Návrh rozpočtu
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
na rok 2008
1. Úvod
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.“)
k 1. novembru 2004. Úrad 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.
V rokoch 2005 až 2006 úrad rozbiehal svoje zákonom stanovené činnosti a postupne
kreoval personálne a organizačné zložky na zabezpečenie svojej činnosti. Rozpočty v týchto
rokoch nevyjadrovali komplexné časové a vecné súvislosti s činnosťou úradu vzhľadom
k tomu, že úrad nemal ekonomickú históriu. Pri zostavovaní rozpočtov sa vychádzalo najmä
z predpokladov a odhadov príjmov a výdavkov. Uvedená skutočnosť spôsobila v rokoch 2005
a 2006 nedočerpanie niektorých položiek rozpočtu, ktoré úrad podľa § 28 ods. 5 zákona č.
581/2004 Z. z. prenáša do nasledovných období. Úrad pri zostavovaní rozpočtu na rok 2008
vychádzal z príjmov a výdavkov predchádzajúcich období, z uzatvorených zmlúv o prenájme
priestorov, zo systemizácie pracovných miest úradu a pod. V predkladanom rozpočte sú
zreálnené príjmy úradu súvisiace s predpisovaním pohľadávok na poistnom na verejné
zdravotné poistenie, ktoré boli v predchádzajúcich rozpočtoch navrhované bez možného
porovnania s vývojom v obdobnej činnosti. Zároveň sú zreálnené aj výdavky súvisiace s touto
činnosťou, ako aj výdavky súvisiace s udeľovaním pokút za neplnenie oznamovacích
povinností a s rozhodovaním pri riešení sporov vyplývajúcich z ročného zúčtovania
poistného.
Rozpočet na rok 2008 bol zostavený na základe platnej legislatívy v máji 2007. Pri
zostavovaní rozpočtu úrad vychádzal z ustanovení zákona č. 581/2004 Z. z., z rozpočtu
verejnej správy na roky 2007 – 2009 schváleného Národnou radou SR, zo spresnenia
rozpočtu verejnej správy na rok 2008 s výhľadom do roku 2010 a z kvantifikácií
predpokladaných príjmov a výdavkov úradu.

2. Základné úlohy úradu
Úrad bol zriadený ako právnická osoba a zákonom č. 581/2004 Z. z. mu boli zverené
tieto činnosti:
a) vykonáva dohľad nad verejným zdravotným poistením tým, že:
1. dohliada nad dodržiavaním ustanovení zákonov č. 581/2004 Z. z. a č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 580/2004 Z. z.),
2. vydáva povolenia a iné rozhodnutia a dohliada na plnenie vydaných rozhodnutí
vrátane podmienok určených v týchto rozhodnutiach,
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b)

c)
d)
e)
f)

g)

h)

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

3. vydáva platobné výmery vo veciach uplatnených zdravotnou poisťovňou, ak ide
o pohľadávky na poistnom podľa osobitného predpisu, úroky z omeškania
a pohľadávky vyplývajúce z nezaplatenej úhrady za neodkladnú zdravotnú
starostlivosť,
4. vydáva platobné výmery vo veciach uplatnených platiteľom poistného, ak ide
o pohľadávky vyplývajúce z neuhradeného preplatku na poistnom,
5. vydáva rozhodnutia vo veciach prerozdelenia poistného,
6. vydáva rozhodnutia o pokutách za porušenie povinnosti ustanovených zákonmi č.
581/2004 Z. z. a č. 580/2004 Z. z.,
vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti tým, že dohliada na správne
poskytovanie zdravotnej starostlivosti a pri tejto činnosti:
1. ukladá sankcie,
2. podáva návrhy na uloženie sankcie,
3. ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
zúčastňuje sa na prerozdeľovaní poistného,
spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom financií SR na príprave
všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa verejného zdravotného poistenia,
plní záväzky štátu v oblasti zdravotníctva vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv na
základe poverenia Ministerstva zdravotníctva SR,
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,
uhrádza náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencovi členského štátu
Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska v Slovenskej republike na
základe zmluvy o sociálnom zabezpečení alebo dohody s členskými štátmi Európskej únie,
Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska alebo dohody príslušných úradov týchto
štátov, v ktorých sa zmluvné štáty vzdali vzájomného uhrádzania týchto nákladov,
plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom č. 581/2004 Z. z.
Pri svojej činnosti úrad:
určuje spôsob a formu vykazovania poistného,
určuje formu a náležitosti preukazu poistenca,
prideľuje číselné kódy zdravotným poisťovniam,
prideľuje číselné kódy lekárom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,
vedie:
1. centrálny register poistencov,
2. zoznam zdravotných poisťovní, ktoré vykonávajú verejné zdravotné poistenie na
základe povolenia,
3. zoznam platiteľov poistného,
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,
vydáva vestník úradu,
prevádzkuje informačný systém,
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h) poskytuje zdravotnej poisťovni informácie o:
1. potvrdení prihlášky na verejné zdravotné poistenie inou zdravotnou poisťovňou do
troch dní odo dňa jej oznámenia,
2. podaní prihlášky na verejné zdravotné poistenie v inej zdravotnej poisťovni pri zmene
zdravotnej poisťovne,
i) umožňuje účasť študentov na pitve,
j) vykonáva toxikologické vyšetrenia pre štátne orgány, právnické osoby a fyzické osoby.

