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Dohľad v zdravotnej poisťovni Dôvera 
Úrad 3. novembra 2010 ukončil dohľad v zdravotnej poisťovni Dôvera. Dohľad začal 23. 
septembra 2010 a bol zameraný na: 
- kontrolu správy pohľadávok verejného zdravotného poistenia, 
- kontrolu prevodu poistného kmeňa v súvislosti so zlúčením zdravotných poisťovní Dôvera 
a Apollo (plnenie § 61 ods. 10 zákona č. 581/2004 Z. z.).  
 
Zo záverov dohľadu vyplýva, že zdravotná poisťovňa Dôvera pri prevode poistného kmeňa 
postupovala v súlade so zákonom a v lehote 120 dní od nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia úradu bol prevod poistného kmeňa ukončený.  
Výkonom dohľadu úrad nezistil porušenie ustanovení zákona týkajúcich sa správy 
pohľadávok z verejného zdravotného poistenia. Úrad odporučil zdravotnej poisťovni prijať 
opatrenia na zlepšenie vnútorných procesov pri správe pohľadávok, ktoré by viedli 
k zefektívneniu činností jednotlivých vnútorných útvarov do kompetencie ktorých patrí 
správa pohľadávok.   
 
Súčasne prebieha dohľad v zdravotnej poisťovni Union, ktorý je zameraný na celkové 
hospodárenie zdravotnej poisťovne, úhradu zdravotnej starostlivosti, ako aj plnenie 
povinností v zmysle zákona. Predpokladané ukončenie dohľadu je koncom novembra 2010. 

 

Zmluvné vzťahy - nájom  
Úrad chce využiť všetky možnosti na mimosúdnu dohodu s majiteľom objektu. Úprava 
nájomného vzťahu tak, ako ju navrhol majiteľ, je pre úrad neakceptovateľná. Z tohto dôvodu 
úrad pripravuje výzvu na mimosúdnu dohodu a v prípade, že zásadné požiadavky nebudú zo 
strany majiteľa akceptované, úrad napadne tieto zmluvy na súde. 
Ako úrad verejne prezentoval, jeho cieľom je: 

- dosiahnuť vrátenie investície 863-tisíc eur (formou zohľadnenia v nájme), ktoré boli firme 
poskytnuté na rekonštrukciu objektu na Žellovej, 

- upraviť zmluvné podmienky nájmu na štandardné a  obojstranne vyvážené vo vzťahu 
k účastníkom zmluvy, 

- ukončiť dohodu o službách tak, aby boli služby obstarané v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní. 

 

Úrad na základe výsledku vnútornej kontroly podal trestné oznámenie podľa § 196 ods. 1 
Trestného poriadku vo veci postupu úradu pri poskytnutí účelovej investície v hodnote 
863-tisíc eur v prospech spoločnosti SAAR, s. r. o.  a vo veci uzavretia nájomnej zmluvy so 
spoločnosťou SAAR, s. r. o. 


