
Ročné zúčtovanie za rok 2006 

 

Keďže systém ročného zúčtovania sa opäť stáva témou na rôzne úvahy, Úrad pre dohľad na 

zdravotnou starostlivosťou dáva do pozornosti informácie, ktoré získal vykonaným dohľadom 

v zdravotných poisťovniach, so zameraním na analýzu ročného zúčtovania poistného na 

verejné zdravotné poistenie za rok 2006. 

Úrad tieto informácie predložil aj Národnej rade SR, ministerstvu zdravotníctva a ministerstvu 

financií s návrhom, aby boli podkladom na zaradenie systému platieb zdravotného poistného 

do uvažovanej celkovej rekonštrukcie súčasného systému odvodov, v záujme zjednodušenia 

daňových a odvodových povinností.  

Podľa predložených údajov od zdravotných poisťovní, ktorých poistenci mali povinnosť 

vykonať ročné zúčtovanie za rok 2006 a predložiť vyplnené tlačivá do 30.6.2007, je možné 

konštatovať, že v porovnaní s rokom 2005 sa zvýšil počet poistencov, ktorí ročné zúčtovanie 

podali o 120 000 poistencov. Vzhľadom na uvedený nárast sa však oproti predchádzajúcemu 

roku zvýšil počet poistencov (o cca 16 000), ktorí ročné zúčtovanie mali podať a nepodali. 

Vykázané nedoplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia k 31. 10. 2007 dosiahli 

hodnotu 1 350 595 497 Sk. K tomu istému termínu platitelia poistného a poistenci uhradili z 

celkovej hodnoty nedoplatkov sumu 915 290 733 Sk, čo predstavuje 67,8 %-nú úspešnosť 

platobnej disciplíny v zmysle zákonom stanovených povinností v komplexe zdravotného 

poistenia. 

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia ovplyvnilo zdroje verejného zdravotného poistenia. 

Celkovým výsledkom ročného zúčtovania poistného za rok 2006 je kladný prínos zdrojov vo 

výške 945 392 903 Sk do systému verejného zdravotného poistenia. 

Z finančného hľadiska sú úplne vysporiadané len záväzky a pohľadávky poistného plateného 

štátom. Úhrada ostatných preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania bola a je závislá 

od prístupu zainteresovaných poistencov a platiteľov poistného na jednej strane i prístupu 

každej zdravotnej poisťovne pri vymáhaní nedoplatkov z ročného zúčtovania a realizácie 

vrátenia preplatkov z ročného zúčtovania na strane druhej. 
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