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Úrad plnil zákonom stanovené úlohy 
v plnom rozsahu

Úrad pravidelne, v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. v
znení neskorších predpisov, predkladal vláde SR, NR SR, SR a
DR úradu odpočet plnenia úloh úradu ukladaných zákonom v
podobe:

• Správy o činnosti úradu,
• Správy o stave vykonávania verejného zdravotného
poistenia,
• Výročnej správy o hospodárení, Správy o hospodárení,
• Polročných správ o činnosti úradu...

Všetky správy boli ústrednými orgánmi štátnej správy, ako aj
orgánmi úradu schválené alebo vzaté na vedomie.
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Dohľad nad zdravotnými poisťovňami

Stratégia: Aktívne harmonizovať postupy zdravotných poisťovní pri 
vykonávaní VZP na základe zistení z dohľadov

rok 2009 2010 2011
1. polrok 

2012

počet dohľadov
celkom 167 164 588 379

dohľady 
vykonané z podnetov 120 105 524 371

dohľady z vlastnej
iniciatívy úradu 47 59 64 8

ZP začali uplatňovať pohľadávky  prostredníctvom výkazov 
nedoplatkov, čo malo vplyv na rast dohľadov z podnetov 

poistencov/platiteľov poistného, úrad súčasne dohliadal na 
správnosť uplatňovania legislatívy vo vzťahu k poistencom a 

platiteľom poistného v ZP.
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Dohľad nad zdravotnými poisťovňami

Dohľady vykonané z iniciatívy úradu vo všetkých ZP 
tematicky zamerané na problémové oblasti VZP

Odborné obsahové  zameranie dohľadov:
1. Spracovanie  RZZP vykonané platiteľmi poistného
2. Správnosť podkladov predložených na vykonanie mesačného 
prerozdelenia
3. Zabezpečenie platobnej schopnosti – aktuálnosť údajov
4. Zmluvné vzťahy a ich krytie rozpočtom
5. Uplatňovanie odhadných preddavkov

rok 2009 2010 2011 1. polrok 
2012

počet 3 3 6 6
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Dohľad nad zdravotnými poisťovňami

Využitie výsledkov dohľadov pre harmonizáciu 
postupov zdravotných poisťovní, skvalitnenie ich 
činnosti a odstraňovanie nedostatkov v systéme 
verejného zdravotného poistenia prostredníctvom:

Úpravy legislatívy  - prerozdelenie poistného, predpisovanie 
pohľadávok, vedenie registrov poistencov, riešenie vecných 
námietok z výkazov nedoplatkov, zjednotenie postavenia platiteľa 
pri uplatňovaní pohľadávok.

Vyhláška MZ SR – vykonanie ročného zúčtovania ZP, predpis 
poistného pre RZZP, riešenie námietok z RZZP.

Opatrenia uložené úradom jednotlivým ZP na zjednotenie 
postupov

Úprava metodických usmernení úradu na zjednotenie postupov
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Vedenie registrov

Pre úspešnú realizáciu nových zákonných procesov v systéme VZP, a to:

A/ vykonanie ročného zúčtovania ZP v zdravotných poisťovniach,

B/ úhrada doplatku za lieky ZP 

úrad zrealizoval: 

• § 29b – uzatvorenie dohôd (SP, Ústredie práce, MŠ SR, MV SR, 
ÚZVJŠ SR, FS SR) a ich plnenie o poskytovaní údajov od vybraných 
subjektov pre potreby ročného zúčtovania ZP a úhrady doplatkov za 
lieky, 

• príprava a realizácia harmonogramu zabezpečenia údajov od FS po 
kolapse IS FS, 

• príprava a uzatvorenie dohody, úprava IS UDZS na zabezpečenie 
údajov o dopravných nehodách s MV SR na uplatňovanie regresných 
náhrad v ZP,

• centrálny register poistencov – čistenie duplicitných záznamov, 
odstraňovanie chýb vo vedení CRP, rozšírenie údajov vedených v 
CRP.

Dohľad nad zdravotnými poisťovňami
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Dohľad nad zdravotnými poisťovňami

Uplatňovanie nárokov voči poistencom a platiteľom 
poistného (PV, pokuty, exekúcie)

Stratégia: Optimalizácia a zefektívnenie činností pri 
uplatňovaní nárokov úradu voči poistencom a platiteľom 
poistného

1. Úrad zjednotil postup pobočiek pri ukladaní pokút podľa 
pravidla rovnaké porušenie = rovnaká pokuta.

