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Počas päťročnej činnosti Úrad preukázal svoju opodstatnenosť v systéme zdravotníctva 

SR. Vyriešil tisícky podnetov občanov týkajúcich sa správnosti poskytovania zdravotnej 

starostlivosti. Zaoberal sa podnetmi poskytovateľov, neočakávanými situáciami, ktoré sú 

zatiaľ u nás legislatívne nedostatočne ošetrené (zánik EZP).  

 

Ustálil sa celkový počet podaní smerujúcich k preskúmaniu správnosti poskytnutej 

zdravotnej starostlivosti, k postupom zdravotných poisťovní, počet dohľadov, počet podaní 

zdravotných poisťovní uplatňujúcich si svoje nároky na pohľadávky na poistnom. To len 

dokazuje, že úrad  si trvale buduje meno dôveryhodnej inštitúcie. Prezentoval sa 

prednáškami na odborných podujatiach stavovských a profesijných organizácií 

zdravotníctva s prípadmi, ktoré riešil v spojitosti so správnym poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti. Pravidelne vydáva kazuistiky vybraných prípadov pre diskusie a riešenia 

v medicínskej praxi.   

 

Naplno bol „nasadený” informačný systém. Jeho funkčnosť je využívaná nielen úradom, 

ale aj zdravotnými poisťovňami. Mimoriadny záujem je medzi poskytovateľmi – najmä 

lekárnikmi, ako aj medzi poistencami.  

 

Zlepšila sa komunikácia so zdravotnými poisťovňami pri riešení otázok nákupu 

zdravotnej starostlivosti, pri dodržiavaní pravidiel uplatňovania ich nárokov na poistnom. 

Zdynamizovala sa spolupráca pri vydávaní platobných výmerov, ktoré úrad vydáva na 

podnet zdravotných poisťovní.  

 

Prezentácia štatistických údajov a vystúpenia ku konkrétnym témam, týkajúcich sa 

práv a povinností subjektov verejného zdravotného poistenia, prispela k zvýšeniu  

informovanosti občanov. Dosiahli sa niektoré zmeny a doplnenia zákonov ovplyvňujúcich 

kompetencie úradu, ako aj celkového fungovania slovenského zdravotníctva.  

 

        Richard Demovič 
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Bol zriadený zákonom č. 581/2004 
Z.z. o zdravotných poisťovniach, 
dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou  
– účinným od 1. 11. 2004.  
 
V oblasti verejnej správy sa úradu 
zveruje vykonávanie dohľadu nad 
poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a verejným zdravotným 
poistením. 
 
Úrad predkladá vláde SR 

• správu o činnosti úradu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka  každoročne do 30. 
júna 

• správu o hospodárení za prvý polrok do troch mesiacov po skončení kalendárneho polroka 
• výročnú správu o hospodárení do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka 
• správu o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za obdobie predchádzajúceho 

kalendárneho roka každoročne do 30. júna 
• rozpočet úradu, ktorý následne schvaľuje NR SR 

 
Orgánmi úradu sú 

� predseda 
� správna rada 
� dozorná rada 
 

Doterajší predsedovia 
 

                                                         
MUDr. Alexandra Novotná         MUDr. Ján Gajdoš  MUDr. Richard Demovič, PhD.  
(1. 11. 2004 – 31. 3. 2005)               (1. 4. 2005 – 24. 1. 2007)    (od 25. 1. 2007) 

  
 
Správna rada má 7 členov 
Dozorná rada má 5 členov 
 
Ústredie úradu so sídlom Bratislava, Grösslingová 5 
 
Organizačné útvary: 

� kancelária predsedu úradu 
� zástupca predsedu úradu 
� sekcia dohľadu nad zdravotným poistením 
� sekcia dohľadu nad poskytovaním a nákupom zdravotnej starostlivosti 
� sekcia ekonomiky  
� sekcia súdneho lekárstva a patologickej anatómie 

 
Pobočky úradu (sídla) – Bratislava, Nové Zámky (Nitra), Trnava, Trenčín, Martin, Banská Bystrica, 
Košice a Prešov.   
 
Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracoviská úradu v počte 11, so sídlom – Bratislava 
(2x), Nitra, Žilina, Martin, Prešov, Poprad, Banská Bystrica, Lučenec a Košice (2x). 
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ÚRAD PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU  
 
vykonáva dohľad nad verejným zdravotným poistením:  
 

• dohliada na dodržiavanie ustanovení zákonov č. 581/2004 Z. z. a  580/2004 Z. z.  
• vydáva povolenia a iné rozhodnutia a dohliada na ich plnenie   
• vydáva platobné výmery vo veciach uplatnených zdravotnou poisťovňou, ak ide o pohľadávky 
z neodvedených preddavkov na poistné alebo neodvedeného nedoplatku na poistnom, úroky z omeškania a 
pohľadávky vyplývajúce z nezaplatenej úhrady za neodkladnú zdravotnú starostlivosť,  
• vydáva platobné výmery uplatnených platiteľom poistného, ak ide o pohľadávky vyplývajúce z  
neuhradeného preplatku na poistnom,  
• vydáva rozhodnutia o prerozdelení poistného,  
• vydáva rozhodnutia o pokutách za porušenie povinností ustanovených zákonom; 

 
vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti - dohliada na správne poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti a za podmienok ustanovených zákonom  o dohľade  

• ukladá sankcie,  
• podáva návrhy na uloženie sankcie,  
• ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov  

 
zúčastňuje sa na prerozdeľovaní poistného;  
 
spolupracuje s ministerstvami zdravotníctva a financií na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov 
týkajúcich sa verejného zdravotného poistenia;  
 
plní záväzky štátu v oblasti zdravotníctva vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv na základe poverenia 
ministerstva zdravotníctva; 
 
je styčný orgán pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného 
poistenia vo vzťahu k styčným orgánom členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a 
Švajčiarska na komunikáciu medzi príslušnými zdravotnými poisťovňami;  
 
uhrádza náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencovi členského štátu Európskej únie, Nórska, 
Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska v Slovenskej republike na základe zmluvy o sociálnom zabezpečení, alebo 
dohody príslušných úradov týchto krajín, v ktorých sa zmluvné krajiny vzdali vzájomného uhrádzania týchto 
nákladov.  
 
Úrad ďalej  
 

• určuje spôsob a formu vykazovania poistného,  
• určuje formu a náležitosti preukazu poistenca,  
• prideľuje číselné kódy zdravotným poisťovniam,  
• prideľuje číselné kódy lekárom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,  
• vedie centrálny register poistencov a zoznamy zdravotných poisťovní, platiteľov poistného, 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, osôb 
oprávnených na výkon dohľadu, register podaných prihlášok na verejné zdravotné poistenie, vedie 
zoznam osôb, ktoré za života odmietli pitvu,   

• vykonáva toxikologické vyšetrenia pre štátne orgány, právnické a fyzické osoby a iné.  
 
 
 
Kedy sa obrátiť na úrad?  
 
Ak sa občan domnieva, že sa mu neposkytla zdravotná starostlivosť správne alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie 
ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo požiadať poskytovateľa o nápravu.  
 
Ak poskytovateľ žiadosti nevyhovie alebo bezodkladne neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti, osoba 
má právo:  
 

� požiadať úrad pre dohľad o vykonanie dohľadu, ak predmetom žiadosti je správne poskytnutie zdravotnej 
starostlivosti,  

� obrátiť sa na orgán príslušný na výkon dozoru (MZ SR, VÚC, komory),  ak predmetom žiadosti je iné 
rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.  
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DOHĽAD NAD ZDRAVOTNÝM POISTENÍM  

Povolenia zdravotným poisťovniam  

Povolenie na vykonávanie verejného zdravotného poistenia začal úrad vydávať v roku 2005. Postupne povolenia  
vydal siedmim transformujúcim sa zdravotným poisťovniam: 
 

Spoločná zdravotná poisťovňa , a.s. (od 15. 4. 2005) 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (od 1. 7. 2005) 
Apollo zdravotná poisťovňa, a.s. (od 1. 9. 2005) 
Európska zdravotná poisťovňa, a.s. (od 13. 9. 2005 – 2. 5. 2008 zanikla)   
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. (od 1. 10. 2005) 
Sidéria zdravotná poisťovňa, a.s. (od 1. 10. 2005 – 1. 1. 2007 zlúčená so ZP Dôvera) 
Union zdravotná poisťovňa, a.s. (od 31. 3. 2006) 

