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Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“)  k 28. 

novembru 2006 eviduje  716 467  poistencov, ktorí k 1. januáru 2007 zmenia 

zdravotnú poisťovňu.  

 

Zdravotná 
poisťovňa (kód 

ZP) 
Stav k 

31.10.2006 Príchody Odchody 
Stav k 

28.11.2006 
Celková 
bilancia 

21 - SZP 681 265 + 1 761 - 84 004 599 022 - 82 243 

22 - Sideria 398 140 + 2 878 - 82 274 318 744 - 79 396 

23 - Dôvera 350 085 + 144 730 - 55 680 439 135 + 89 050 

24 - Apollo 472 613 + 17 996 - 45 051 445 558 - 27 055 

25 - VšZP 3 404 215 + 12 428 - 449 456 2 967 187 - 437 028 

26 -EZP 4 + 74 598 0 74 602 + 74 598 

27 - Union 94 + 462 077 - 2 462 169 + 462 075 
Stav k 28.11.2006      
 

Predpokladané rozloženie poistného kme ňa k 1.1.2007
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* čísla presunov sa môžu (minimálne) zmeniť vzhľadom na stále prebiehajúci proces 

vybavovania podaní poistencov a s tým spojené stornovanie prihlášok 
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V prípade, že poistencovi bol doručený preukaz poistenca zdravotnej poisťovne, do 

ktorej nepodal prihlášku, mal by sa na túto zdravotnú poisťovňu obrátiť so žiadosťou o jej  

zrušenie. Svoj podnet by mal doložiť čestným vyhlásením, že žiadnu prihlášku 

nepodal.  

Zdravotná poisťovňa v prípade opodstatnenosti podania rozhodne o stornovaní 

prihlášky, o čom informuje poistenca aj úrad.  

Ak by zdravotná poisťovňa tejto žiadosti nevyhovela, občan môže podať podnet na 

úrad (je žiaduce doložiť čestné prehlásenie), ktorý preskúma, či prihláška fyzicky existuje a či 

spĺňa formálne náležitosti. Súčasne preskúma, ako zdravotná poisťovňa podnet občana 

šetrila.  

V prípade, že úrad na základe podkladov skonštatuje neprávny postup zdravotnej 

poistovne, uloží nápravné opatrenia na vysporiadanie poistného vzťahu v prospech poistenca.  

 

Úrad od 1. apríla do 26. novembra 2006 prijal 1 373 podaní týkajúcich sa náboru 

poistencov a konkurenčného boja zdravotných poisťovní. Z tohoto počtu sa 275 

podaní týkalo podozrenia z falšovania prihlášky.   

        
 
 

Počet 
došlých 

Z  t o h o   p r i h l á š o k  p o d a n ý c h   
                         bez vedomia poistencov 

 
 
Európska zdravotná poisťovňa, a.s.                    197                                    - 
 
Union zdravotná poisťovňa, a.s.  1084          250 
 
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.                         76                                  20  
 
Apollo zdravotná poisťovňa, a.s.                            5                       4 
 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.                    7                                                - 
 
Sideria zdravotná poisťovňa, a.s.        1                              1 
 
 
Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.        3                                   -  
______________________________________________________________ 
Spolu:                          1373                       275 
 
 
 

Podstatná časť podaní bola vyriešená, pretože zdravotná poisťovňa potvrdila, že žiadosti o 

storno vyhovela alebo tieto prihlášky úradu ani nenahlásila. 
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Úrad bude nepretržite (aj po 1. januári 2007, odkedy je účinná zmena zdravotnej 

poisťovne) prijímať a riešiť všetky podania poistencov. 

 

 
 

Zdravotnú poisťovňu možno zmeniť len raz do roka a to do 30. septembra s účinnosťou od 1. januára 

nasledujúceho roka.  Ak poistenec podal prihlášku po 30. septembri 2006, táto sa stáva platnou, ale účinnou až od 

1. januára 2008. 

Z  pôvodnej poisťovne sa nemusí odhlasovať, nová zdravotná poisťovňa pošle pôvodnej kópiu prihlášky, a tým z 

nej poistenca odhlási. 

Pri podaní prihlášky do dvoch a viacerých  poisťovní, sa stáva poistencom tej zdravotnej poisťovne, do ktorej si 

podal prihlášku ako do prvej.  

Úrad upozorňuje, že poistenec, ktorý zmenil zdravotnú poisťovňu, do konca roka používa 

preukaz svojej pôvodnej („starej“) zdravotnej poisťovne, ktorý však musí tejto poisťovni vrátiť do 8. 

januára. Pri nesplnení hrozí poistencovi pokuta do výšky 5 000 Sk. Od 1. januára 2007 používa 

výlučne preukaz novej zdravotnej poisťovne. 

Poistenec je tiež povinný oznámiť zamestnávateľovi každú zmenu príslušnej zdravotnej poisťovne; ak je 

zamestnancom u viacerých zamestnávateľov, je povinný uvedené skutočnosti oznámiť každému zamestnávateľovi. Pri 

nesplnení tejto povinnosti môže úrad uložiť pokutu do výšky 10 000 Sk. Zákon nestanovuje povinnosť oznámiť zmenu 

lekárovi, ale je to vhodné z praktického hľadiska- v záujme poistenca aj lekára.  
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a poistenec sa 
obráti na úrad 

ZP vyhovie 
a prihlášku 

stornuje 

 
úrad vykoná 

dohľad  

 
informuje 
poistenca 

 
informuje úrad  

 
informuje 

pôvodnú ZP 

úrad eviduje + 
podnet Úradu na 

ochranu osobných 
údajov 

ÚOOÚ vydá 
opatrenie na 
likvidáciu dát 

sťažnosť 
opodstatnená- úrad 

uloží nápravné 
opatrenia  

sťažnosť 
neopodstatnená, 
poistenec sa môže 

obrátiť na súd 


