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                             Návrh rozpočtu ÚDZS na rok 2009   
 
Úvod  
 
 
V súlade so 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.“)  je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) povinný pripraviť 
návrh rozpočtu tak, aby  bol predložený vláde SR a Národnej rade SR (ďalej len „NR SR“) do 
15. augusta bežného roka.  
 
Úrad bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. ako právnická osoba. Úrad nie je zapísaný                                       
do obchodného registra. Do jeho kompetencie v oblasti verejnej správy je  zverené vykonanie 
dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nad verejným zdravotným poistením. 
Podrobný prehľad úloh úradu  vyplývajúcich z citovaného zákona je uvedený  v prílohe č. 1. 
 
Rok  2009 bude piatym rokom  činnosti úradu. Dnes možno konštatovať, že po začiatočných 
ťažkostiach spojených s rozbiehaním činnosti úradu, s čím bolo spojené aj sťažené 
rozpočtovanie, rok 2009 bude prvým  rokom, keď návrh  rozpočtu  úradu je zostavený                      
na reálnych základoch odrážajúcich vývoj predchádzajúcich štyroch rokov jeho  pôsobenia.  
 
Východiská zostavenia rozpočtu úradu  

 
Návrh rozpočtu úradu vychádza  z rozpočtového rámca schváleného NR SR  na roky 2008 -  
2010  a z východísk rozpočtu verejnej  správy na roky 2009 – 2011 s prihliadnutím na 
vykonané zmeny ako aj na   všetky právne normy u ktorých sa predpokladá, že  budú v roku 
2009  ovplyvňovať hospodárenie  úradu. 
 
Návrh rozpočtu na rok 2009 je zostavený tak, aby príjmy rozpočtu (príspevok od zdravotných 
poisťovní na činnosť úradu  a príjmy z činností  úradu) boli využité efektívne a hospodárne na 
krytie výdavkov spojených s činnosťou  úradu, a aby tieto príjmy  vytvorili    finančný  rámec  
pre úrad na  zabezpečenie plnenia  úloh stanovených  zákonom.  
 
Navrhovaný rozpočet úradu sleduje základné  priority úradu, ktorým  je dokončenie budovania  
informačného  systému  s cieľom vybudovať taký informačný systém, ktorý vytvorí  
predpoklady pre  plnohodnotné zapojenie sa do projektu  elektronické zdravotníctvo  
budovaného  v rámci sektoru zdravotníctva. Informačný systém  je významný pre úrad  aj z 
hľadiska racionalizácie riadiaceho  procesu tým, že vytvára  technickú podporu pre zavedenie 
vyššej efektívnosti do  tohto procesu, zhodnocovania a vyhodnotenia informácií. 
 
Ďalšou prioritou je modernizácia súdnolekárskych a patologickoanatomických pracovísk 
(ďalej len „SL a PA“), spočívajúca v ich prístrojovom vybavení, priestorovom a materiálno - 
technickom zabezpečení. SL a PA  činnosť zabezpečuje úrad ako jediný za celé Slovensko od 
roku 2005. Do roku 2004 boli SL a PA pracoviská súčasťou poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti. Priestorové a materiálno -  technické vybavenie pracovísk, ktoré prevzal úrad, je   
v súčasnosti  vzhľadom  na dlhodobú absenciu investícií nevyhovujúce pre implementáciu 
moderných pracovných prístupov ako aj z hľadiska  základných hygienických 
a bezpečnostných predpisov.  
 
Návrh rozpočtu je zostavený v metodike ESA 95.  
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Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na roky 2009 až 2011 v Sk 
 
Úrad pre dohľad nad ZS   v tis. Sk 

 2009 2010 2011 

Príjmy úradu spolu 997 987 1 083 462 1 182 175 

    ▪   nedaňové príjmy 31 200 33 220 36 068 

    ▪   granty a transfery, z toho 493 657 556 585 589 522 

       zo štátneho rozpočtu 0 0 0 

       zo zdravotných poisťovní 493 657 556 585 589 522 

    ▪   príjmové finančné operácie 473 130 493 657 556 585 

           zostatok prostriedkov 
z predchádzajúcich  rokov 

473 130 493 657 556 585 

        

