Rozpočet
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
na rok 2006 – tabuľková časť

Ekon. klasifikácia

Názov položky

Návrh rozpočtu
(v tis. Sk)

2006

2007

2008

Príjmy
453

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
(predpoklad)

393 400

355 600

374 300

220

Príjmy z činnosti úradu
Pitvy podľa osobit. predpisu

40 000
12 600
52 600
800
800
355 600
355 600

42 000
13 500
55 500
900
900
374 300
374 300

42 000
14 800
56 800
900
900
396 200
396 200

802 400

786 300

828 200

145 800
145 800
51 350
51 350
186 550
186 550

136 000
136 000
47 600
47 600
213 400
213 400

147 000
147 000
51 450
51 450
218 550
218 550

383 700

397 000

417 000

63 100
63 100

15 000
15 000

15 000
15 000

Výdavky celkom

446 800

412 000

432 000

Výsledok – prevod do nasledujúceho roku

355 600

374 300

396 200

221
221 004
223
223 001
Celkom 220
240 243
Celkom 240
290 291
291 007
Celkom 290

Úroky z účtov
Príspevky ZP

Príjmy celkom
Výdavky
610
Celkom 610
620
Celkom 620
630
Celkom 630

Mzdy
Odvody z miezd
Tovary a služby

Bežné výdavky celkom
710
Celkom 700

Obstar. kapitálových aktív

Rozpočet
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
na rok 2006 – textová časť
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 k 1. novembru 2004. Rozpočet na
rok 2005 bol zostavený vo februári 2005 a postupne bol prerokovaný správnou radou úradu,
schválený dozornou radou úradu, prerokovaný a odsúhlasený vládou SR (uznesenie
382/2005 z 10. mája 2005) a nakoniec schválený Národnou radou SR dňa 1. júla 2005. Pri
zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo z ustanovení zákona č. 581/2004, z rozpočtu verejnej
správy na roky 2005 – 2007 schváleného NR SR, spresnenia rozpočtu verejnej správy na rok
2006 s výhľadom do roku 2010 a z odhadovaných kvantifikácií príjmov a výdavkov.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je povinný podľa § 28 zákona č.
581/2004 Z. z. pripraviť rozpočet na nasledujúci rok tak, aby bol predložený vláde SR
a Národnej rade SR do 15. augusta bežného roka. Pri rozpočte na rok 2005 sa najmä vo
výdavkovej časti vychádzalo len z orientačných odhadov. Pri zostavovaní rozpočtu na rok
2006 sme vychádzali z kvalifikovaných odhadov založených na reálnejších základoch už
podpísaných zmlúv o prenájme priestorov, systemizácii pracovných miest úradu a pod.
Výdavky úradu na činnosti, ktoré sa v prvom polroku 2005 realizovali ako sú napr. práce
súvisiace s predpisovaním pohľadávok na poistnom na verejné zdravotné poistenie, práce
súvisiace s udeľovaním pokút za neplnenie oznamovacích povinností apod. sú v rozpočte na
rok 2006 len odhadované.

Príjmy úradu
Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka
Rozpočet na rok 2005 bol zostavený ako vyrovnaný. Už v súčasnosti sa však ukazuje,
že všetky naplánované výdavky sa nepodarí realizovať.
Podľa zásadnej pripomienky Ministerstva financií SR je príspevok zdravotných
poisťovní na rok 2006 vo výške 308,4 mil. Sk príjmom roku 2005 a úrad tento príspevok
prevádza do roku 2006 ako „Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov“. Podobne
príjem príspevku na činnosť úradu na rok 2007 je príjmom v roku 2006 a je v plnej výške
prevedený do ďalšieho roka.
Podľa § 28 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z. je kladný hospodársky výsledok úradu
zdrojom financovania úradu v nasledujúcich obdobiach.
Zostatok (nevyčerpanie) prostriedkov v roku 2005 predpokladáme v oblasti:

