
 1 

 
 

Bratislava 3. 3. 2011 
 
Hospodárenie zdravotných poisťovní za rok 2010  (predbežné údaje) 

 
1) Príjmy 
 
K 31.12.2010 dosiahli zdravotné poisťovne spolu príjmy celkom vo výške 3 592 579 313,- eur, 
čo je oproti príjmom za rok 2009 viac o 165 314 292,- eur (+4,82 %).  
 

celkové príjmy (ZP spolu) 
2009 2010 rozdiel v eur vývoj    v % 

3 427 265 021 3 592 579 313 165 314 292  4,82 % 

 
1.1. Príjmy na jedného poistenca  
 
V roku 2010 príjmy v prepočte na jedného poistenca predstavovali objem 683,81 eur, čo je 
oproti roku 2009 viac o 33,41 eur (+5,14 %).  
 

celkové príjmy na 1 poistenca 2009 2010 rozdiel v eur vývoj   v % 

ZP spolu 650,40 683,81 33,41 5,14 

VšZP 699,41 717,12 17,71 2,53 

DÔVERA 574,26 640,98 66,72 11,62 

Union 462,74 530,68 67,94 14,68 

 
Najvyšší objem príjmov celkom v roku 2010 v prepočte na jedného poistenca vykázala VšZP, 
ďalej nasleduje ZP DÔVERA  a Union ZP. Najvyšší nárast príjmov celkom v prepočte na 
jedného poistenca evidujeme v Union ZP + 67,94 eur, druhý najvyšší nárast v ZP DÔVERA + 
66,71 eur, najnižší nárast vo VšZP +17,71 eur.  

 
2) Výdavky 
 
Výdavky za všetky zdravotné poisťovne predstavovali k 31.12.2010 objem 3 653 948 501,- eur, 
čo je oproti  roku  2009  viac  o 195 501 350,- eur (+5,65 %). Výdavky na zdravotnú 
starostlivosť v roku 2010 boli vo výške 3 384 923 335,- eur, čo je oproti roku 2009 viac 
o 93 036 920,- eur (+2,83 %). 

výdavky celkom 2010 3 653 948 501 

2009 3 458 447 151 

rozdiel 2010 - 2009 v eur 195 501 350 

vývoj % 5,65 

výdavky na zdravotnú starostlivosť 2010 3 384 923 335 

2009 3 291 886 415 

rozdiel 2010 - 2009 v eur 93 036 920 

vývoj % 2,83 
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2.1. Výdavky v prepočte na jedného poistenca 
 
Výdavky na zdravotnú starostlivosť v prepočte na 1 poistenca vzrástli vo VšZP o 30,08 eur 
(+4,45 %), v Union ZP vzrástli o 25,11 eur (+5,60 %). Výdavky na zdravotnú starostlivosť 
v prepočte na 1 poistenca oproti roku 2009 poklesli v ZP DÔVERA o 4,38 eur (–0,81 %). 
 
V prepočte na jedného poistenca najvyšší objem výdavkov v roku 2009 ako i v roku 2010 
vykazovala VšZP. Výdavky celkom na jedného poistenca tejto zdravotnej poisťovne 
v sledovanom roku predstavovali 733,01 eur. Druhý najvyšší objem pripadá na poistenca ZP 
DÔVERA 652,79 eur (oproti VšZP menej o 80,22 eur a oproti ZP Union viac o 151,05 eur). ZP 
Union v roku 2010 v prepočte na 1 poistenca vykázala výdavky celkom vo výške 501,74 eur. 
 

výdavky na zdravotnú starostlivosť  VšZP DOVERA Union S p o l u  

výdavky na ZS na 1 poistenca - 2010 v € 705,68 536,18 473,65 644,28 

výdavky na ZS na 1 poistenca - 2009 v € 675,60 540,56 448,54 624,71 

rozdiel 2010 - 2009 v € 30,08 -4,38 25,11 19,57 

vývoj výdavkov na ZS na 1 poistenca v % 4,45 -0,81 5,60 3,13 

výdavky celkom  VšZP DOVERA Union S p o l u 

výdavky celkom na 1 poistenca - 2010 v € 733,01 652,79 501,74 695,49 

výdavky celkom na 1 poistenca - 2009 v € 702,20 587,30 472,34 656,32 

rozdiel 2010 - 2009 v € 30,82 65,49 29,40 39,17 

vývoj výdavkov celkom na 1 poistenca v % 4,39 11,15 6,22 5,97 

 

3) Pohľadávky 
 
Zdravotné poisťovne spolu k 31.12.2010 vykazovali pohľadávky celkom v objeme 
602 236 668,- eur. Objem pohľadávok celkom oproti roku 2009 bol v sledovanom období nižší 
o 27 019 165,- eur, čo predstavuje pokles o 4,29 %. Pohľadávky z verejného zdravotného 
poistenia tvorili z celkového objemu pohľadávok 99,40 %, čo je oproti predchádzajúcemu roku 
viac o 0,11 %.  
 