Výdavky úradu spolu 504 330 526 877 592 653 

    ▪   bežné výdavky na správne činnosti úradu 451 100 488 250 532 500 

    ▪   kapitálové výdavky 53 230 38 627 60 153 

        

Celkový prebytok/schodok úradu 493 657 556 585 589 522 

  - vylúčenie finančných operácií -473 130 -493 657 -556 585 

   z toho:       

    ▪   vylúčenie príjmových finančných operácií -473 130 -493 657 -556 585 

        

Prebytok / schodok úradu   (ESA 95) 20 527 62 928 32 937 

 
 
 Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na roky 2009 až 2011 v tis. EUR 
 

( v tis. eur) 2009 2010 2011 

Príjmy úradu spolu 33 127 35 964 39 241 

    ▪   nedaňové príjmy 1 036 1 103 1 197 

    ▪   granty a transfery, z toho 16 386 18 475 19 569 

       zo štátneho rozpočtu 0 0 0 

       zo zdravotných poisťovní 16 386 18 475 19 569 

    ▪   príjmové finančné operácie 15 705 16 386 18 475 

           zostatok prostriedkov z predchádzajúcich  
rokov 

15 705 16 386 18 475 

        

Výdavky úradu spolu 16 741 17 489 19 672 

    ▪   bežné výdavky na správne činnosti úradu 14 974 16 207 17 676 

    ▪   kapitálové výdavky 1 767 1 282 1 996 

        

Celkový prebytok/schodok úradu 16 386 18 475 19 569 

  - vylúčenie finančných operácií -15 705 -16 386 -18 475 

   z toho:       

    ▪   vylúčenie príjmových finančných operácií -15 705 -16 386 -18 475 

        

Prebytok / schodok úradu   (ESA 95) 681 2 089 1 094 

 
Celkové príjmy úradu na rok 2009 sú plánované vo výške 997 987 tis. Sk ( 33 127 tis. eur). 
Celkové výdavky úradu  na rok 2009 sa predpokladajú vo výške 504 330 tis. Sk ( 16 741 tis. 
eur). 
Zostatok prostriedkov k 31. 12. 2009 predstavuje príspevok zdravotných poisťovní na činnosť 
úradu  na rok 2010 prijatý v roku 2009. 
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Podrobný  návrh rozpočtu  na roky 2009 a výhľad do roku 2011 v tis. Sk 
                                                                                            

 Ukazovateľ / EK Názov  2009 2010   2011 

A.1. 
Nedaňové príjmy, granty 
a transfery spolu z toho: 524 857 589 805 625 590 

200 
Nedaňové príjmy spolu  z 
toho: 31 200 33 220 36 068 

   220 Administratívne poplatky z toho: 30 400 32 300 35 100 

     222003  - Za porušenie predpisov 0 0 0 

     223001 
 - Príjmy z činnosti SL a PA        
pracovísk 16 600 18 000 19 400 

     223001  -   Príjmy z činnosti úradu 13 800 14 300 15 700 

240 
Úroky z tuzemských úverov 
z toho: 800 850 900 

   243 
  -  Z účtov finančného 
hospodárenia 800 850 900 

290 Iné nedaňové príjmy: z toho  0 70 68 

     292027  -  Iné 0 70 68 

300 Granty a transfery z toho: 493 657 556 585 589 522 

     312001 - zo štátneho rozpočtu 0 0 0 

     312003 - zo  zdravotných poisťovní 493 657 556 585 589 522 

          

A.2. Príjmové finančné operácie 473 130 493 657 556 585 

453 

Zostatok finančných 
prostriedkov z predchádzajúcich 
rokov 473 130 493 657 556 585 

          

Príjmy spolu  
   997 987 1 083 462 1 182 175 

          

B.1. Výdavky 504 330 526 877 592 653 

600 Bežné výdavky z toho: 451 100 488 250 532 500 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy 201 750 217 500 233 000 

620 Poistné a príspevok do ZP 70 550  76 100 81 500 

630 Tovary a služby 178 300 194 100 217 400 

640 Bežné transfery 500 550 600 

700 Kapitálové výdavky z toho: 53 230 38 627 60 153 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 53 230 38 627  60 153 

          

