
Príjmy poisťovní 

 

Príjmy zdravotných poisťovní a predbežné údaje k zmene zdravotnej poisťovne pre 

rok 2010 boli hlavnými témami, o ktorých informoval predseda úradu Richard Demovič 

na tlačovej konferencii 7.9.2009.  

 

1. Príjmy zdravotných poisťovní 

Za obdobie I. polroka 2009 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2008 zdravotné 

poisťovne vykazujú nárast príjmov celkom o 5,39%. V rámci príjmov celkom evidujeme 

nárast daňových príjmov o 5,66% (+87 338 411 €). Naopak, evidujeme zníženie nedaňových 

príjmov o 25,95% (- 3 460 885 €) a príjmov v rámci grantov a transferov o 71,22% (- 40 143 

€). Príjmy celkom zdravotné poisťovne naplnili za obdobie I. polroka vo výške 96,89 %, čo je 

o 0,47% viac ako za obdobie mesiacov január - máj 2009. 

Návrhy rozpočtu zdravotné poisťovne zostavujú v čase, keď nemajú informácie o 

prípadných zmenách v poistnom kmeni ako dôsledok procesu prepoistenia (počet a štruktúra 

poistného kmeňa). Navyše rozpočet na rok 2009 bol zostavovaný na základe očakávaného 

vývoja makroekonomických údajov v období pozitívneho vývoja ekonomickej situácie na 

Slovensku. 

Výber poistného za obdobie I. polroka nedosiahol výšku predpokladanú v rozpočte, napriek 

tomu bol vyšší ako výber poistného za rovnaké obdobie prvého polroka 2008 o 83 837 382 € 

(cca 2,5 mld. Sk). Táto skutočnosť garantovala v období I. polroka 2009 možnosť 

poskytnutia, resp. financovania zdravotnej starostlivosti minimálne na úrovni I. polroka 2008. 

Otvorená však ostáva otázka vývoja príjmov z výberu poistného v v priebehu II. polroka 

2009. 

Výdavky za obdobie I. polroka 2009 predstavovali objem cca 1,63 mld. €. Z uvedenej sumy 

predstavujú výdavky na zdravotnú starostlivosť 96,59 %, čo je v absolútnej hodnote 1,57 

mld. €. Oproti rovnakému obdobiu roka 2009 evidujeme celkové zvýšenie výdavkov o 51,44 

mil. €. V rámci celkových výdavkov vzrástli výdavky na zdravotnú starostlivosť o 66,93 mil. € 

(+4,45 %). Ostatné výdavky poklesli cca o 15 495 133 ,- € (- 4,45%). 

Nárast výdavkov na ZS evidujeme s výnimkou ZP Union vo všetkých ostatných ZP. 

Najvyšší nárast týchto výdavkov oproti I. polroku 2008 vykazuje SZP (+11,33%), Dôvera (+ 

7,33%) a VšZP (+3,3%). Najvyšší objem výdavkov na jedného poistenca pripadá v 

sledovanom období na poistencov VšZP, najnižší na poistencov Union ZP, a. s.  



Oproti I. polroku 2008 evidujeme pokles výdavkov na ZS v ZP Apollo (- 21,3 €) a v ZP Union 

(- 24,57 €). Najvýraznejšie zvýšenie výdavkov vykazuje SZP (+ 57,08 €), potom ZP Dôvera a 

VšZP. 

Výnosy - Za obdobie I. polroka 2009 ZP evidujú výnosy vo výške 1,8 mld. €, čo je oproti I. 

polroku 2008 viac o 70,97 mil. €. Výrazný podiel na celkovej výške výnosov majú výnosy z 

poistného, ktoré predstavujú 92,22 % z výnosov celkom. U týchto výnosov evidujeme nárast 

vo výške 82,1 mil. €. 

Náklady - V sledovanom období ZP vynaložili na zdravotnú starostlivosť a prevádzkovú 

činnosť náklady v celkovej výške cca 1,84 mld. €, čo je oproti rovnakému obdobiu roka 2008 

viac o 80,97 mil. €. Zdravotné poisťovne znížili v období I. polroka 2009 náklady na 

prevádzkovú činnosť o 15,19 % čo predstavuje zníženie o 11,9 mil. €. Náklady na zdravotnú 

starostlivosť vzrástli o cca 92,9 mil. €, čo predstavuje zvýšenie o 5,43 %. Pohľadávky ZP 

evidujú pohľadávky vo výške 554, 2 mil. €. Na celkovom počte sa najvýraznejšie podieľajú 

pohľadávky na poistnom, ktoré tvoria 83,63 % z počtu pohľadávok z verejného zdravotného 

poistenia a 82,96 % z celkového počtu pohľadávok. Rozdiel vo výške pohľadávok oproti I. 

polroku 2008 je spracovaný vrátane pohľadávok, ktoré Európska zdravotná poisťovňa 

vykazovala ku dňu svojej likvidácie. Po odpočítaní týchto pohľadávok, evidujeme celkový 

nárast pohľadávok vo výške 27 074 440 €. 

Záväzky - K 30.06.2009 zdravotné poisťovne vykazovali záväzky v celkovej výške 420,29 

mil. €. Záväzky z verejného zdravotného poistenia sa podieľali na záväzkoch celkom sumou 

402,5 mil. € 95,77 %. V sledovanom období vzrástli záväzky celkom oproti stavu k 

30.06.2008 spolu o 38,4 mil. U ostatných záväzkov dochádza k poklesu, pričom záväzky z 

verejného ZP sa zvýšili o 54,2 mil. €. 2. 

2. Zmena zdravotnej poisťovne 

Na zmenu zdravotnej poisťovne pre rok 2010 úrad eviduje 78 437 prihlášok (k 31. 8.2009). 

 pre rok 2009 zmenilo zdravotnú poisťovňu 178 916 poistencov. Z celkového počtu 

186 618 poistencov, ktorí podali prihlášku na zmenu ÚDZS neakceptoval 7 702 kvôli 

rôznym chybám. 

 v roku 2007 pre rok 2008 požiadalo o zmenu 263 735 poistencov. Akceptovaných 

bolo 232 182 prihlášok. 

 v roku 2006 úrad zaznamenal 775 000 žiadostí o prepoistenie, akceptovaných 713 

000 prihlášok.  



Počty poistencov k 1.1.2009 k 31. 7. 2009  

Spoločná ZP 641 804 642 292 

Dôvera ZP 855 407 860 706 

Apollo ZP 495 147 498 782 

Všeobecná ZP 2 904 666 2 901 950 

Union ZP 366 070 369 826 

Spolu 5 263 094 5 273 556 

Poistenci štátu 2 951 564 3 061 573 
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