti plánu vykonával kontroly OVK a odborné útvary ústredia. 
Pobočky úradu vykonávali kontroly v rámci oblasti B) plánu VKČ.  
Z celkového počtu 74 plánovaných kontrol v oblasti kontroly A) bolo uskutočnených 73 
kontrol. Z plánovaného počtu nebola vykonaná jedna kontrola v pobočke Bratislava zo strany 
sekcie dohľadu nad zdravotným poistením, odborom pohľadávok a pokút, a to z dôvodu 
organizačných zmien a plánovaného presunu agendy platobných výmerov, pokút a návrhov 
na vykonanie exekúcie na pobočku úradu Trenčín s účinnosťou od 01. 01. 2012. Nad rámec 
plánu na základe požiadavky predsedu úradu bolo uskutočnených 9 mimoriadnych kontrol, 
čím bolo spolu vykonaných v tejto oblasti 82 kontrol. 
Na základe výsledkov z vykonaných kontrol bolo vypracovaných 49 záznamov o výsledku 
kontroly (60 % z celkového počtu výstupov), 23 protokolov o výsledku kontroly a 10 správ 
o výsledku následnej finančnej kontroly.  
Vykonanými kontrolami v tejto oblasti kontrolnej činnosti bolo zistených spolu 74 
nedostatkov. Na odstránenie nedostatkov a ich príčin bolo prijatých celkom 51 opatrení.  
 
b) Oblasť kontroly – priebežná činnosť 
Komplexnosť vnútorného kontrolného systému úradu je zabezpečovaná aj vykonávaním 
priebežných kontrol, ktoré vykonávajú príslušní vedúci zamestnanci úradu (odborných 
útvarov ústredia a pobočiek) podľa čl. 16 ods. 1 smernice č. 2/2010 ako funkčné kontroly. 
Tieto kontroly sú plánované v oblasti B) plánu VKČ na základe vlastných návrhov vedúcich 
zamestnancov odborných útvarov úradu. Funkčné kontroly sa ukončujú zápisom o vykonaní 
kontroly.   
V roku 2011 bolo z celkového počtu 131 naplánovaných funkčných kontrol vykonaných 127 
kontrol. Z toho pobočky si naplánovali vykonať spolu 83 kontrol, ktoré aj všetky zrealizovali. 
Nad rámec plánu bola vykonaná 1 funkčná kontrola v pobočke Banská Bystrica. Odborné 
útvary ústredia si v roku 2011 naplánovali vykonať spolu 48 funkčných kontrol, z ktorých 
zrealizovali 44 kontrol,  nad rámec plánu bola vykonaná 1 funkčná kontrola v sekcii 
ekonomiky. Z naplánovaných funkčných kontrol neboli vykonané 4 kontroly v prvom polroku 
2011 v odbore informatiky, a to z časových dôvodov.   
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Vykonanými funkčnými kontrolami bolo spolu zistených 7 nedostatkov a  na ich odstránenie 
bolo prijatých 5 opatrení.  
 
Záver 
 
Hospodárenie úradu za rok 2011 v bežných výdavkoch vykazovalo oproti rozpočtu úsporu. 
Z hľadiska hospodárnosti a transparentnosti sa prejavili opatrenia uplatňované pri 
zefektívnených a transparentných postupoch verejného obstarávania tovarov a služieb.  
 
Zníženie a udržanie čerpania niektorých podpoložiek výdavkov v porovnaní s rovnakým 
obdobím minulého roka je z dôvodu hospodárenia a prijatia racionalizačných opatrení 
v oblastiach:  
-  výdavkov na poštovné, všeobecný materiál, dopravu, všeobecné služby a na štúdie, 
expertízy a posudky za konzultácie prijaté v druhom polroku 2010 a v priebehu roka 
2011, 

- zavedenia procesov verejného obstarávania na úrade (v roku 2011 zrealizoval 45 súťaží 
a dosiahol prevažne nižšie ceny jednotlivých tovarov, služieb a prác v porovnaní 
s uplynulým obdobím) - nižšia cena 16 súťaží, vyššia cena 5 súťaží, rovnaká cena ako za 
minulé obdobie 5 súťaží, neporovnateľný údaj  z dôvodu zmeny položiek 1 súťaž, 
neporovnateľné 18 súťaží – ide o nové obstarávania tovarov a služieb, ktoré  v minulom 
období neboli obstarávané, 

- revízie nájomných zmlúv- úrad za ústredie a pobočku v Bratislave po presťahovaní do 
priestorov na Žellovej ulici platil na základe pôvodnej zmluvy nájomné bez špecifikácie 
plôch, t. j. za všetky plochy vrátane spoločných priestorov a terás rovnakú čiastku             
13 eur/m2. Vedeniu sa systematickým postupom podarilo zobjektívniť a zefektívniť 
nájomné zmluvy, hlavne na ústredí. Boli aktualizované a zreálnené výpočty 
prevádzkových nákladov s prenajímateľom SAAR, s. r. o., v prenajatých priestoroch 
ústredia. Zálohové platby na prevádzku boli špecifikované a uhrádzajú sa vo výške 
11 500,14 eur/mesiac, čo je podstatný rozdiel oproti plateným zálohám v roku 2010, bez 
špecifikácie jednotlivých položiek, v čiastke 22 194,79 eur/mesiac. 