2. Systemizácia pracovných miest pobočiek v činnosti 
uplatňovania nárokov.

3. Objektivizácia výberu porušiteľov podľa závažnosti porušenia 
– jednotné metodické usmernenie výberu porušiteľa podľa  
druhu porušenia a harmonizácia výšky ukladania sankcií.

4. Zefektívnenie činnosti  uplatňovania nárokov vytvorením 
jednotného centra na pobočke Trenčín. 
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Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

rok 2009 2010 2011
1. polrok 

2012

Počet podnetov na 
správne 
poskytovanie ZS 
celkom

1 049 1 016 961 494

Opodstatnené v % 19,6 % 24,1 % 29,3 % 22,5 %

Neopodstatnené v % 80,4 % 75,9 % 70,7 % 77,5 %

Počet uložených 
sankcií/pokút

164/119 116/78 139/73 77/55

Počet uložených 
opatrení

100 172 159 64

Počet prijatých 
rozkladov

48 35 25 24

Stratégia: Skvalitniť proces dohľadu nad ZS
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Úrad prijal nasledovné systémové opatrenia na 
skvalitnenie procesov dohľadu:

• hodnotenie lehoty na vybavenie podnetov jednotlivými
pobočkami úradu v mesačných intervaloch,

• zavedenie pravidelných každoročných stretnutí s konzultantmi
úradu - zabezpečenie spätnej väzby pre zamestnancov úradu a
konzultantov úradu s cieľom zlepšenia odborných
konzultačných činností (posudkov),

• zriadenie osobitnej komisie, ktorej úlohou bolo zaviesť do
udeľovania pokút mechanizmus harmonizujúci jednotné
postupy pobočiek pri ukladaní sankcií, teda „porovnateľné
pochybenia sú porovnateľne sankcionované“,

• aktivizácia činnosti odbornej komisie predsedu úradu – vyšší
počet prejednávaných prípadov o 30 % v záujme objektivizácie
záverov závažných prípadov,

9

Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
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Úrad prijal nasledovné systémové opatrenia na 
skvalitnenie procesov dohľadu:

• zabezpečenie vyššej objektivity a nestrannosti posudzovaných
prípadov z vysokošpecializovaných ZZ účasťou zahraničných
konzultantov (špecialistov) z iných krajín v EÚ (ČR, Nemecko),

• edukačné pôsobenie úradu a spätná informovanosť PZS o
chybách a omyloch je realizovaná prezentáciami kazuistík
úradu v rámci Memoranda SLK a ÚDZS a na odborných
konferenciách organizovaných odbornými spoločnosťami SLS,

• príprava Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi úradom
a Slovenskou zdravotníckou univerzitou, UN a FN pre efektívne
naplnenie a vykonateľnosť rozhodnutí v správnom konaní,
ktorými úrad ukladá poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ktorými sú
klinická prax a školenie.

10

Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
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Stratégia: Skvalitniť proces dohľadu nad nákupom 
zdravotnej starostlivosti a realizovať dohľady tematicky 

zamerané na problematické oblasti v systéme VZP

Dohľady celkom

rok 2009 2010 2011 1. polrok 
2012

Počet  dohľadov 186 168 197 87

Opodstatnené v % 5,9 7,1 11,2 11,5

Neopodstatnené v % 75,3 82,1 81,2 62,1

Tematické dohľady 3 0 3 1

Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
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Obsahové zameranie dohľadov

Tematické dohľady, z ktorých vyplynuli závery pre 
systémové zmeny v praxi boli obsahovo zamerané na:

• činnosť zdravotnej poisťovne pri výmene údajov z účtu poistenca,

• postup zdravotných poisťovní pri tvorbe a vedení zoznamov
poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej
starostlivosti,

• efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov,

• schvaľovací proces kúpeľnej liečby,

• neuzavretie zmluvy, resp. nepokračovanie zmluvného vzťahu
s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,

• odmietnutie úhrady výkonov zdravotnej starostlivosti,

• odloženie plánovanej hospitalizácie,

• zabezpečenie liekov, zdravotníckych pomôcok,

• dostupnosť zdravotnej starostlivosti – VMS.

Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
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Výstupy dohľadov

• Uloženie opatrení zdravotným poisťovniam na odstránenie 
zistených nedostatkov. Úrad uložil 55 opatrení. 

• Návrh Ministerstvu zdravotníctva SR na zmenu legislatívy
týkajúcu sa vedenia zoznamov poistencov čakajúcich na
poskytnutie plánovanej ZS s cieľom zjednodušiť a sprehľadniť
proces vedenia zoznamov.

• Stretnutie zástupcov MZ SR, zdravotných poisťovní, SLÚŠ 
a úradu k vykazovaniu a úhrade sporných výkonov s 
vypracovaním stanoviska úradu, ktoré je akceptované 
poskytovateľmi a ZP.