Bežné výdavky – z dôvodu postupného budovania Úradu pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou a prechodu kompetencií v zmysle zákonov (etapovité zvyšovanie
počtu zamestnancov, prenájom priestorov, úhrada prevozov mŕtvych tiel, postupné
zvyšovanie pitvanosti a pod.). V bežných výdavkoch sa predpokladá zostatok a prevod
prostriedkov vo výške 35 mil. Sk, z toho mzdy a odvody z miezd vo výške 13 mil. Sk. Vyšší
prevod prostriedkov predpokladáme aj v položke 637 005 – špeciálne služby a to 4,5 mil. Sk
za obhliadky mŕtvych a 2,5 mil. Sk za dopravu lekárov na obhliadky mŕtvych a prepravu
mŕtvych na pitvu.
Rok 2005 v oblasti bežných výdavkov nie je rokom štandardným. Nižšie čerpanie
výdavkov na zabezpečenie bežného chodu úradu sú spôsobené vyššie uvedenými faktormi.
Z tohto dôvodu nie je čerpanie bežných prostriedkov na činnosť úradu v roku 2005
použiteľné ako predpoklad pre budúce roky.
Kapitálové výdavky – z dôvodu krátkeho časového obdobia a povinnosti dodržania
lehôt pre verejné obstarávanie dodávateľa sa v roku 2005 nepodarí zaviesť komplexný
informačný systém úradu. Práce na informačnom systému budú ukončené až v ďalších
obdobiach. Na vybudovanie informačného systému bola v rozpočte 2005 plánovaná čiastka
50 mil. Sk a táto bude realizovaná až v roku 2006.
Príspevky zdravotných poisťovní na činnosť úradu
Príjmová časť rozpočtu úradu v časti príspevky zo zdravotných poisťovní vychádza
z rozpočtu verejnej správy na roky 2005 – 2007, ktorý schválila Národná rada
SR, z upresnenia rozpočtu verejnej správy na rok 2006 s výhľadom až do roku 2010 a zo
zásadnej pripomienky Ministerstva financií SR k predkladanému rozpočtu, ktorou sa zmenilo
vykazovanie príspevku zo zdravotných poisťovní. Hlavným príjmom rozpočtu na rok 2006 je
transfer časti príspevkov na zdravotné poistenie vybraných zdravotnými poisťovňami. Podľa
§ 30 zákona 581/2004 Z. z. je to 0,5% z vybraného poistného po prerozdelení v roku 2004, čo
v absolútnej čiastke predstavuje 308,4 mil. Sk prijatých v roku 2005 a prevedených do roku
2006. V roku 2005 očakávané reálne príspevky zdravotných poisťovní sú vyššie ako
plánované v roku 2006, pretože príspevok na činnosť v roku 2005 sa vypočítava podľa § 85
zákona č. 581/2004 Z. z. Podľa tohto ustanovenia je príspevok 0,5% zo štvornásobku
vybraného poistného po prerozdelení za mesiace október, november a december.
V uvedených mesiacoch je vyššia priemerná mzda (a teda aj poistné) ako priemerná mzda za
celý rok. V roku 2006 je príjmom príspevok zdravotných poisťovní vypočítaný
z predpokladaného výberu poistného v roku 2005 vo výške 355,6 mil. Sk a v plnej výške
prevedený do roku 2007.
Ostatné príjmy
Ostatné príjmy sú rozpočtované vo výške 53,4 mil. Sk. Z toho predstavuje 40 mil. Sk
príjem z úhrad za vydané rozhodnutia v správnom konaní (§ 31 zákona č. 581/2004 Z. z.).
Výšku týchto úhrad upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 765/2004 Z. z.
o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ďalším príjmom

sú úhrady za pitvy nariadené podľa osobitného predpisu a vykonané úradom (§ 49 zákona č.
581/2004 Z. z.) v predpokladanej výške 12,6 mil. Sk.
V roku 2006 nie sú predpokladané príjmy zo štátneho rozpočtu.

