
Príjmy ZP k 30.9.2010 

 

Celkové príjmy zdravotných poisťovní k 30.09.2010 predstavovali objem 2 619 164 589 

eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka tieto príjmy vzrástli o 5,77 %, 

čo v absolútnej hodnote predstavuje nárast o 142 932 559 eur.  

 Najvyšší nárast príjmov v absolútnej hodnote ako aj v percentuálnom vyjadrení za 

obdobie mesiacov 1-9/2010 dosiahla DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Celkové 

príjmy tejto poisťovne vzrástli o 73, 3 mil. eur (+ 12,62%).  

 Druhý najvyšší percentuálny nárast (+ 8,64 %) dosiahla Union zdravotná 

poisťovňa, a. s. Všeobecná zdravotná poisťovňa vykázala nárast vo výške 58,6 mil. 

eur (+ 3,31%).  

 Oproti roku 2009 zaznamenali zdravotné poisťovne najvýraznejšie zvýšenie v 

percentuálnom vyjadrení u príjmov z ročného zúčtovania poistného bežného roku a s 

výnimkou VšZP, aj u príjmov z ročného zúčtovania poistného z predchádzajúcich 

období.  

Daňové príjmy k 30.09.2010, ktoré sa na celkovej výške príjmov podieľali 99,51%, vzrástli 

oproti skutočnosti k 30.09.2009 o 144 192 670 eur, čo predstavuje nárast o 5,86 %. Podiel 

daňových príjmov v porovnaní s obdobím predchádzajúceho roka vzrástol o 0,08%. Najvyšší 

nárast daňových príjmov v absolútnej hodnote ako aj v percentuálnom vyjadrení za obdobie 

mesiacov 1-9/2010 dosiahla DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Daňové príjmy tejto 

poisťovne vzrástli o 74,8 mil. eur (+ 12,96%). Aj v týchto príjmoch druhý najvyšší 

percentuálny nárast dosiahla Union zdravotná poisťovňa, a. s. (+ 8,77%). Všeobecná 

zdravotná poisťovňa vykázala nárast vo výške 58,2 mil. eur (+ 3,31%). Nedaňové príjmy, 

ktoré k 30.09.2010 dosiahli výšku 12 817 130 eur, poklesli oproti porovnateľnému obdobiu 

roka 2009 o 7,94%, čo predstavuje zníženie o 1 106 150 eur.  

Nedaňové príjmy vzrástli len vo VšZP o 5,20%, čo predstavuje objem + 499 114 eur. 

Naopak, u ostatných zdravotných poisťovní došlo u nedaňových príjmov k poklesu. ZP 

DÔVERA poklesli oproti skutočnosti vykazovanej k 30.09.2009 o 40,45%, čo znamená 

pokles týchto príjmov takmer o 1,5 mil. eur. ZP Union poklesli o 107,6 tis. eur (-17,15%).  

Príjmy z grantov a transferov, ktoré vykazuje len VšZP, dosiahli výšku 78 725,- eur, čo je v 

porovnaní so skutočnosťou vykázanou k 30.09.2009 pokles o 153 960 eur (-66,17%).  
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