
 

 

 

 
Metodické usmernenie č. 6/2011 

Spätný prevod poistného kmeňa  

                                                           
október 2011 

 
Článok 1   

Úvodné ustanovenie 
 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) podľa § 20 ods. 2  
písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad 
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) vydáva toto metodické 
usmernenie pre zdravotné poisťovne za účelom odporúčaného jednotného postupu 
pri spätnom prevode poistného kmeňa podľa § 61d zákona č. 581/2004 Z. z. 
 

Článok 2 
Právny rámec pri spätnom prevode poistného kmeňa 

 
1.  Ak je právoplatné rozhodnutie o nariadení prevodu poistného kmeňa podľa § 61, 
právoplatné rozhodnutie o schválení návrhu postupu prevodu poistného kmeňa 
podľa § 61a alebo právoplatné rozhodnutie o nútenom prevode podľa § 61b zákona č. 
581/2004 Z. z. zrušené súdom alebo ak je vykonateľné rozhodnutie úradu o nútenom 
prevode podľa § 61b zrušené úradom, poistný kmeň prevedený na základe takéhoto 
zrušeného rozhodnutia prechádza k prvému dňu kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, počas ktorého nadobudlo rozhodnutie súdu alebo úradu 
vykonateľnosť, späť na odovzdávajúcu zdravotnú poisťovňu (ďalej len „spätný prevod 
poistného kmeňa“).  
 

2.  Ak odovzdávajúca zdravotná poisťovňa nemá ku dňu spätného prevodu poistného 
kmeňa povolenie z dôvodu jeho zrušenia alebo zániku platnosti povolenia alebo ak 
požiadala pred týmto dňom o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa § 13 
ods. 1 písm. e) zákona č. 581/2004 Z. z.,  spätný prevod poistného kmeňa sa 
nevykoná a úrad nariadi nútený prevod podľa § 61b zákona č. 581/2004 Z. z. s 
účinnosťou ku dňu, ku ktorému by inak došlo k spätnému prevodu poistného kmeňa. 
 

3. Ak poistenec, ktorého potvrdená prihláška na verejné zdravotné poistenie bola 
predmetom prevodu poistného kmeňa, zmenil zdravotnú poisťovňu pred zrušením 
rozhodnutia podľa odseku 1, spätný prevod jeho potvrdenej prihlášky na verejné 
zdravotné poistenie sa nevykoná. 
 

Článok 3 
Postup spätného prevodu poistného kmeňa  

 
1.  Poistný kmeň prevedený na základe zrušeného rozhodnutia prechádza k prvému dňu 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, počas ktorého nadobudlo 
rozhodnutie súdu alebo úradu vykonateľnosť, z pôvodne preberajúcej zdravotnej 
poisťovne  späť na pôvodnú odovzdávajúcu zdravotnú poisťovňu. 
 

2. Pôvodná preberajúca zdravotná poisťovňa odovzdá pôvodne odovzdávajúcej 
zdravotnej poisťovni bezodkladne po nadobudnutí vykonateľnosti rozhodnutia súdu 
alebo úradu o spätnom prevode poistného kmeňa menný zoznam poistencov 
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poistného kmeňa v elektronickej forme v hodnote podľa znaleckého posudku, ak 
sa pôvodná preberajúca zdravotná poisťovňa a pôvodne odovzdávajúca poisťovňa 
nedohodnú inak; zároveň tento zoznam zašle v mesačnej dávke 910 (platná smernica 
úradu č. 44/2005) do centrálneho registra poistencov úradu za posledný kalendárny 
mesiac s vyznačením ukončenie poistného vzťahu s dôvodom ukončenia R-prevod 
poistného kmeňa.  
 

3.  Pôvodne odovzdávajúca zdravotná poisťovňa bezodkladne po obdržaní menného 
zoznamu poistencov, ktorí sú predmetom spätného prevodu, od pôvodne 
preberajúcej zdravotnej poisťovne zašle do centrálneho registra úradu poistencov 
dávku 910 - otvorenie poistného vzťahu odo dňa prevodu poistného kmeňa. 
 

4.  Pôvodne odovzdávajúca zdravotná poisťovňa do jedného mesiaca po nadobudnutí 
vykonateľnosti rozhodnutia súdu alebo úradu o spätnom prevode poistného kmeňa:   
 
4.1. oznámi poistencom verejného zdravotného poistenia, ktorí sú predmetom 

spätného prevodu, že došlo k zmene zdravotnej poisťovne na základe 
právoplatného rozhodnutia súdu alebo úradu na odovzdávajúcu  zdravotnú 
poisťovňu, svoje obchodné meno a sídlo a dátum, dokedy sa musí spätný prevod 
poistného kmeňa skončiť, podá informáciu o zachovaní ich práv a povinností 
z verejného zdravotného poistenia podľa zákona č. 580/2004 Z. z. 
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2004 Z. z.  
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 
580/2004 Z. z. “), 

 
4.2. preukázateľne doručí do jedného mesiaca po nadobudnutí vykonateľnosti 

rozhodnutia súdu alebo úradu o spätnom prevode poistného kmeňa poistencovi 
preukaz poistenca pôvodne odovzdávajúcej  zdravotnej poisťovne a európsky 
preukaz zdravotného poistenia, ak bol poistencovi pôvodnou preberajúcou 
zdravotnou poisťovňou vydaný, poskytne informácie o svojich pobočkách, 
kontaktných miestach a informácie o zmluvných poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, 

 
4.3. oznámi platiteľom poistného postupy pre posielanie mesačných výkazov 

a hromadných oznámení v listinnej aj elektronickej forme, účty príslušnej 
zdravotnej poisťovne, na ktoré bude zasielané poistné, 