B.2. Výdavkové finančné operácie 0 0 0 

Výdavky spolu   504 330 525 877 592 653 

          

Celkový prebytok / schodok   493 657 556 585 589 522 

          

Vylúčenie FO   -473 130 -493 657 -556 585 

vylúčenie príjmových FO   -473 130 -493 657 -556 585 

vylúčenie výdavkových FO   0 0 0 

          

Prebytok (+)  /schodok (-) ESA 
95)   20 527 62 928 32 937 

          

Príjmy ESA 95   524 857 589 805 625 590 

Výdavky ESA 95   504 330 526 877 592 653 

Saldo   20 527 62 928 32 937 

 
Zostatok prostriedkov k 31. 12. 2009 predstavuje príspevok zdravotných poisťovní na činnosť 
úradu  na rok 2010 prijatý v roku 2009. 
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Podrobný  návrh rozpočtu  na roky 2009 a výhľad do roku 2011 v tis. EUR 
                                                                                            

 Ukazovateľ / EK Názov  2009 2010   2011 

A.1. 
Nedaňové príjmy, granty 
a transfery spolu z toho: 17 422 19 578 20 766 

200 
Nedaňové príjmy spolu  z 
toho: 1 036 1 103 1 197 

   220 Administratívne poplatky z toho: 1 009 1 072 1 165 

     222003  - Za porušenie predpisov 0 0 0 

     223001 
 - Príjmy z činnosti SL a PA        
pracovísk 551 597 644 

     223001  -   Príjmy z činnosti úradu 458 475 521 

240 
Úroky z tuzemských úverov 
z toho: 27 28 30 

   243 
  -  Z účtov finančného 
hospodárenia 27 28 30 

290 Iné nedaňové príjmy: z toho  0 2 2 

     292027  -  Iné 0 2 2 

300 Granty a transfery z toho: 16 386 18 475 19 569 

     312001 - zo štátneho rozpočtu 0 0 0 

     312003 - zo  zdravotných poisťovní 16 386 18 475 19 569 

    0 0 0 

A.2. Príjmové finančné operácie 15 705 16 386 18 475 

453 

Zostatok finančných 
prostriedkov z predchádzajúcich 
rokov 15 705 16 386 18 475 

       

Príjmy spolu  
   33 127 35 964 39 241 

       

B.1. Výdavky 16 741 17 489 19 672 

600 Bežné výdavky z toho: 14 974 16 207 17 676 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy 6 697 7 220 7 734 

620 Poistné a príspevok do ZP 2 342 2 526 2 705 

630 Tovary a služby 5 918 6 443 7 216 

640 Bežné transfery 17 18 20 

700 Kapitálové výdavky z toho: 1 767 1 282 1 997 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 1 767 1 282 1 997 

       

B.2. Výdavkové finančné operácie 0 0 0 

Výdavky spolu   16 741 17 489 19 672 

    16 386 18 475 19 569 

Celkový prebytok / schodok   -15 705 -16 386 -18 475 

    -15 705 -16 386 -18 475 

Vylúčenie FO   0 0 0 

vylúčenie príjmových FO   681 2 089 1 093 

vylúčenie výdavkových FO   17 422 19 578 20 766 

    16 741 17 489 19 672 

Prebytok (+)  /schodok (-) ESA 
95)   681 2 089 1 094 

       

Príjmy ESA 95   17 422 19 578 20 766 

Výdavky ESA 95   16 741 17489 19672 

Saldo   681 2089 1 093 
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Komentár k návrhu rozpočtu  na roky 2009 - 2011 
 
I. Návrh rozpočtu na rok 2009 

 
Príjmy úradu 
 
Rozpočet príjmov úradu je tvorený z dvoch kategórií príjmov a to  z nedaňových príjmov 
(administratívne poplatky,  úroky a iné nedaňové príjmy ) a z transferov ( prevod 
povinného  príspevku od zdravotných poisťovní na činnosť úradu). 
 