   
Počet poistencov v Centrálnom registri poistencov  v rokoch 2006 – 2009  
 
Zdravotné poisťovne k 1. 1. 2006 k 1. 1. 2007 k 1. 1. 2008 k 1.1.2009 

Spoločná  683 106 598 683 588 369 641 804 
Všeobecná 3 416 309 2 965 069 2 932 716 2 904 666 
Apollo 471 552 429 012 446 474 495 147 
Európska 2 68 867 126 126 --- 
Dôvera 346 333 759 718 860 794 855 407 
Sidéria 397 091 --- --- --- 
Union 0 446 058 333 602 366 070 
Celkom   5 314 393 5 267 407 5 288 081 5 263 094 
 
Kódy lekárov  
 
Úrad na základe pridelených kódov eviduje na Slovensku 22 603 lekárov a 3324 zubných lekárov a 14 807 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.  
 
Platobné výmery 
 
Kompetenciou úradu je vydávať rozhodnutia v správnom konaní – platobné výmery o pohľadávkach na 
dlžnom poistnom na zdravotné poistenie, o pohľadávkach na neodvedených preddavkoch na poistné na verejné 
zdravotné poistenie alebo neodvedenom nedoplatku z ročného zúčtovania poistného na základe návrhov 
uplatnených zdravotnými poisťovňami.  
 
Agendu vydávania platobných výmerov (PV) o pohľadávkach na poistnom začal úrad v druhej polovici roku 
2005 (prvý návrh podaný 14. októbra 2005). Po transformácii zdravotných poisťovní na akciové spoločnosti, 
dochádza každý rok k zvyšovaniu počtu návrhov uplatnených zdravotnými poisťovňami:  

V roku 2005 –    2 395 návrhov -  v sume    75,9 mil. Sk.  
V roku 2006 –    7 683 návrhov -  v sume   151    mil. Sk.  
V roku 2007 – 30 928 návrhov -  v sume  921,4 mil. Sk.  
V roku 2008 – 77 631 návrhov  -  v sume    2,32  mld. Sk (77,31 mil.  €) 

 
 
  Platobné výmery vydané pobočkami úradu   

 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 
(k 2. 11. 2009) 

Banská Bystrica  482 2 289 4 900 10 340 9 815 
Bratislava 277 603 2 622 6 763 6 682 
Košice 436 1 176 2 934 9 835 5 831 
Martin 115  570 6 016  9 445  8 434 
Nové Zámky  261 844 3 758 12 465 8 329 
Prešov 551 639 4 184 11 008 8 908 
Trenčín 81 845 3 432 9 419 6 895 
Trnava 79 717 3 082 8 356 6 261 
Ústredie  113 0    
Celkovo 2 395 7 683 30 928 77 631 61 186 
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Pokuty poistencom a platiteľom poistného 
 
Úrad má kompetenciu uložiť pokutu poistencom alebo platiteľom poistného za nesplnenie povinností 
ustanovených zákonom (neplnenie oznamovacích povinností voči zdravotným poisťovniam, riadne a včas hradiť 
preddavky na verejné zdravotné poistenie). Nesplnenie povinností oznamujú zdravotné poisťovne úradu v 
mesačných intervaloch. 
 
V roku 2005       žiadna pokuta 
V roku 2006      7530 právoplatne uložených pokút          11 412 700,- Sk  
V roku 2007      6145 právoplatne uložených pokút            9 985 545,- Sk  
V roku 2008      5161 právoplatne uložených pokút          10 552 600,- Sk (350 282,15 €) 
 
Úrad – styčný orgán  
 
Činnosť úradu ako styčného orgánu k orgánom členských štátov Európskej  únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu 
a  Švajčiarska pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia je 
vyjadrená napríklad spracovaním 561 016 formulárov potrebných pre uvedené úhrady.   
  
