Poistenci EZP do Spoločnej ZP
Predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ako príslušný správny orgán
vydal rozhodnutie, ktorým v súlade s ustanoveniami zákona č. 581/2004 Z. z. nariaďuje k 1.
januáru 2009 bezodplatný prevod poistného kmeňa z Európskej zdravotnej poisťovne, a. s. v
likvidácii, na Spoločnú zdravotnú poisťovňu, a. s.
Úrad ukladá odovzdávajúcej – Európskej zdravotnej poisťovni, aby v súčinnosti s
preberajúcou – Spoločnou zdravotnou poisťovňou predložila úradu v lehote do 30 dní od
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na schválenie návrh postupu tohto prevodu.
Konanie úradu vo vzťahu k poistencom poistného kmeňa zrušenej zdravotnej poisťovne je
konaním „vo verejnom záujme“ zameraným v prvom rade na zabezpečenie realizácie ich
ústavného práva zakotveného v čl. 40 Ústavy. Podľa neho majú občania na základe
zdravotného poistenia právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotné pomôcky
za podmienok, ktoré ustanoví zákon.
Skutočnosť, že sa jedná o službu poskytovanú vo verejnom záujme, a teda aj o
verejnoprospešnú činnosť, potvrdil Ústavný súd Slovenskej republiky v rozhodnutí č. PL. ÚS
13/97, v ktorom o. i. uviedol: „Zdravotné poistenie možno hodnotiť ako službu vo verejnom
záujme zameranú na uplatnenie ústavných práv jednotlivca. Štát zabezpečuje poskytovanie
tejto služby ako dlžník, ktorý voči všetkým osobám plní záväzok slúžiaci na uplatnenie
ústavou zaručeného práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe zdravotného
poistenia (čl. 40). Zdravotné poisťovne v základnom zdravotnom poistení sú iba
sprostredkovateľom plnenia záväzku štátu voči jednotlivcovi.“ Dňa 16.10.2008 bolo v
Obchodnom vestníku zverejnené uznesenie Okresného súdu Bratislava I. o začatí
konkurzného konania voči Európskej zdravotnej poisťovni, a. s. v likvidácii. Návrh na začatie
konania podal za dlžníka Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako orgán dohľadu
nad zdravotnými poisťovňami, v súlade so zákonom o konkurze a reštrukturalizácii.
Následne by mal súd do 5 dní ustanoviť správcu konkurznej podstaty a vyhlásiť konkurz na
zdravotnú poisťovňu.
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