a). nedaňové príjmy 
 
V roku 2009 sa nedaňové príjmy rozpočtujú vo výške 31 200 tis. Sk ( 1 036 tis. EUR ) 
a zahrňujú: 
 

 príjmy z činností SL a PA pracovísk vo výške 16 600 tis. Sk ( 551 tis. EUR ), 
(za pitvy, za  toxikologické vyšetrenia vykonávané laboratóriami úradu pre štátne 
orgány, fyzické a právnické osoby,  za chladenie  mŕtvych tiel). Tieto činnosti sú 
vykonávané na základe  zákona 581/2004 Z. z.  a zákona č.  470/2005 Z. z. 
o pohrebníctve za odplatu. Výška   týchto príjmov  je objektivizovaná z dôvodu 
zahrnutia pomernej časti odpisov do ceny výkonov a služieb  v prípade hmotného 
investičného majetku nadobudnutého v súlade s plánom  modernizácie pracovísk, ako 
aj z dôvodu spresnenia kalkulácie režijných nákladov.   

 

 príjmy za úkony úradu  vo výške 13 800 tis. Sk ( 458 tis. EUR ), ( vydané 
povolenia, ich zmeny, za vydanie predchádzajúceho súhlasu, za vydanie platobného 
výmeru, za schválenie prevodu poistného kmeňa a ďalšie v súlade so  zákonom 
581/2004 Z. z. ). V návrhu rozpočtu došlo k zreálneniu výšky príjmov  plynúcich 
z činnosti úradu z dôvodu, že v minulosti tieto príjmy odzrkadľovali neefektívne 
postupy zdravotných poisťovní pri predkladaní potrebných podkladov na riešenie. 

 
V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že zvýšenie príjmov z úkonov  úradu vyvolalo aj zvýšenie 
výdavkov súvisiacich s činnosťou úradu najmä pokiaľ ide o výdavky za poštové služby a na 
všeobecný materiál ( papier, obálky, tonery).  
 
b).  transfer zo zdravotných poisťovní 
 
Návrh rozpočtu pri výpočte výšky  transferu zo zdravotných poisťovní  ( prevod príspevku na 
činnosť  úradu zo zdravotných poisťovní) vychádza  z  výberu poistného  zdravotnými 
poisťovňami v predchádzajúcom roku.  Podľa zákona 581/2004 Z. z.  ( § 30)  príspevok 
zdravotných poisťovní na činnosť úradu  je určený vo výške 0, 5 % zo sumy poistného, na 
ktorú má zdravotná poisťovňa právo po prerozdelení  poistného za kalendárny rok 
predchádzajúci roku, v ktorom je príspevok splatný. V súlade s citovaným ustanovením 
zákona je príspevok od zdravotných poisťovní splatný do 20. decembra bežného roka. 
Zaplatený príspevok sa prostredníctvom  príjmových finančných operácií prevedie do 
nasledujúceho roka.  
  
Na základe  uvedeného príjmy úradu v metodike ESA 95  v roku 2009 sú vo výške 524 857 
tis. Sk ( 17 422 tis. EUR ) (príjmy z činností úradu vo výške 31 200 tis. Sk/ 1 036 tis. EUR 
a príspevok  zdravotných poisťovní na činnosť úradu vo výške 493 657 tis Sk / 16 386 tis. 
EUR).  
 
c).  príjmové finančné  operácie  zahrnujú  zostatok  finančných prostriedkov  
predchádzajúceho roka. V rozpočte na rok 2009 sa uvažuje so zostatkom  prostriedkov 
z predchádzajúceho roka vo výške 473 130 tis. Sk ( 15 705 tis. EUR ). 
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Príjmy spolu ( vrátane príjmových finančných operácií – zostatku finančných prostriedkov 
z predchádzajúcich rokov) predstavujú  997 987 tis. Sk ( 33 127 tis. EUR ). 
 
 
Výdavky úradu 
 
 
Návrh rozpočtu výdavkov úradu  vychádza z disponibilných zdrojov úradu (z celkových 
príjmov úradu). Výdavky úradu  sú členené na bežné výdavky a kapitálové výdavky. 
V súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. výdavkami úradu sú splatené nároky  na odmeny za 
výkon funkcie úradu, splatené nároky na mzdy zamestnancov úradu a výdavky na činnosť 
úradu. 
 
a) bežné výdavky 
 
Bežné výdavky  sú rozpočtované vo výške  451 100 tis. Sk ( 14 974 tis. EUR ). Podiel 
bežných výdavkov na celkových výdavkoch predstavuje 89, 5 %.  Bežné výdavky   zahrňujú 
tieto hlavné kategórie výdavkov: 

 mzdy, platy a služobné príjmy a odvody poistného, 

 tovary a služby, 

 bežné transfery. 
 