Výdavky úradu
Výdavky úradu sú členené na bežné výdavky a na kapitálové výdavky. Výdavky sú
plánované vzhľadom k príjmom tak, aby bol neplánovaný, ale pri zostavovaní rozpočtu už
predpokladaný, prevod zostatku prostriedkov z roku 2005 vyčerpaný a výsledok
hospodárenia za rok 2006 bol vyrovnaný.
Bežné výdavky na rok 2006 sú plánované v objeme 383,7 mil. Sk. Najväčšiu
výdavkovú položku tvoria mzdy zamestnancov a príslušné odvody v celkovom objeme 197,15
mil. Sk. Stabilizáciu počtu zamestnancov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
predpokladáme do konca roka 2005. Zároveň úrad pripravuje koncepciu ďalšieho
prevádzkovania súdno-lekárskych a patologicko-anatomických (ďalej len „SLAPA“)
pracovísk. Objem mzdových prostriedkov na zabezpečenie ich činnosti závisí od koncepcie
a časového harmonogramu jej realizácie.
V roku 2005 sme prehodnotili počet zamestnancov na SLAPA pracoviskách a znížili
sme ich stav oproti plánovanému o 50. Preto s ohľadom na čas potrebný na prípravu
a realizáciu koncepcie a na zníženie počtu zamestnancov predkladáme v tomto návrhu
rozpočtu nižší objem mzdových prostriedkov pre nekroptické pracoviská ako v rozpočte roku
2005, ale zároveň vyšší ako v rozpočte verejnej správy na rok 2006, kedy sme predpokladali
už ukončenú realizáciu optimalizácie činnosti SLAPA pracovísk.
Zvýšenie plánovaného stavu zamestnancov v roku 2006 po vykonanej systemizácii
pracovných miest v júni 2005 je o 103 viac oproti skutočnému stavu k 30. 6. 2005, ale
len o 10 zamestnancov viac oproti stavu plánovanému v rozpočte na rok 2005 k 31. 12. 2005.
Vyššia priemerná mzda na SLAPA pracoviskách súvisí s neatraktívnosťou všetkých
vykonávaných prác a zároveň ide o vysokorizikové infekčné pracoviská s príslušným
mzdovým zvýhodnením za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom procovnom prostredí.

Ústredie
Pobočky
SLAPA pracoviská
Celkom

Počet
zamestnancov
112
204
181
497

Mzdy celkom
v tis. Sk
36 195
57 380
52 225
145 800

Priem. mesačná
mzda
26 930
23 440
24 040
24 450

Predpokladaná suma výdavkov za tovary a služby predstavuje v roku 2006 sumu
186,55 mil. Sk. Najväčším rozdielom oproti plánovanému stavu v schválenom rozpočte
verejnej správy na roky 2005-2007 je zníženie nákladov na špeciálne služby (pitvy nebudú
vykonávané externe, nižší počet prejazdených kilometrov s nebohými). Na druhej strane

v rozpočte verejnej správy boli podcenené výdavky na nájomné a najmä na poštovné
a telekomunikačné služby. V rozpočte verejnej správy na obdobie 2005 – 2007 bolo
plánované vydanie cca 50 tis. rozhodnutí o pohľadávkach na poistnom, v súčasnosti je odhad
cca 300-400 tis. rozhodnutí ročne. Toto spresnenie výrazne zvyšuje výdavky na poštovné
a nadväzne aj na položke všeobecný materiál – papier, tonery, výpočtová technika ako aj
zvýšenie počtu pracovníkov na výkon činností v oblasti správneho konania a vyššie mzdové
výdavky, následne vyššie odvodové povinnosti, nájomné priestorov, vyššia spotreba energií a
pod. Zvýšenie výdavkov je sčasti kryté zvýšenými príjmami z vydaných rozhodnutí
o pohľadávkach, kde sa však zároveň predpokladá nižšia priemerná úhrada za jedno vydané
rozhodnutie.
Podrobnejšia štruktúra
v nasledujúcom prehľade:

vybraných významných výdavkov za tovary a služby je

Ekonomická
klasifikácia

Názov položky

631 001
631 002
632 001
632 003
633 001
633 002
633 004
633 006
633 009
633 010
633 013
634 001
634 002
635 006
636 001
636 002
637 001
637 003
637 004
637 005
637 007
637 011
637 014
637 016
637 027

Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Energie
Poštovné, telekomunikačné služby
Interiérové vybavenie
Výpočtová technika
Prevádzkové stroje, prístroje
Všeobecný materiál
Časopisy, noviny, knihy
Prac. odevy, obuv, pomôcky
Nehmotný majetok
Palivo, mazivá, oleje
Servis, údržba, opravy
Údržba budov, priestorov a objektov
Nájomné budov, priestorov a objektov
Nájomné za prevádzkové stroje, prístroje
Školenia, kurzy
Propagácia, reklama
Všeobecné služby
Špeciálne služby
Cestovné náhrady
Štúdie, expertízy, posudky
Stravovanie
Prídel do sociálneho fondu
Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru

Rozpočet
na rok 2006
v tis. Sk
2 500
1 800
12 960
38 500
2 500
2 300
2 300
16 800
1 050
2 000
2 600
3 500
1 000
1 700
18 460
1 650
1 440
1 030
6 500
36 360
1 950
8 800
5 150
880
6 560

V položke 633 006 – všeobecný materiál sa okrem iného predpokladajú výdavky 4,5
mil. Sk na špeciálny zdravotnícky materiál pre SLAPA pracoviská, 2,5 mil. Sk na papier a
tonery a 1,5 mil. Sk na ostatný kancelársky materiál.
V položke 637 005 – špeciálne služby sú zahrnuté výdavky na obhliadku mŕtvych
(13,76 mil. Sk), preprava mŕtvych na pitvu (20 mil. Sk) a doprava lekárov na obhliadku (2,6
mil. Sk)
V položke 637 027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru sú zahrnuté
odmeny dozornej a správnej rady (3,65 mil. Sk) a odmeny konzultantom za vypracované
posudky a refundácia miezd ich zamestnávateľom počas zasadnutí rozkladových komisií.

Kapitálové výdavky v sume 63,1 mil. Sk sa skladajú z dvoch položiek. Prvou sú
výdavky na komplexný informačný systém vo výške 50 mil. Sk, ktoré boli naplánované už
v roku 2005, ale v tomto roku nebudú realizované. Zdrojom krytia výdavkov na informačný
systém v roku 2006 je prevod naplánovaných a nevyčerpaných prostriedkov v roku
2005. Druhou položkou kapitálových výdavkov je nákup prístrojov a zariadení pre
nekroptické pracoviská v sume 13,1 mil. Sk. Už teraz sa však ukazuje, že táto čiastka je
nedostačujúca, pretože existujúce vybavenie SLAPA pracovísk a ich laboratórií je morálne aj
fyzicky zastarané.

http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/BD73279A80AFAC6EC1257096003F6D9E/$FILE/Zdroj.html

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ř. 760
z 5. októbra 2005
k návrhu rozpoŘtu Úradu pre dohűad nad zdravotnou starostlivosƃou na rok
2006
ėíslo materiálu: 14486/2005
Predkladateű:

predseda Úradu pre dohűad nad zdravotnou starostlivosƃou

Vláda
A.

súhlasí
A.1.
s návrhom rozpoŘtu Úradu pre dohűad nad zdravotnou starostlivosƃou
na rok 2006 s pripomienkou prijatou na rokovaní vlády;

B.

ukladá

predsedovi Úradu pre dohűad nad zdravotnou starostlivosƃou
predložiƃ na schválenie Národnej rade SR návrh rozpoŘtu Úradu pre
B.1.
dohűad nad zdravotnou starostlivosƃou na rok 2006,
odôvodniƃ návrh rozpoŘtu Úradu pre dohűad nad zdravotnou
B.2.
starostlivosƃou na rok 2006 v Národnej rade SR.
Vykoná:

predseda Úradu pre dohűad nad zdravotnou starostlivosƃou

Na vedomie: predseda Národnej rady SR

http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/BD73279A80AFAC6EC1257096003F6D9E/$FILE/Zdroj.html12.1.2006 19:31:06

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Číslo: 1488/2005

2014
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 14. decembra 2005
k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2006 (tlač 1358)

Národná rada Slovenskej republiky
A. k o n š t a t u j e,
že návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2006
bol predložený v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade
nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov;

B. s c h v a ľ u j e
rozpočet Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2006 s tým, že
predpokladané príjmy a výdavky sú rozpočtované nasledovne:
Príjmy celkom
z toho:

802 400 tis. Sk

- zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka
- príjmy z činnosti
- úroky z účtov
- príspevky zdravotných poisťovní

393 400 tis. Sk
52 600 tis. Sk
800 tis. Sk
355 600 tis. Sk

Výdavky celkom
z toho:
- výdavky úradu – v tom:
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

802 400 tis. Sk

- prevod do nasledujúceho roka

355 600 tis. Sk.

446 800 tis. Sk
383 700 tis. Sk
63 100 tis. Sk

Pavol H r u š o v s k ý v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Ľubica N a v r á t i l o v á v. r.

Jozef Š i m k o v. r.