 Za roky 2005 – 2008 a k 31. 10. 2009 boli prostredníctvom úradu:  
- za poistencov SR v krajinách EÚ uhradené výkony za 1, 48 mld. Sk  (49,4 mil. €) na zdravotnú starostlivosť.  
- za poistencov z krajín EÚ, ktorým boli poskytnuté zdravotná starostlivosť na Slovensku sme získali  
1, 19 mld. Sk (39,78 mil. €).  
  
Úrad spracoval 26 429 formulárov, prostredníctvom ktorých si poistenci a inštitúcie uplatňujú svoje práva 
podľa nariadení Európskej únie. Pre poistencov  SR to boli najmä formuláre na overenie refundačných sadzieb za 
zdravotnú starostlivosť čerpanú v EÚ, na druhej strane z  krajín EÚ to boli žiadosti o vystavenie formulárov 
potvrdzujúcich nárok poistencov SR na zdravotnú starostlivosť v EÚ.  
 
Úrad rozvíja spoluprácu so styčnými orgánmi, je aktívny v orgánoch Európskej komisie, vypracováva 
stanoviská pre oficiálne nóty SR predkladané Správnej komisii pre sociálne zabezpečenie migrujúcich 
pracovníkov , Pracovnej skupine pre sociálne otázky Rady EÚ, zastupuje SR v Auditórskej rade i Technickej 
komisii pre výmenu dát. 
 

 
 

DOHĽAD NAD SPRÁVNYM POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 
 

„Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony 
na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby, s cieľom uzdravenia osoby 
alebo zlepšenia stavu osoby, so zohľadnením súčasných poznatkov lekárskej vedy, “ - v zmysle tohto 
ustanovenia § 4 ods. 3 zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti úrad posudzuje každý podnet týkajúci sa 
poskytovania zdravotnej starostlivosti.  

 
Úrad  v zmysle objektivity, nestrannosti a  odbornosti zabezpečoval k podnetom a sťažnostiam na 

poskytnutú zdravotnú starostlivosť odborné stanoviská prizvaných osôb aj prostredníctvom poradných orgánov 
predsedu úradu, ktorými sú zbor konzultantov a odborná komisia predsedu úradu. 
 
 

Prijaté podania v oblasti zdravotnej starostlivosti v r. 2005 – 2009* 
 

Rok Podania 
celkom 

Sťažnosti Podnety (%)   
Ukončené 
v súvislosti 
so SPZS** 

Neopodstatnené  
(%) 

Opodstatnené  
(%) 

2005 1632 467 1165  (71,4)  326 262   (80,4) 64  (19,6) 

2006 1321 58 1263  (95,6) 745 535   (71,8) 210  (28,2) 

2007 1249 23   1226  (98,2)  677 531   (78,4) 146  (21,6) 

2008 1452 21 1431  (98,6)  761 613  (80,6) 148  (19,4) 

2009* 830 3   827  (99,6)  297 256  (86,2) 41   (13,8) 

*1. polrok 2009 
** SPZS –správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
 

 
 
 
 



 7 

 
Najčastejšie špecializačné odbory pri opodstatnených podnetoch - 2005 – 2009* 

 
Špecializačný odbor Podiel  z počtu všetkých opodstatnených 

chirurgia 16,3% 

gynekológia a pôrodníctvo 13,5% 

vnútorné lekárstvo 10,6% 

všeobecné lekárstvo 7% 

stomatológia 5,95% 
*1. polrok 2009 
 

 
Podnety riešené pobočkami /ústredím 

 
 2005 2006 2007 2008 2009* 

Banská Bystrica  97 155 152 139,50  65 

Bratislava 93 171 207,5 199,83 134 

Košice 107 143 156 180,00   109,33 

Martin 61 111 91 111,50 84,83 
Nové Zámky  44 115 129 133,83 74 

Prešov 62 111 128 134,5 84,83 

Trenčín 50 104 89 95,83 50,5 

Trnava 59 92 91,5 125,50 74,5 

ústredie 592 261 182 310,50 150 

*1. polrok 2009 
 
 
Odborná komisia predsedu úradu 
 
Závažné a nejasné prípady, ktoré vznikli v súvislosti so šetrením poskytovanej zdravotnej starostlivosti, posudzuje 
odborná komisia predsedu úradu. Na svojich doterajších 32 zasadnutiach posudzovala odborná komisia 121 
prípadov, z ktorých 59 (49%) posúdila ako opodstatnené, vo zvyšných 62 prípadoch posúdila poskytovanú 
zdravotnú starostlivosť  za správnu.     
 