Mzdy, platy a služobné príjmy a odvody poistného predstavujú výdavky na 
zamestnancov úradu a  sú rozpočtované v rovnakej výške ako boli uvedené vo východiskách 
rozpočtu verejnej správy na roky 2009 – 2011. Na bežných výdavkoch sa podieľajú  vo výške 
44,7 %. Výdavky na zamestnancov boli rozpočtované na základe predpokladaného 
priemerného počtu zamestnancov úradu. Počet zamestnancov úradu zohľadňuje rozsah 
činností zabezpečovaných úradom. Zároveň bola zohľadnená aj potrebná vzdelanostná 
úroveň zamestnancov. Zákon 581/2004 Z. z.  stanovuje požiadavku na výkon dohľadu nad 
poskytovaním zdravotnej starostlivosti  a dohľadu nad zdravotným poistením, ktorou je 
vysokoškolské vzdelanie medicínskeho, ekonomického a právnického smeru s viacročnou 
praxou. Úrad zamestnáva viac ako 59 % z celkového počtu zamestnancov, ktorí spĺňajú túto 
požiadavku.  
 
V roku 2009 sa predpokladá priemerný počet zamestnancov v počte 533, z čoho 221 
zamestnancov sú zamestnanci SL a PA pracovísk (t. j.  42 %). 
 
Pri rozpočte miezd SL a PA pracovísk sa prihliadalo na medziročný rast priemerných miezd 
v zdravotníctve ako aj vysokú rizikovosť týchto pracovísk a tiež na potrebu stabilizácie 
zamestnancov. 
 
Výdavky na tovary a služby  predstavujú 35,4 % podiel na celkových výdavkoch úradu. 
V tejto položke sa rozpočtujú výdavky na: 

 cestovné náhrady – podpoložka 631, 

 energie, poštovné a telekomunikačné služby – podpoložka 632, 

 materiál – podpoložka 633, 

 dopravné- podpoložka 634,  

 rutinnú a štandardnú údržbu  podpoložka 635, 

 nájomné – podpoložka 636, 

 služby – podpoložka 637. 
 
V návrhu rozpočtu sú vo výdavkových kategóriách - tovary a služby - zohľadnené tieto 
skutočnosti: 
 
V podpoložke  637 služby -  nárast cien prepravy na pitvy a zabezpečenie ochrany 
nadobudnutého nehnuteľného majetku počas rekonštrukcie . 
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V podpoložke 636 Nájomné - uvoľnenie regulovaných cien nájomného t.j. možnosť 
uplatnenia trhových cien prenajímateľmi priestorov pre SL a PA pracoviská. Pokiaľ ide 
o prenajímateľov priestorov pre  SL a PA pracoviska  možno konštatovať, že v prípade 
zvýšenia nájomného výdavky úradu sa v konečnom dôsledku vrátia do zdravotníctva 
z dôvodu, že prenajímateľmi sú fakultné nemocnice a regionálne úrady verejného 
zdravotníctva. 
 
V podpoložke 635 rutinná  a štandardná údržba sú zohľadnené zreálnené výdavky na 
údržbu  výpočtovej techniky (pokles výdavkov) z dôvodu vykonanej  modernizácie a obnovy 
hardvéru. 
 
V podpoložke 634 Dopravné je premietnutý rast výdavkov na pohonné hmoty. 
 
V podpoložke 633 Materiál  sú zohľadnené požiadavky na zariadenie SL a PA pracovísk 
zrekonštruovaných v roku 2008, ako aj výdavky na všeobecný materiál potrebný na 
zabezpečenie nárastu úkonov úradu. 
 
V položke 632 Energie, poštovné a telekomunikačné poplatky  je  zohľadnený 
medziročný rast výdavkov na energie v dôsledku úpravy cien, rast výdavkov na  poštové 
výkony v súvislosti s rastom úkonov úradu, ako aj rast výdavkov na prevádzkovanie 
telekomunikačných pripojení, ako dôsledok prevádzkovania nového informačného systému 
úradu. 
 