- revízie ostatných nájomných zmlúv – úrad v závere roka 2010 a v roku 2011 revidoval 
väčšinu nájomných zmlúv pre pobočky úradu a SLaPa pracoviská, a taktiež zmluvy na 
prenájom hnuteľného majetku za účelom preverenia ich objektívnosti a reálneho plnenia. 

 
 
Nižšie čerpanie kapitálových výdavkov oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 vo výške 
2 250 140 eur bolo v čiastke 305 748 eur, t. j. 14,56 %. 
 
Úrad  sa v roku 2011  zameral na kvalitnú prípravu projektov, ktorých realizácia bude 
hradená z kapitálových výdavkov v nasledujúcom období: 
 
- DRG projekt – úrad v decembri 2011 uzatvoril zmluvu o spolupráci s nemeckou 
spoločnosťou InEK, na základe ktorej bude úrad a InEK vyvíjať slovenskú verziu DRG 
systému. Zmluva nadobudla účinnosť v januári 2012, kedy bola z kapitálových výdavkov 
uhradená prvá splátka v hodnote 238 000 eur. DRG projekt bude v roku 2012 vzhľadom na 
jeho ekonomickú náročnosť ďalej financovaný aj z prostriedkov štátneho rozpočtu, aj 
z prostriedkov ESF (európsky sociálny fond). 
 
-EESSI projekt – vzhľadom na nedostatočnú technickú špecifikáciu Technickou komisiou 
EÚ bol pozastavený projekt a jeho finančné plnenie v roku 2011 bolo realizované vo výške        
101 280 eur, čo predstavuje 51 % plnenie z celkových plánovaných nákladov. Rozhodnutie 
technickej komisie je očakávané najneskôr v termíne do 30. 06. 2012. 
 
- Budovanie informačmého systému  úradu - úrad má informačmý systém, ktorý 
nedokáže reagovať na potreby úradu v jeho bežnej dennej praxi. Zároveň práve úrad 
disponuje dôležitými databázami v rámci vedenia registrov, ako aj informáciami týkajúcimi 
sa verejného zdravotného poistenia. Na základe uvedeného úrad v roku 2011                 
pripravil (vlastnými ľudskými zdrojmi) návrh riešenia pre úpravy informačného systému, 
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a tiež jeho dobudovanie o dátový sklad, manažérsky informačný systém, riešenie zálohovania 
dát a pripravuje informačno-technologickú platformu pre realizáciu nových projektov, ako je 
DRG, PCG, EESSI a pod. Realizáciu projektu budovania informačného systému – SW a HW 
predpokladáme v roku 2012 z kapitálových prostriedkov.   
 
- Projekt vytvorenia jednotného centra vydávania platobných výmerov a pokút - 
v marci 2011 sa začala realizácia projektu optimalizácie procesov pri ukladaní pokút na 
oddeleniach dohľadu nad zdravotnými poisťovňami na pobočkách úradu. Zavedením 
jednotných postupov, v spojení s výrazným poklesom návrhov na vydanie platobných 
výmerov (legislatívna zmena) sa pristúpilo k realizácii projektu vytvorenia jedného centra 
spojených činností na pobočke Trenčín, čím sa dosiahlo zníženie prevádzkových a mzdových 
nákladov a zefektívnenie procesov v  uvedených oblastiach. Zároveň sa tým vytvoril priestor 
pre personálne budovanie nových organizačných útvarov na plnenie nových zákonných 
kompetencií úradu (DRG, PCG, odbor analýz). V roku 2011 sa v 1. etape projektu znížil počet 
pracovníkov o 27, celkovo sa dotkne po skončení projektu 70 pracovných miest. 

  
V rozpočte plánované výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia neboli 
realizované z dôvodu neukončeného výberového konania na rekonštrukciu SLaPA 
pracoviska v Bratislave, ktoré musí byť rekonštruované z dôvodu požiadaviek kvality 
v rámci jeho akreditácie. Rekonštrukčné práce budú prebiehať v roku 2012 po ukončení 
verejného obstarávania.  
 
Obnova vybavenia úradu počítačmi a kancelárskou technikou. Úrad vzhľadom na zastaralosť 
vybavenia úradu realizoval súťaž na dodávku počítačov a kancelárskej techniky, aby ju mohol 
počas nasledujúcich rokov priebežne obnovovať. 
 
Kapitálové výdavky na nákup prevádzkových strojov, hlavne pre zabezpečenie 
skvalitnenia vybavenia SLaPA pracovísk a nákup výpočtovej techniky neboli realizované ani 
v druhom polroku 2011, kedy boli ukončené výberové konania, avšak dodacie lehoty nebolo 
možné zabezpečiť do konca roku.  
 
Ďalšou  investíciou bola úhrada v roku 2010 zazmluvneného softvéru -  e-formulára pre 
prehliadky mŕtvych v hodnote 71 833,20 eur, ktorá bola uhradená v roku 2011. Uvedenú 
investíciu predchádzajúce vedenie úradu obstaralo bez zákonnej kompetencie na určovanie 
náležitostí listu o prehliadke mŕtveho. 
 
Z centrálne riadených a financovaných projektov úrad zabezpečoval realizáciu projektu 
OECD „Analýza úrovne bezpečnosti pacienta, kvality a efektívnosti zdravotnej starostlivosti 
v univerzitných nemocniciach pomocou hlásení výskytu nežiaducich udalostí a ich 
hodnotenia na základe údajov získaných zo zdravotnej dokumentácie“. 
 
 
 
V Bratislave február 2012 
 