 
 

Sankcie uložené úradom v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti – 2005 - 2008 
 

Rok Sankcie celkom/ z toho pokuty                          Počet trestných oznámení 

2005 69 3 15 

2006 197 90 30 

2007 166 92 9 

2008 196 116 6 

 
Z celkového počtu 301 uložených pokút bolo k 30. 6. 2009 uhradených 255 v celkovej sume 991 379 €.  

 
 
 
 

DOHĽAD NAD NÁKUPOM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 
 
 Činnosť v oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti  je zameraná na dohľady nad dodržiavaním zákonných 
podmienok súvisiacich so zmluvnými vzťahmi medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými 
poisťovňami, ako aj nad vykonávaním verejného zdravotného poistenia v súvislosti s úhradou zdravotnej 
starostlivosti, ktorú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zabezpečujú v rozsahu, uhrádzanom na základe 
verejného zdravotného poistenia. Úrad úzko spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR, Svetovou 
zdravotníckou organizáciou (WHO), stavovskými organizáciami, zdravotnými poisťovňami a ďalšími inštitúciami. 
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Prijaté podania v oblasti nákupu ZS v r. 2005 – 2009* 

 

Podania Sankcie 

Podnety 
Rok 

S
ťa
žn
o
st
i 

P
e
tí
ci
e
 

Spolu 
Z toho  
opodstatnené 

In
é
 

Podania 
spolu P

o
če
t 

Z toho pokuty  
v Sk 

2005 10 1 396 18,7 % 48 455   3 1 060 000 
2006 13 1 468 21,6 % 51 533 49 2 340 000 
2007 6 3 553 28,7 % 55 617   6    300 000 
2008 28 0 386   4,1 % 26 440  - - 
2009* 4 0 199 2,2 % 15 218 - - 

*1. polrok 2009 
 
Najčastejším predmetom podaní sú poplatky v zdravotníctve. Trvale na druhom mieste sú úhrady zdravotnej 
starostlivosti z verejného zdravotného poistenia, vrátane problematiky zmlúv medzi poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti a zdravotnými poisťovňami. Na treťom mieste záujmu o riešenie sú ceny liekov a zdravotníckych 
pomôcok.   
 
 

SÚDNE LEKÁRSTVO A PATOLOGICKÁ ANATÓMIA 
  
Zaradením SLaPA pracovísk do organizačnej štruktúry úradu došlo k zásadnej zmene pohľadu na ich činnosť. 
Prínosom tohto kroku bolo získanie nezávislosti pre činnosť týchto pracovísk od poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti, skvalitnenie ich odbornej činnosti a modernizácia pracovísk zo strany úradu.  
 
Rok 2005 2006 2007 2008 

Počet mŕtvych 50 764 53 301 53 441 53 164 

Počet pitiev   9 677   9  141   8 978 8 938 

Pitvanosť 19,06% 17,15 % 16,80 % 16,81 % 

 
 
 
 

PREDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
  
Medicínske poznatky z vykonaných dohľadov nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti uplatňujú 
pracovníci úradu v prednáškovej a publikačnej činnosti. Na odborných podujatiach stavovských 
a profesijných organizácií, pacientskych organizácií, zdravotníckych zariadení, na univerzitách, ale aj na 
kongresoch v zahraničí sa úradu prezentoval  vyše 200 prednáškami. 
  
Pravidelnou, každoročnou publikáciou úradu sú Kazuistiky. V doterajších štyroch vydaniach bolo 
publikovaných 94 vybraných prípadov, ktoré úrad riešil. Každý z nich obsahuje informácie o diagnostike 
a liečebnom postupe, zistenia a závery z dohľadov nad správne poskytovanou zdravotnou starostlivosťou.  
      
 
Pripravila Kancelária predsedu  ÚDZS 
Bratislava, december 2009  
 