V položke 631 Cestovné náhrady je zohľadnené zvýšenie výdavkov na stravovanie 
zamestnancov ako dôsledok úpravy denných sadzieb náhrad. 
 
Bežné transfery zahrňujú náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 
zamestnanca hradeného  zamestnávateľom - úradom. 
 
b). kapitálové výdavky 
 
Kapitálové výdavky  na rok 2009 sú rozpočtované v sume 53 230 tis. Sk ( 1 767 tis. EUR ). 
V ďalších rokoch sa nepredpokladá rast kapitálových výdavkov nad rámec návrhu rozpočtu 
na rok 2009. Podiel kapitálových výdavkov na celkových výdavkoch predstavuje  10,5  %. 
 
Kapitálové výdavky zahrňujú výdavky na obstaranie kapitálových aktív – výdavková  
položka 710. Kapitálové výdavky  zahŕňajú  výdavky na: 

 rozvoj informačného systému (SW a hardvér), 

 vybavenie SL a PA pracovísk a ich laboratórií s potrebnou prístrojovou technikov 
a ďalšie potrebné  technické zariadenia, 

 rekonštrukciu a modernizáciu SL a PA pracovísk ( realizácia stavieb a ich 
zhodnotenie) . 

 
Výdavky na rozvoj informačného systému sa rozpočtujú vo výške 11 000 tis. Sk ( 365 tis. EUR 
). Úrad od roku 2008 prevádzkuje informačný systém s rozsiahlou databázou údajov. 
Z dôvodu, že ide o osobné údaje je potrebné zabezpečiť ich ochranu. To si vyžaduje 
vynaloženie finančných prostriedkov na zabezpečenie bezpečnosti informačného systému. 
Okrem uvedeného úrad sa pripravuje na zapojenie sa do projektu elektronické zdravotníctvo, 
čo si vyžiada potrebné  softvérové vybavenie. Z tohto dôvodu sa objektivizovala výška 
výdavkov na obstaranie kapitálových aktív  v podpoložke 711 – Software a informačné 
systémy.  
 
Ďalšou položkou kapitálových výdavkov sú výdavky na stroje prístroje a zariadenia – 
podpoložka 713. Ide  o výdavky na vybavenie SL a PA pracovísk a ich laboratórií 
 potrebnou prístrojovou technikou. Existujúce vybavenie SL a PA pracovísk je morálne 
a fyzicky opotrebované a nespĺňa potrebné parametre. Úrad v roku 2008 prijal stratégiu 
prístrojovej modernizácie SL a PA pracovísk, čo je vyjadrené v tejto  podpoložke . 
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SL a PA pracoviská sú v súčasnosti umiestnené v prenajatých priestoroch, ktorých vlastníkmi 
sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Títo poskytovatelia dlhodobo neinvestovali do 
rekonštrukcie a údržby nehnuteľností, ktoré v súčasnosti prenajímajú úradu. Úrad na základe 
prijatej stratégie sa rozhodol  postupne zrekonštruovať pracoviská SL a  PA, tak aby na týchto 
pracoviskách bol zabezpečený aspoň minimálny štandard  zabezpečujúci bezpečnosť 
a hygienické podmienky kladené na tieto typy pracovísk. 
 
S cieľom zníženia výdavkov na nájomné úrad v roku 2008 obstaral nehnuteľnosť pre 
zabezpečenie činností SL a PA pracoviska v Košiciach. Z tohto dôvodu v rozpočte na rok 2009 
sa spresňuje výška rozpočtovaných prostriedkov na realizáciu stavieb a ich  
zhodnotenie  - podpoložka 717. 
 
V návrhu rozpočtu na rok 2009 došlo k prehodnoteniu výdavkov na dopravné prostriedky. 
Táto položka sa v roku 2009 nerozpočtuje a  finančné prostriedky, ktoré vo východiskách 
rozpočtu boli na tento účel alokované sa  v súlade s prioritami úradu prerozdelili. 
 