 2009 2010 rozdiel v eur vývoj v % 

celkové pohľadávky (ZP spolu) 629 255 833 602 236 668 - 27 019 165 -4,29 

pohľadávky z VZP 624 774 337 598 595 319 - 26 179 018 -4,19 

podiel celkových pohľadávok na 1 poistenca 119,42 114,63 -4,79 -4,01 

 
3.1. Pohľadávky v prepočte na jedného poistenca  
 
Pohľadávky celkom za všetky zdravotné poisťovne v prepočte na jedného poistenca k 31.12.2010 
oproti stavu k 31.12.2009 poklesli o 4,79 eur, čo predstavuje zníženie o 4,01 %.  
 

celkové pohľadávky na 1 poistenca 2009 2010 rozdiel v eur vývoj v % 

VšZP    123,92 126,90 2,98 2,40 

DÔVERA  122,43 98,05 - 24,38 - 19,91 

Union  65,33 61,23 - 4,11 - 6,29 

 
Pokles pohľadávok celkom v prepočte na jedného poistenca k 31.12.2011 oproti rovnakému 
obdobiu roka 2009 vykázala ZP DÔVERA -24,38 eur (-19,91 %) a Union ZP -4,11 eur (-6,29 %). 
VšZP vykázala zvýšenie pohľadávok na jedného poistenca o 2,98 eur (+2,40 %). 
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4) Záväzky 
 
V sledovanom období celkové záväzky zdravotných poisťovní dosiahli k 31.12.2010 výšku 
304 409 444,- eur, čo je pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu o 166 282 915,- eur 
(- 35,33 %).  
 

 2009 2010 rozdiel v eur vývoj v % 

celkové záväzky (ZP spolu) 470 692 359 304 409 444 -166 282 915 -35,33 

záväzky z verejného zdravotného poistenia 341 144 450 283 926 973 -57 217 477 -16,77 

z toho:         voči poisteným 13 549 049 11 268 900 -2 280 149 -16,83 

PZS 313 493 870 258 003 791 -55 490 079 -17,70 

podiel celkových záväzkov na 1 poistenca 89,32 57,94 -31,38 -35,13 

 
 Záväzky z verejného zdravotného poistenia, ktoré tvoria najvyšší podiel z celkového objemu 

záväzkov (93,27 %), vykázali zdravotné poisťovne vo výške 283 926 973,- eur, čo je oproti roku 
predchádzajúcemu menej o 16,77%. Zníženie záväzkov z VZP ako jediná vykázala VšZP, u ktorej 
záväzky poklesli o -32,54 %. Záväzky z VZP Union ZP vzrástli o + 23,14 %. Najvyššie zvýšenie 
o +127,49 % vykázala ZP DÔVERA.  
 
4.1. Záväzky v prepočte na jedného poistenca  
 
V prepočte na jedného poistenca najvyšší objem záväzkov celkom k 31.12.2010 pripadá na 
poistencov VšZP 62,85 eur, čo je zníženie o -25,31 eur (-28,71 %). Ďalej nasleduje Union ZP 
51,01 eur, u ktorej evidujeme zvýšenie záväzkov v prepočte na jedného poistenca o +10,14 eur 
(+24,80 %). Najnižší podiel záväzkov pripadá na poistenca ZP DÔVERA 47,55 eur, čo je oproti 
roku predchádzajúcemu menej o 57,97 eur (-54,94 %). 
 

celkové záväzky na 1 poistenca  2009 2010 rozdiel v eur vývoj v % 

VšZP 88,16 62,85 -25,31 -28,71 

DÔVERA 105,52 47,55 -57,97 -54,94 

Union 40,88 51,01 10,13 24,80 

 

5) Platobná schopnosť  
 
Zdravotné poisťovne v jednotlivých mesiacoch v priebehu celého roka 2010 preukázali 
zabezpečenie platobnej schopnosti v zmysle platnej legislatívy. V sledovanom období nevykázali 
záväzky po lehote splatnosti viac ako 30 dní. 
 

6) Výsledok hospodárenia  
 
K 31.12.2010 zdravotné poisťovne vykázali predbežný výsledok hospodárenia, ktorý spolu za 
všetky zdravotné poisťovne predstavuje  záporný výsledok hospodárenia vo výške 62 760 150,- 
eur.  
 

predbežný výsledok hospodárenia 
 

stav k 31.12.2010 
 

prepočet na 1 poistenca v eur 

VšZP - 69 666 794 - 19,99 

DÔVERA  9 171 178 6,54 

Union - 2 264 534 - 6,18 

S p o l u  - 62 760 150  

 