3. Návrh rozpočtu ÚDZS na roky 2008 – 2010 – hlavné položky
Ekon. Klasifikácia

Návrh rozpočtu

Názov položky

(v tis. Sk)

2008

2009

2010

478 304

445 448

462 162

12 400
2 800
15 200
600
600

13 000
3 000
16 000
600
600

13 700
3 100
16 800
600
600

437 454
437 454
931 558

462 162
462 162
924 210

494 575
494 575
974 137

171 500
171 500
58 310
58 310
170 120
170 120
450
450

186 900
186 900
64 500
64 500
180 500
180 500
500
500

201 800
201 800
69 650
69 650
190 100
190 100
550
550

400 380

432 400

462 100

85 730
85 730

29 648
29 648

17 462
17 462

Výdavky celkom

486 110

462 048

479 562

Prebytok hospodárenia bežného roka - zostatok
prostriedkov k 31.12.

445 448

462 162

494 575

Príjmy
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
(predpoklad)
220 223
223 001 Príjmy SLaPA pracovísk
Príjmy z administratívnej činnosti
Celkom 220 – Administratívne poplatky a iné príjmy
240 243
Úroky z účtov
Celkom 240 – Úroky
300 312
312 001 Zo štátneho rozpočtu
312 003 Príspevky ZP
Celkom 300 – Granty a transfery
453

Príjmy celkom
Výdavky
610
Mzdy
Celkom 610 – Mzdy, platy a ost. osob. vyrovnania
620
Odvody z miezd
Celkom 620 – Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
Celkom 630 – Tovary a služby
640
Bežné transfery
Celkom 640 – Bežné transfery
Bežné výdavky celkom
710
Obstar. kapitálových aktív
Celkom 700 – Kapitálové výdavky
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4. Príjmy rozpočtu
4.1. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
V návrhu rozpočtu úradu na rok 2008 je predpokladaný zostatok prostriedkov
hospodárenia z predchádzajúcich rokov vo výške 478 304 tis. Sk. Tento zostatok prostriedkov
sa skladá z dvoch časti. Prvú časť tvorí príspevok zdravotných poisťovní na činnosť úradu na
rok 2008 v sume 391 929 tis. Sk. Zdravotné poisťovne podľa novely č. 12/2007 Z. z. zákona č.
581/2004 Z. Z. sú povinné splniť svoju povinnosť podľa § 30 ods. 1 a poukázať príspevok na
účet úradu do 20. decembra 2007. Druhá časť zostatku prostriedkov 86 375 tis. Sk je tvorená
zostatkom prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Tento zostatok spôsobila najmä
skutočnosť, že úrad v roku 2005 len začal svoju činnosť a postupne v priebehu rokov 2005
a 2006 rozširoval okruhy jednotlivých odborných činností. V roku 2007 úrad uzatvoril
zmluvu na dodávku informačného systému s víťazom verejnej súťaže v objeme cca 90 mil. Sk
a z tohto dôvodu úrad už prv plánované prostriedky na informačný systém začína čerpať až
v priebehu roka 2007. Podľa § 28 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z. je kladný hospodársky
výsledok úradu zdrojom jeho financovania v nasledujúcich obdobiach. Zostatok prostriedkov
z predchádzajúcich období úrad predpokladá v roku 2008 a nasledujúcich použiť na
kapitálové výdavky – najmä na dobudovanie informačného systému a na modernizáciu
súdnolekárskych a patologicko-anatomických pracovísk (ďalej len „SLaPA pracovísk“).

