
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M E M O R A N D U M 
 
 
 

o spolupráci pri zabezpečení a zavedení klasifikačného 
systému (DRG systému) na Slovensku 

 
 
 

medzi 
 

Ministerstvom zdravotníctva SR 
a 

Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
a 

Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s. 
a 

DÔVEROU zdravotnou poisťovňou, a. s. 
a 

Union zdravotnou poisťovňou, a. s. 
a 

Asociáciou nemocníc Slovenska 
a 

Asociáciou fakultných nemocníc Slovenska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2  

PREAMBULA 
 
 

Projekt zavedenia DRG systému v podmienkach verejného zdravotného poistenia na 
Slovensku je súčasťou Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 
2010 – 2014. Vláda sa v programovom vyhlásení, okrem iného, zaviazala, že zavedie 
spravodlivý systém financovania zdravotnej starostlivosti u všetkých poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti a podporí implementáciu inovatívnych, transparentných a 
objektívnejších úhradových mechanizmov, najmä platby za diagnózu (DRG systém). 

Koncepcia DRG systému je v súlade so spoločenským rámcom pre ekonomické a 
transparentné pôsobenie konkurencie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 

DRG systém má slúžiť ako nástroj pre hodnotenie poskytovania zdravotnej 
starostlivosti a priamej úhrady poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa diagnózy 
zaradenej v príslušnej DRG skupine, ktorého cieľom je objektívnejšie porovnať kvalitu, 
kvantitu a nákladovosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti v SR.  

DRG systém umožní identifikovať vnútorné rezervy zdrojov verejného zdravotného 
poistenia a umožní ich  zmysluplné a efektívne riadenie. DRG systém zabezpečí prehľadnosť 
pri vyjednávaní kontraktov medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti z hľadiska rozsahu, objemu a ceny poskytnutej zdravotnej starostlivosti. DRG 
systém vytvára väzbu medzi zdrojmi a potrebami.  
  Pre vytvorenie DRG systému v podmienkach Slovenskej republiky je nevyhnutná 
spolupráca signatárov memoranda  predovšetkým pri: 

• zabezpečovaní zberu, spracovania a kontroly dát užívateľov klasifikačného systému,  
• vykonávaní výpočtu základných údajov pre nastavenie parametrov klasifikačného 

systému a spracovanie podkladov pre zoznam diagnosticko-terapeutických skupín a  
• zabezpečovaní prevádzky, správy a vývoja referenčnej databázy.  

DRG systém je klasifikačný systém, cieľom ktorého je objektivizácia financovania 
zdravotnej starostlivosti vytvorením systému diferencovaného prístupu pri uzatváraní 
zmluvných vzťahov medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti podľa kritérií efektivity a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.  

Úspešnosť zavedenia DRG systému je podmienená súčinnosťou a spoluprácou 
všetkých zainteresovaných subjektov, t.j. Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu pre dohľad 
nad zdravotnou starostlivosťou, zdravotných poisťovní, ako i poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti. 

Zabezpečenie DRG systému znamená jeho obstaranie pre potreby systému verejného 
zdravotného poistenia v Slovenskej republike. 

Zavedenie DRG systému znamená jeho implementáciu a používanie u poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti, v zdravotných poisťovniach a v Úrade pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou. 

Cieľom memoranda je vyjadrenie spolupráce signatárov memoranda 
• v prijímaní a plnení opatrení smerujúcich k tvorbe vhodných podmienok pre 

zabezpečenie a zavedenie systému DRG pre Slovenskú republiku,  
• v propagácii a podpore projektu DRG, 

 
a preto v záujme plnenia Programového vyhlásenia vlády SR a uskutočnenia projektu DRG 

 
Ministerstvo zdravotníctva SR 

a 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

a 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 

a 
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.  

a 
Union zdravotná poisťovňa, a. s.   
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a 
Asociácia nemocníc Slovenska 

 a 
         Asociácia fakultných nemocníc Slovenska 

 
 

prijímajú toto  
 

 
M E M O R A N D U M 

 
 

o spolupráci pri zabezpečení a zavedení klasifikačného systému (DRG systému) 
na Slovensku 

 
 

Čl. I 
Záväzky strán 

 
 

 1. Signatári memoranda spoločne vyhlasujú, že majú záujem o zabezpečenie a 
zavedenie DRG systému v podmienkach Slovenskej republiky a vyjadrujú vôľu prispieť 
k naplneniu spoločného cieľa, t.j. aktívne sa podieľať na zavedení systému DRG vo verejnom 
zdravotnom poistení v SR nasledovnými záväzkami: 
 
 
1.1 Ministerstvo zdravotníctva SR sa zaväzuje: 
 
a) príslušnými legislatívnymi a exekutívnymi opatreniami vytvárať vhodné prostredie na 
zabezpečenie a zavedenie systému DRG v zdravotníckych zariadeniach v SR, 
 
b) v spolupráci s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zabezpečovať vhodné 
podmienky pre financovanie zabezpečenia a zavedenia DRG systému vo verejnom 
zdravotnom poistení, 
 
c) propagáciou, osvetou a edukáciou aktívne vytvárať pozitívne celospoločenské prostredie, 
ako aj aktívne pozitívne vplývať na mienku odbornej verejnosti pri zavádzaní systému DRG, 
 
d) poskytovať vlastné odborné kapacity pre riešenie situácií pri zabezpečení a zavedení 
systému DRG. 
 
