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Úrad v súlade s § 20 ods. 2 písm. m)  zákona č. 581/2004 Z. z. uverejňuje údaje o platobnej 

schopnosti zdravotných poisťovní za mesiac január 2018 

 
 

PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ 
 
Podľa § 14 ods. 2  zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 581/2004 Z. z.“) platobná schopnosť zdravotnej poisťovne sa preukazuje schopnosťou 
uhrádzať svoje záväzky voči poskytovateľom  v lehote, ktorá nepresiahne 30 kalendárnych dní odo 
dňa zmluvne dohodnutej lehoty splatnosti záväzkov voči poskytovateľom. 
 
Podľa § 14 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. platobná schopnosť zdravotnej poisťovne podľa § 14 
odsek 2  je zabezpečená, ak zdravotná poisťovňa neeviduje ku dňu, ku ktorému sa platobná 
schopnosť vykazuje, záväzky voči poskytovateľom, ktoré sú viac ako 30 dní po lehote splatnosti, v 
objeme prevyšujúcom 0,2 % objemu všetkých záväzkov podľa odseku 5 počas troch po sebe 
nasledujúcich kalendárnych mesiacov. To neplatí, ak ide o záväzky voči poskytovateľom, ktoré nie 
sú uhradené z právne uznateľných dôvodov. Za právne uznateľné dôvody podľa predchádzajúcej 
vety sa považujú právne skutočnosti podľa osobitných predpisov, na základe ktorých zdravotná 
poisťovňa nemôže uhradiť záväzky voči poskytovateľom v lehote splatnosti, pretože je povinná 
uhradiť záväzok na účet tretej osoby alebo nemôže uhradiť záväzok, pretože  nemá vedomosť o 
tom, komu, alebo v akej výške má záväzok uhradiť. 
 
 

 
Platobná schopnosť zdravotných poisťovní za mesiac  január  2018 

 
 
 

VšZP ukazovateľ vykázaná hodnota 
splnenie PS  

podľa § 14 ods. 2 a 3 

§ 14 ods. 2  
Záväzky po lehote splatnosti viac ako 30 dní (bez záväzkov 
z právne uznateľných dôvodov) (v €) 

0 áno 

§ 14 ods. 3 
Podiel záväzkov po lehote splatnosti viac ako 30 dní (bez 
záväzkov z právne uznateľných dôvodov) na objeme 
všetkých záväzkov podľa ods. 5 (v %) 

0 áno 

 
    

ZP Dôvera ukazovateľ vykázaná hodnota 
splnenie PS  

podľa § 14 ods. 2 a 3 

§ 14 ods. 2  
Záväzky po lehote splatnosti viac ako 30 dní (bez záväzkov 
z právne uznateľných dôvodov) (v €) 

0 áno 

§ 14 ods. 3 
Podiel záväzkov po lehote splatnosti viac ako 30 dní (bez 
záväzkov z právne uznateľných dôvodov) na objeme 
všetkých záväzkov  podľa ods. 5 (v %) 

0 áno  

 
    

Union ZP ukazovateľ vykázaná hodnota 
splnenie PS  

podľa § 14 ods. 2 a 3 

§ 14 ods. 2  
Záväzky po lehote splatnosti viac ako 30 dní (bez záväzkov 
z právne uznateľných dôvodov) (v €) 

0 áno 

§ 14 ods. 3 
Podiel záväzkov po lehote splatnosti viac ako 30 dní (bez 
záväzkov z právne uznateľných dôvodov) na objeme 
všetkých záväzkov  podľa ods. 5 (v %) 

0 áno 
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sekcia dohľadu 
nad zdravotným poistením 

Žellova 2  
829 24 Bratislava 
Slovenská republika 

Bratislava 7.3.2018 

            Číslo konania: ZP 911/00006/2018 
Číslo spisu: 10919/2018/911 
Číslo záznamu: 19847/2018 

 
  

   

Zmena povolenia 
 
 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava (ďalej len 
„úrad“) v súlade s § 38 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade 
nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov na základe písomného oznámenia Union zdravotnej poisťovne, a. s., so sídlom 
Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 284 831, zapísanej v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3832/B zo dňa 23.2.2018 (ďalej len  
„spoločnosť“), zastúpenej Ing. Elenou Májekovou, členkou predstavenstva a Ing. Jozefom 
Komom, PhD., členom predstavenstva, doručeného úradu dňa 27.2.2018 a zaevidovaného 
pod č. záznamu 17396/2018 vyznačuje zmenu sídla spoločnosti v rozhodnutí Úradu pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zo dňa 13.2.2006 č. rozhodnutia SK 
12/000019/2005, ktorým úrad vydal povolenie na vykonávanie verejného zdravotného 
poistenia spoločnosti Medicare, zdravotná poisťovňa, a. s., a v nadväznosti na vykonanú 
zmenu v povolení zo dňa 4.4.2006, č. 24716/2006 (zmena obchodného mena z Medicare, 
zdravotná poisťovňa, a.s., na Union zdravotná poisťovňa, a. s.) nasledovne: 
 
Doterajšie sídlo spoločnosti „Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava“ sa mení na nové sídlo 
spoločnosti „Karadžičova 10, 814 53 Bratislava“. 
 
Tento dokument sa stáva neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia úradu zo dňa 13.2.2006,                 
č. rozhodnutia SK 12/000019/2005.  
 

 
 
      Ing. Viera Hrabovská, MBA 

         riaditeľka 
                                                                           
 
Zmena povolenia sa doručuje: 
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava 
 

 
 
 
 
 
 