4.2. Príjmy z činnosti úradu
Príjmy súvisiace s činnosťou úradu sú rozpočtované v sume 15 800 tis. Sk. Z tejto
čiastky predstavuje 12 400 tis. Sk príjem z úhrad za pitvy nariadené podľa osobitného
predpisu a vykonané úradom (§49 zákona č. 581/2004 Z. z.), príjem za toxikologické
vyšetrenia vykonané v laboratóriách úradu pre štátne orgány, právnické osoby a fyzické osoby
(§20 ods. 1 písm. j zákona č. 581/2005 Z. z.) a príjem za chladenie mŕtvych tiel (§ 5 ods. 5
zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve). Úrad predpokladá príjem 2 800 tis. Sk z úhrad za
vydané rozhodnutia v správnom konaní (§ 31 zákona č. 581/2004 Z. z.). Platbu týchto úhrad
upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úrad predpokladá príjem 600 tis. Sk
z úrokov na účtoch.

4.3. Príspevok zdravotných poisťovní
Rozhodujúcim príjmom v rozpočte na rok 2008 je príspevok zdravotných poisťovní na
činnosť úradu na rok 2009 vo výške 437 454 tis. Sk. Podľa § 30 zákona č. 581/2004 Z. z. je to
0,5% z vybraného poistného po prerozdelení v roku 2007. Podľa toho istého ustanovenia sú
zdravotné poisťovne povinné príspevok poukázať najneskôr 20. decembra 2008 a úrad
príspevok pretransformuje v plnej výške do roku 2009 ako zostatok prostriedkov
hospodárenia roka 2008.
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4.4. Transfer v rámci verejnej správy
V roku 2007 úrad na základe zmluvy s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR
uvažoval v príjmovej časti rozpočtu s transferom nenávratného finančného príspevku zo
štrukturálnych fondov EU na vybudovanie komplexného informačného systému úradu
v celkovej sume 28 170,4 tis. Sk. Zložitosťou procesu verejného obstarávania bolo spôsobené
oneskorenie začatia prác na dodávke informačného systému. Úrad predpokladá, že
z uvedenej sumy bude dočerpávať minimálne prostriedky určené na vývoj, implementáciu
a zmenové konania v sume 10 170 tis. Sk až začiatkom roka 2008. Vzhľadom k tomu, že
prostriedky boli rozpočtované už v roku 2007, nie je ich príjem ani použitie uvedené v návrhu
rozpočtu na rok 2008, čo by spôsobilo duplicitu v rozpočtovom procese. Skutočné čerpanie
v roku 2008 bude komentované v správach o hospodárení ako dočerpanie prostriedkov
rozpočtu z roku 2007.