 
1.2 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa zaväzuje: 
 
a)  spolupracovať pri zavedení DRG systému so všetkými signatármi tohto memoranda, ako 
aj so širokou odbornou verejnosťou, 
 
b) transparentne a aktívne riadiť proces zavádzania DRG systému s cieľom jeho čo 
najefektívnejšieho vybudovania, 
 
c) zriadiť riadiaci výbor projektu DRG, ktorý bude zložený zo zástupcov účastníkov tohto 
memoranda a bude prijímať závažné a záväzné rozhodnutia v procese jeho zabezpečovania 
a zavádzania v SR, 
 
d) propagáciou, osvetou a edukáciou aktívne vytvárať pozitívne celospoločenské prostredie, 
ako aj aktívne pozitívne vplývať na mienku odbornej verejnosti pri zavádzaní systému DRG, 
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e) v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR zabezpečovať vhodné podmienky pre 
financovanie zabezpečenia a zavedenia DRG systému vo verejnom zdravotnom poistení, 
 
f)  navrhovať Ministerstvu zdravotníctva SR príslušné legislatívne a exekutívne opatrenia  
súvisiace so zavedením  DRG systému, 
 
g) uverejňovať vo svojom Vestníku metodické usmernenia úradu o rozsahu, štruktúre a 
lehotách na odovzdávanie klinických údajov a ekonomických údajov poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti. 
 
 
1.3 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., 
Union zdravotná poisťovňa, a. s. sa zaväzujú:  
 
a) propagáciou, osvetou a edukáciou aktívne vytvárať pozitívne celospoločenské prostredie, 
ako aj aktívne pozitívne vplývať na mienku odbornej verejnosti pri zavádzaní systému DRG, 
 
b) poskytovať vlastné odborné kapacity pre riešenie situácií pri zabezpečení a zavedení 
systému DRG, 
 
c) vytvárať materiálno - technické podmienky v zdravotnej poisťovni potrebné pre zavedenie 
DRG systému, 
 
d) poskytovať v súlade s platnými právnymi predpismi údaje potrebné pre zavedenie DRG 
systému. 
 
 
1.4 Asociácia nemocníc Slovenska sa zaväzuje: 
 
a) propagáciou, osvetou a edukáciou aktívne budovať pozitívny postoj u poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti, ako aj aktívne pozitívne vplývať na mienku odbornej verejnosti pri 
zavádzaní systému DRG, 
 
b) poskytovať vlastné odborné kapacity pre riešenie situácií pri zabezpečení a zavedení 
systému DRG, 
 
c) spolupracovať pri vytváraní vhodných podmienok v zariadeniach ústavnej zdravotnej 
starostlivosti a spolupracovať pri testovaní DRG systému a jeho celoplošnom zavádzaní, 
 
d) poskytovať v súlade s platnými právnymi predpismi údaje potrebné pre zavedenie DRG 
systému. 
 
 
1.5 Asociácia fakultných nemocníc Slovenska sa zaväzuje: 
 
a) propagáciou, osvetou a edukáciou aktívne budovať pozitívny postoj u poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti, ako aj aktívne pozitívne vplývať na mienku odbornej verejnosti pri 
zavádzaní systému DRG, 
 
b) poskytovať vlastné odborné kapacity pre riešenie situácií pri zabezpečení a zavedení 
systému DRG, 
 
c) spolupracovať pri vytváraní vhodných podmienok v zariadeniach ústavnej zdravotnej 
starostlivosti  a spolupracovať pri testovaní DRG systému a jeho celoplošnom  zavádzaní, 
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d) poskytovať v súlade s platnými právnymi predpismi údaje potrebné pre zavedenie DRG 
systému. 
                                                               
 

Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

 
 

2.1 V prípade vzniku sporu o akýchkoľvek otázkach spojených so zavedením DRG systému 
v SR signatári tohto memoranda vyjadrujú pripravenosť vzájomne o ňom rokovať.  
 
2.2 Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami prijatými a 
podpísanými stranami. 
 
2.3 Memorandum nadobúda platnosť a účinnosť pre signatárov dňom jeho podpisu.  
 
 
 
V Bratislave 17. marca 2011 
 
 
 
 
 
 
 
Za Ministerstvo zdravotníctva SR                                     ........................................................ 
                                                                                                     MUDr. Ivan Uhliarik, minister 
 
 

 
 

Za Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou    ........................................................ 
                                                                                                        MUDr. Ján Gajdoš, predseda 
 
 
 
 
Za Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a. s.                          ........................................................ 
         MUDr. Marian Faktor, generálny riaditeľ 
 
 
 
 
Za DÔVERU zdravotnú poisťovňu, a. s.  ........................................................ 
           JUDr. Martin Šimun, generálny riaditeľ 
 
 
 
 
Za Union zdravotnú poisťovňu, a. s.   ........................................................ 
            Ing. Roman Podolák, generálny riaditeľ 
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Za Asociáciu nemocníc Slovenska ........................................................ 
                          MUDr. Marián Petko, MPH, prezident 
 
 
 
 
Za Asociáciu fakultných nemocníc Slovenska ........................................................ 
                   MUDr. Iveta Marinová, MPH, prezidentka 
 
                                                                                                        


