
 

 

 

 

 

 
Tlačová správa  

 
Bratislava  16. 9. 2010 
 
Informácie o dohľade vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni 
 
Predseda úradu Ján Gajdoš ako jednu zo svojich aktuálnych priorít stanovil dohľad vo Všeobecnej zdravotnej 
poisťovni. 
 

 Dohľad na mieste bol zahájený v pondelok 6. septembra 2010 a jeho ukončenie sa 
predpokladá do 3 - 4 týždňov. Podnetom na vykonanie dohľadu boli výsledky hospodárenia za 
rok 2009 s prihliadnutím na vývoj v roku 2010.  

 Ide o komplexný dohľad zameraný nielen na platobnú schopnosť, ale celkovo na zistenie, 
v akej finančnej kondícii sa poisťovňa nachádza a či je schopná plniť všetky povinnosti 
v intenciách zákona. Dohľad tiež kontroluje, ako prebehol proces jej zlúčenia so Spoločnou 
zdravotnou poisťovňou. 

 Úrad priebežne vykoná dohľad aj v ostatných dvoch zdravotných poisťovniach. 

Ak úrad zistí nedostatky v činnosti zdravotnej poisťovne, ktoré vyplývajú z nedodržiavania ustanovení 
zákonov č. 581/2004 Z. z. a zákona č. 580/2004 Z. z., môže podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy 
zistených nedostatkov: 

 uložiť opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov alebo uložiť povinnosť  prijať opatrenia 
na odstránenie zistených nedostatkov,  

 uložiť pokutu (podľa charakteru a závažnosti zistených porušení zákona 581/2004 Z. z.  až do 
výšky 165 969,- € a zákona č. 580/2004 Z. z. do výšky 3 319,- €), 

 uložiť povinnosť vypracovať ozdravný plán, 

 zaviesť nútenú správu, 

 zrušiť povolenie. 

Podľa doterajších zistení z dohľadu: 

a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., dlhodobo neplní obchodno-finančný plán. Opatrenia, 

ktoré predložilo predchádzajúce vedenie na zlepšenie finančnej situácie, úrad nepovažuje za 

dostačujúce. 

b) Príjmy VšZP za sedem mesiacov rástli mierne pomalšie ako výdavky. 

c) Aj napriek tomu, že VšZP podľa platnej metodiky preukázala v každom mesiaci platobnú 

schopnosť, dlhodobo vykazuje stratu a táto mesačne narastá. V prípade, že zdravotná 

poisťovňa neprijme rázne opatrenia, nemožno do konca roka predpokladať zlepšenie 

ekonomických ukazovateľov. Nové vedenie musí prijať rázne a rýchle kroky v záujme finančnej 

stabilizácie - najmä zefektívnenie činností, reštrukturalizáciu spoločnosti a efektívnu zmenu 

obchodnej politiky- najmä v oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti. 

 



 

 

 

 

 

d) O výsledkoch a záveroch dohľadu bude úrad informovať verejnosť 1. októbra 2010. 

e) Poistencov chceme ubezpečiť, že nie je ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 