5. Výdavky rozpočtu
5.1. Bežné výdavky
Bežné výdavky na rok 2008 sú plánované v objeme 400 380 tis. Sk. Najväčšiu položku
tvoria mzdy zamestnancov v sume 171 500 tis. Sk.
Predpokladaný počet zamestnancov a súvisiacich mzdových výdavkov v roku 2008:
Priemerný počet
Mzdy celkom
Odvody z miezd
zamestnancov
v tis. Sk
v tis. Sk
Ústredie
132
53 668
19 740
Pobočky
145
49 680
16 068
SLAPA pracoviská
203
68 152
22 502
Celkom
480
171 500
58 310
Pri nezmenených kompetenciách úradu sa nepredpokladá významná zmena počtu
zamestnancov v rokoch 2008 – 2009. V rozpočte na rok 2008 je predpokladaný rast objemu
miezd oproti rozpočtu roku 2007 o 8,1% a priemerná mzda vo výške 29 774 Sk.
Pri postupnom personálnom budovaní odborných útvarov v zmysle úloh
vyplývajúcich pre úrad zo zákona je nutné zvažovať vysoké požiadavky na zamestnancov
z pohľadu odbornosti, zodpovednosti, praktických širokospektrálnych skúseností a vysokého
stupňa objektívnosti a nezávislosti. Podľa § 43 ods. 6 a 7 zákona č. 581/2004 Z. z. výkon
dohľadu na poskytovaním zdravotnej starostlivosti a dohľadu nad zdravotnými poisťovňami
môžu vykonávať len vysokoškolsky vzdelaní zamestnanci. Z tohto dôvodu úrad na ústredí
a pobočkách zamestnáva vysoký podiel zamestnancov s medicínskym, ekonomickým
a právnickým vysokoškolským vzdelaním s predpísanou viacročnou praxou v odbore. Na
konci roka 2006 úrad celkove zamestnával viac ako 52% vysokoškolsky vzdelaných
zamestnancov, na ústredí viac ako 60% a pobočkách skoro 64%. Priemerná mzda súvisí aj
s neatraktívnosťou všetkých vykonávaných prác na SlaPA pracoviskách a zároveň ide
o vysokorizikové infekčné pracoviská s príslušnými rizikovými príplatkami.
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K mzdovým výdavkom prislúchajú odvody na poistné a príspevky do poisťovní v sume
58 310 tis. Sk.
Úrad predpokladá v roku 2008 prvý raz s poskytovaním sociálnych výhod pre svojich
zamestnancov. Vzhľadom na odbornú náročnosť úloh, ktoré úrad plní (dohľad nad
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nad verejným zdravotným poistením, činnosť
SLaPA pracovísk) je nevyhnutné znížiť fluktuáciu zamestnancov a personálne stabilizovať
odborníkov. Úrad nemá zriadené odbory ani zamestnaneckú radu.
Sociálny program je rozpočtovaný v týchto oblastiach:
- predĺženie riadnej dovolenky na zotavenie o 5 dní nad rámec základnej výmery v zmysle
Zákonníka práce,
- odchodné podľa § 76 ods. 6 Zákonníka práce bude najmenej 20 000 Sk (týka sa
zamestnancov, ktorých mesačná mzda je nižšia ako 20 tis. Sk pri prvom odchode do
dôchodku),
- úrad bude prispievať zamestnancom na poistenie v DDS 100 Sk mesačne/zamestnanec
(v súčasnej dobe úrad v zmysle Zákonníka práce prispieva len zamestnancom zaradeným
do 3. a 4. rizikovej kategórie),
- úrad prispeje zamestnancom na ozdravný program (očkovanie proti chrípke, príspevok na
okuliare a pod.) sumou maximálne 500 Sk ročne/zamestnanec (nosná časť činnosti úradu
je realizovaná v zdravotne rizikových podmienkach – SLaPA pracoviská, dohľady nad
poskytovaním zdravotnej starostlivosti, kontakty so sťažovateľmi a pod.),
- úrad prispeje na kultúrno-spoločenské a športové aktivity (s cieľom regenerácie
zamestnancov a utuženia kolektívov v prospech tímovej práce) sumou maximálne 300 Sk
ročne/zamestnanec,
- úrad zabezpečí školenia zamestnancov v oblasti komunikácie, manažérskych zručností
a jazykov s cieľom neustáleho zvyšovania kvality práce úradu a so zreteľom na to, aby
zamestnanci zvládali riešenie stresových situácií súvisiacich s citlivosťou tém.
V rozpočte na rok 2008 je predpokladaný dopad sociálnych výhod zamestnancom vo
výdavkoch na tovary a služby v celkovej výške 1 300 tis. Sk.
Rozpočtovaná suma výdavkov za tovary a služby predstavuje v roku 2008 sumu 170 120
tis. Sk. Štruktúra významných výdavkov na tovary a služby podľa položiek je uvedená
v nasledujúcom prehľade:
Rozpočet
Ekon.
Názov položky
na rok 2008
klasif.
v tis. Sk
631
Cestovné náhrady
3 300
632
Energie, voda a komunikácie
27 730
633
Materiál
24 790
634
4 450
Dopravné
635
Rutinná a štandardná údržba
15 290
636
Nájomné za nájom
24 500
637
Služby
70 060
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V položke 631 – cestovné náhrady sa predpokladá mierny nárast výdavkov na
zahraničné pracovné cesty vyplývajúci z činnosti úradu ako styčného orgánu pre uhrádzanie
zdravotnej starostlivosti.
V položke 632 sú predpokladané výdavky v podpoložke 632 001 – energie 12 200 tis. Sk
a v podpoložke 632 003 – poštové a telekomunikačné služby 14 300 tis. Sk.
V položke 633 – materiál je najvýznamnejším výdavkom podpoložka 633 006 –
všeobecný materiál v sume 13 360 tis. Sk. V tejto podpoložke sa v roku 2008 očakáva výrazný
nárast výdavkov súvisiaci s predpokladaným nárastom vydávaných rozhodnutí, udeľovaných
pokút a riešením sporov vyplývajúcich z ročného zúčtovania poistného (papier, tonery,
obálky a pod.). Ostatné podpoložky položky materiál nepresiahnu predpokladanú výšku
3 000 tis. Sk. Podpoložka 633 016 – reprezentačné je plánovaná v sume 600 tis. Sk.
V položke 635 – rutinná a štandardná údržba sú najvýznamnejšie podpoložky 635 002
– údržba výpočtovej techniky (hardvér aj softvér) 9 305 tis. Sk, z toho 6 000 tis. Sk systémová
podpora informačného systému, ktorá bola pôvodne uvažovaná vo výdavkoch na obstaranie
informačného systému (kapitálové výdavky). Okrem údržby informačného systému sa
podpoložka zvyšuje aj z dôvodu ukončenia záručných lehôt na výpočtovú techniku, prístroje a
zariadenia obstarané v rokoch 2005 a 2006. Podpoložka 635 006 – údržba objektov v sume
3 200 tis. Sk je spojená najmä s údržbou priestorov SLaPA pracovísk.
V položke 636 – nájomné za nájom je najvýznamnejšia podpoložka 636 001 – nájomné
za nájom budov v sume 22 200 tis. Sk. Úrad nevlastní nehnuteľný majetok a svoju činnosť
vykonáva v prenajatých priestoroch. Úrad v tejto podpoložke registruje požiadavky na nárast
nájomného za prenajaté priestory od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zmenou výšky
nájomného, ktoré je vo väčšine zmlúv viazané do roku 2009, by výdavky na prenajaté
priestory od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (najmä SLaPA pracoviská) mohli vzrásť
až šesťnásobne. Vzhľadom k tomu, že úrad obstaráva pre SLaPA pracoviská vlastné nové
stroje, prístroje a zariadenia sa medziročne znižuje množstvo a tým nájomné prevádzkových
strojov, prístrojov, zariadení a techniky
prenajatých od poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti. V roku 2008 sa oproti roku 2007 znižuje plánované ročné nájomné o tretinu na
2 300 tis. Sk.
V položke 637 – služby sú predpokladané významné výdavky na podpoložke 637 034 –
zdravotníckym zariadeniam v sume 20 370 tis. Sk. Úrad v tejto podpoložke rozpočtuje
výdavky na úhrady prehliadok mŕtvych, na dopravu lekárov na prehliadky mŕtvych a na
vyšetrenia potrebné k pitvám objednávané u externých dodávateľov. Na podpoložke 637 005
– špeciálne služby je plánovaný výdavok 15 000 tis. Sk určený na prepravu mŕtvych na pitvu
(9 700 tis. Sk), výdavky na exekučné konania (5 000 tis. Sk) za udelené ale neuhradené
pokuty a výdavok na audit účtovnej závierky. Významný medziročný nárast výdavkov je na
podpoložke 637 006 – náhrady, kde sú oproti predchádzajúcim rokom okrem rekondičných
pobytov a preventívnych prehliadok zamestnancov pracujúcich na vysokorizikových
infekčných pracoviskách (SLaPA) zahrnuté aj výdavky v predpokladanej čiastke 3 000 tis. Sk
na zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci. Nárast na 7 300 tis. Sk sa predpokladá aj v podpoložke 637 011 –
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štúdie, expertízy, posudky. Je zapríčinený vyššou znalosťou úradu a s tým súvisiacim
medziročným nárastom podaní na nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
V ostatných podpoložkách položky služby sú rozpočtované čiastky do 5 000 tis. Sk.
Úrad predpokladá v položke 642 – transfery – dávky nemocenského poistenia výdavok
450 tis. Sk ako dávky nemocenského poistenia hradené zamestnávateľom za prvých 10 dní
pracovnej neschopnosti zamestnancov úradu.