Na základe uvedeného výdavky  spolu v roku 2009 sa rozpočtujú vo výške  504 330 
tis. Sk ( 16 741 tis. EUR ).  
 
Návrh rozpočtu na roky 2009 je zostavený v metodike ESA 95. Na základe tejto metodiky boli 
z príjmov a výdavkov vylúčené príjmové a výdavkové finančné operácie. V prípade úradu iba 
príjmové finančné operácie, ktoré predstavujú  zostatok prostriedkov z minulého roka.  
 
Po vykonaní tejto úpravy saldo príjmov a výdavkov  je kladné vo výške 20 527 tis. Sk ( 681 
tis. EUR ) . 
  
Návrh  rozpočtu  vytvára predpoklad na zabezpečenie všetkých úloh úradu, ktoré vyplývajú zo 
zákona 581 / 2004 Z.  z. s prihliadnutím na hospodárnosť a efektívnosť. 
 
II. Návrh rozpočtu na rok 2010  a 2011 
 
V roku 2010  návrh  rozpočtu príjmov vychádza z rovnakých princípov ako v roku 2009. 
Nedaňové príjmy sa rozpočtujú v roku 2010 vo výške 33 220 tis. Sk/ 1 103 tis. EUR a v roku 
2011  36 068 tis. Sk/ 1 197 tis. EUR. Výška príspevku od zdravotných poisťovní na činnosť 
úradu  sa vychádza z aktuálnej  prognózy  Na základe uvedeného sa  príjmy úradu spolu 
rozpočtujú v roku 2010  vo výške  1 083 462 tis. Sk/ 35 964 tis. EUR a v roku 2011 vo výške 
1 182 175 tis. Sk/ 39 241 tis. EUR.  
 
 Príjmy bez  príjmových finančných operácií sa rozpočtujú v roku 2010 v sume  589 805 tis. 
Sk/ 19 578 tis. EUR  a v roku 2011 v sume 625 590 tis. Sk/ 20 766 tis. EUR. 
 
V roku 2010 a 2011 sa predpokladá medziročný  rast  nedaňových príjmov  o 8,5  %. Rast 
príspevku  na činnosť úradu od zdravotných poisťovní  bude závisieť od rastu daňových 
príjmov, ako aj od rastu odvodov na zdravotné poistenie.  
 
Rozpočet výdavkov na roky 2010 a 2011 vychádza  z princípov uplatnených v roku 2009 po 
zohľadnení postupu pri realizácii strategických zámerov úradu. 
 
V rokoch 2010 a 2011 sa predpokladá pokles kapitálových výdavkov oproti roku 2009, 
z dôvodu ukončenia prvej časti  realizácie rekonštrukcie  a modernizácie SL a PA pracovísk . 
 
V rokoch 2010 a 2011 sa rozpočtuje v metodike ESA 95 kladné saldo príjmov a výdavkov.  
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Príloha č.1                                   

Prehľad   činností  úradu podľa zákona č. 581/2004 

 
 V súlade so zákonom č. 581/2004 úrad bol zriadený ako právnická osoba. Úrad vykonáva: 
a)  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, 

3. uplatnených platiteľom poistného, ak ide o pohľadávky vyplývajúce z neuhradeného preplatku 
na poistnom, 

4. vydáva rozhodnutia vo veciach prerozdelenia poistného, 
5. vydáva rozhodnutia o pokutách za porušenie povinnosti ustanovených zákonmi                 č. 

581/2004 Z. z. a č. 580/2004 Z. z., 
b) 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,   

c) zúčastňuje sa na prerozdeľovaní poistného, 
d) spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom financií SR                        na 

príprave všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa verejného zdravotného poistenia, 
e) plní záväzky SR v oblasti zdravotníctva vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv                    na 

základe poverenia Ministerstva zdravotníctva SR, 
f) je styčným orgánom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného 

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

g) 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, 

h) plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom č. 581/2004 Z. z. 
 
Pri svojej činnosti úrad: 

a) určuje spôsob a formu vykazovania poistného, 
b) určuje formu a náležitosti preukazu poistenca, 
c) prideľuje číselné kódy zdravotným poisťovniam, 
d) prideľuje číselné kódy lekárom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, 
e) vedie: 

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

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