 
4.4. oznámi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, s ktorými má uzatvorenú 

zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa § 7 zákona č. 581/2004 
Z. z. údaj o tom, že u poistenca došlo k zmene zdravotnej poisťovne z pôvodne 
preberajúcej zdravotnej poisťovne na pôvodne odovzdávajúcu zdravotnú 
poisťovňu, svoje obchodné meno a sídlo a dátum účinnosti spätného prevodu 
poistného kmeňa, odporúčanie overovania poistného vzťahu, informáciu 
o realizovaní úhrady poskytnutej zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 
581/2004 Z. z. a zmluvných podmienkach, informáciu o spôsobe vykazovania 
poskytnutých výkonov zdravotnej starostlivosti a fakturácie, 

 
4.5. vykonáva všetky úkony súvisiace s vedením registra poistencov vyplývajúce zo 

zákona č. 580/2004 Z. z., 
 
4.6. vykonáva všetky úkony súvisiace s mesačným prerozdeľovaním preddavkov na 

poistné na zdravotné poistenia podľa zákona č. 580/2004 Z. z.,   
 
4.7. vykonáva všetky úkony súvisiace s ročným prerozdeľovaním poistného na 

zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. za príslušný kalendárny 
rok, týkajúce sa poistencov spätného prevodu poistného kmeňa,   
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4.8. vykonáva všetky úkony súvisiace s ročným zúčtovaním poistného plateného 
štátom podľa zákona č. 580/2004 Z. z.  za príslušný kalendárny rok, týkajúce sa 
poistencov spätného prevodu poistného kmeňa, 

 
4.9. akceptuje všetky vydané súhlasy a výnimky udelené poistencom na 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti, lieky a zdravotnícke pomôcky, zaradenie 
do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej 
starostlivosti, liečbu v cudzine, kúpeľnú starostlivosť a pod. 

 
 

5.  Pôvodne preberajúca zdravotná poisťovňa do jedného mesiaca po nadobudnutí 
vykonateľnosti rozhodnutia súdu alebo úradu  o spätnom prevode poistného kmeňa: 
 
5.1. odovzdá spolu s poistným kmeňom všetky účty poistencov vo forme databázy 

vedenej v elektronickej podobe na nosiči dátových informácií, ktorá bude 
obsahovať všetky údaje podľa § 16 ods. 2 a súvisiacich ustanovení zákona č. 
581/2004 Z. z.,   

 
5.2. odovzdá spolu s poistným kmeňom pôvodne odovzdávajúcej zdravotnej 

poisťovni v elektronickej forme úplnú príslušnú spisovú dokumentáciu 
odovzdávaného poistného kmeňa v rozsahu, v akom bola pôvodne preberajúca 
zdravotná poisťovňa povinná ju viesť podľa § 16 a súvisiacich ustanovení zákona 
č. 581/2004 Z. z., zákona č. 580/2004 Z. z., najmä doklady o platiteľoch 
poistného vo forme mesačných výkazov, 

 
5.3. vykonáva všetky úkony súvisiace s vedením registra poistencov vyplývajúce zo 

zákona č. 580/2004 Z. z., 
 
5.4. vykonáva všetky úkony súvisiace s mesačným prerozdeľovaním preddavkov na 

zdravotné poistenie podľa  zákona č. 580/2004 Z. z.,  
 
5.5. vykonáva všetky úkony súvisiace s ročným prerozdeľovaním poistného na 

zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení za 
príslušný kalendárny rok týkajúce sa poistencov spätne prevedených do 
pôvodnej odovzdávajúcej zdravotnej poisťovne, 

 
5.6. vykonáva všetky úkony súvisiace s ročným zúčtovaním poistného plateného 

štátom podľa zákona  č. 580/2004 Z. z.  za príslušný kalendárny rok, týkajúce 
sa poistencov spätne prevedených do pôvodne odovzdávajúcej poisťovne,   

 
5.7. odovzdá aj všetky práva k celej dokumentácii týkajúcej sa poistného kmeňa 

v rozsahu, v akom je povinná ju viesť podľa  § 16 ods. 1 a súvisiacich ustanovení 
zákona č. 581/2004 Z. z., t. j. databázu s príslušnou dokumentáciou, 

 
5.8. postúpi v  elektronickej forme ku dňu prevodu poistného kmeňa splatné 

pohľadávky na úhradu preddavkov na poistné a úrokov z omeškania za 
kalendárne mesiace príslušného kalendárneho roka, za ktoré nebolo vykonané 
zúčtovanie, 

 
5.9. postúpi v elektronickej alebo písomnej forme ku dňu prevodu poistného kmeňa 

vydané súhlasy a výnimky udelené poistencom na poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti, lieky a zdravotnícke pomôcky, zaradenie do zoznamu poistencov 
čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti, liečbu v cudzine, 
kúpeľnú starostlivosť a pod. 
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6. Konsolidácia registra poistencov pôvodne odovzdávajúcej a pôvodne preberajúcej 
zdravotnej poisťovne voči centrálnemu registru poistencov vedeného úradom 
vrátane riešenia prípadných rozdielov sa zrealizuje do 120 dní po nadobudnutí 
vykonateľnosti rozhodnutia súdu alebo úradu o spätnom prevode poistného kmeňa.  
  

  Článok 4 
  Náklady spojené s prevodom poistného kmeňa 
 

Náklady spojené s prevodom poistného kmeňa si hradí každá zdravotná poisťovňa 
(odovzdávajúca i preberajúca) samostatne. 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
Metodické usmernenie nadobúda účinnosť 15. 10. 2011. 
 
V Bratislave  11. 10. 2011 
 
 

                 MUDr. Ján Gajdoš, v. r. 
                                        predseda 

 
 
 
 
 

 