5.2. Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky v sume 85 730 tis. Sk sa skladajú z troch rozhodujúcich položiek.
V roku 2007 bol predpokladaný výdavok na komplexný informačný systém úradu vo
výške 65 170 tis. Sk. Zložitosťou procesu verejného obstarávania a tým spôsobeným
oneskorením ukončenia verejnej súťaže na dodávateľa nebudú výdavky v roku 2007 čerpané
v predpokladanej výške. Úrad predpokladá, že v roku 2008 dočerpá kapitálové výdavky
určené na informačný systém z rozpočtovaných prostriedkov v roku 2007 z nenávratného
príspevku zo štrukturálnych fondov EU v sume 10 170 tis. Sk. Okrem týchto prostriedkov
predpokladá použiť na dobudovanie informačného systému 16 000 tis. Sk z vlastných
prostriedkov.
Druhou významnou položkou sú pripravované rekonštrukcie SLaPA pracovísk, najmä
v Košiciach, na ktoré sa predpokladá výdavok v sume 39 000 tis. Sk. V súčasnosti tieto
pracoviská pôsobia v nevyhovujúcich priestoroch. Ich zlúčením do jedného priestoru dôjde
k zefektívneniu ich činnosti a zároveň vytvoreniu vyššieho štandardu na zabezpečenie
procesu výučby študentov lekárskej fakulty.
Treťou významnou položkou v oblasti kapitálových výdavkov je ďalšie zabezpečovanie
SLaPA pracovísk novými prístrojmi, zariadeniami a technikou. Úrad predpokladá na
zlepšenie technického vybavenia SLaPA pracovísk v roku 2008 vynaložiť 22 100 tis. Sk.
Ostatné kapitálové výdavky v sume 8 630 tis. Sk sú určené na nákup nevyhnutnej
výpočtovej a telekomunikačnej techniky a na interiérové dovybavenie SLaPA pracovísk,
pobočiek a ústredia úradu.

6. Prebytok hospodárenia
Zostatok hospodárenia k 31. 12. 2008 je predpokladaný v sume 445 448 tis. Sk. Z tejto
čiastky predstavuje 437 454 tis. Sk príspevok zdravotných poisťovní na činnosť úradu v roku
2009, ktorý zdravotné poisťovne poukážu na účet úradu do 20. decembra 2008 a úrad tento
príspevok použije až v roku 2009. V prebytku hospodárenia je zahrnutá aj predpokladaná
čiastka 7 994 tis. Sk z prebytku hospodárenia z rokov 2005 a 2006. Túto sumu úrad
predpokladá použiť najmä na kapitálové výdavky v nasledujúcich rokoch.
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7. Záver
Zo zákona vyplývajúce príspevky zdravotných poisťovní na rok 2008 a príjmy z činností
úradu vyplývajúcich zo zákona č. 581/2004 Z. z. pokrývajú rozpočtované bežné výdavky, čím
je zabezpečené financovanie bežných výdavkov z vlastných zdrojov. Vytvorený kladný
hospodársky výsledok v rokoch 2005 a 2006 úrad uvažuje použiť hlavne na doplnenie
zdrojov na kapitálové výdavky, čím sa realizuje vybudovanie komplexného informačného
systému úradu a zabezpečí sa technická vybavenosť súdnolekárskych a patologickoanatomických pracovísk úradu. Vyššia kvalita systémového a technického vybavenia úradu je
zárukou efektívnejšieho vynakladania verejných zdrojov a zároveň skvalitnenia činnosti
úradu, napríklad v oblasti centrálneho registra poistencov, registra poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti, v oblasti styčného orgánu, v oblasti evidencie, správy a vymáhania
pohľadávok z udelených pokút a pod. Zároveň úrad dokáže využiť informácie ktorými
disponuje v podobe veľkých databáz pre skvalitnenie procesov rozhodovania v systéme
zdravotníctva.
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