• Prezentácia úradu na odborných podujatiach (napríklad 
konferencia ambulantných oftalmológov, konferencia 
revíznych lekárov, prezentácia pre poslucháčov 4. ročníka LF 
SZÚ, transparentnosť v zdravotníctve, tlačová konferencia k 
čakacím listinám) v oblasti dohľadu nad nákupom ZS. 

Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
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Vývoj a zmeny v činnosti úradu
Oblasť  súdneho lekárstva 
a patologickej anatómie

• Ekonomizácia činnosti SLaPA pracovísk – návrh riešenia a
zabezpečenie realizácie skladového hospodárstva.

• Zavedenie nového systému pri tvorbe a používaní cenníka
výkonov SLaPA pracovísk a jeho zavedenie do praxe od 1.7.2012.

• Odstránenie nezhôd /rekonštrukcia/ a zabezpečenie akreditácie
toxikologických výkonov na SL pracovisku BA.

• Zabezpečenie nového postupu úradu pri odbere kostných
derivátov, kože a rohoviek /smernica, metodické usmernenie/.

• Príprava koncepcie a reformy v oblasti prehliadok mŕtvych na
území SR.

• Príprava štandardizovaných postupov a metodík výkonov podľa 
ISO noriem.

• Príprava upgrade modulu evidencie pitiev ePitvy v. 2.0.
• V spolupráci s NCZI tvorba rámca pre objektivizáciu príčin smrti.
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Vývoj a zmeny v činnosti úradu
Projekt DRG

Stratégia: Od myšlienky k realite

Úrad  zrealizoval: 

• Vytvorenie organizačných štruktúr projektu: pracovná skupina, 
riadiaci výbor, Centrum pre klasifikačný systém, výber 
projektového manažéra DRG, činnosť expertných skupín.

• Analyzovanie DRG systémov vo svete a výber najvhodnejšieho 

pre vývoj SK verzie.

• Zabezpečenie Memoranda o spolupráci pri  zavedení a 
zabezpečení DRG pre SR.

• Vytvorenie Koncepcie DRG (schválená vládou SR).

• Tvorba koncepcie  vzdelávania, legislatívne spracovanie koncepcie 
a zabezpečenie Projektu vzdelávania účastníkov systému DRG-
ESF.
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Vývoj a zmeny v činnosti úradu
Projekt DRG

• Rokovania o zmluve a uzavretie Zmluvy o spolupráci  pri vývoji 
slovenskej verzie DRG s InEK.

• Zostavenie novej klasifikácie diagnóz a novej klasifikácie výkonov.

• Zabezpečenie financovania DRG v SK – štátny rozpočet, ESF.

• Príprava realizácie Projektu vzdelávania účastníkov DRG systému

• Úrad zabezpečil prvú verziu DRG SK  k 30.06.2012.

• Úrad zabezpečil financovanie procesu vývoja a implementácie 
DRG v SR.
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Vývoj a zmeny v činnosti úradu
Nové projekty a aktivity úradu

Projekt EESSI
• Vytvorenie organizačných štruktúr projektu: projektový manažér, krízový 

manažment

• Zabezpečenie zmenového konania na dodávku SW

• Spracovanie systémovej analýzy tvorby SW

• Vytvorenie SW pre národnú časť projektu (50 % plnenie)

• Účasť na zasadnutiach technickej komisie EÚ

• Spracovanie a podanie projektu na financovanie dobudovania EESSI z fondov EÚ

Projekt PCG
• Zriadenie pracovnej skupiny pre PCG ako poradného orgán predsedu (členmi sú 

zástupcovia ZP, MZ SR a ÚDZS)

• Analýza použiteľnosti dostupných zahraničných modelov PCG na Slovensku

• Návrh a testovanie modelu vhodného pre slovenské VZP

• Stanovenie kritérií pre zavedenie modelu PCG v podmienkach Slovenska

• Zber, analýza údajov od jednotlivých ZP a vypracovanie návrhu finálneho modelu  aj 
s výpočtami indexov rizika

• Vyhodnotenie dopadov finálneho modelu PCG na zdravotné poisťovne

• Vypracovanie návrhu nevyhnutných legislatívnych zmien súvisiacich so zavedením 
modelu do systému prerozdelenia
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Vývoj a zmeny v činnosti úradu
Nové projekty a aktivity úradu

Koncepcia IS úradu
• Tvorba a schválenie koncepcie IS úradu, jej registrácia na MF SR

• Tvorba koncepcie MIS a dátového skladu pre IS úradu a organizačno-
technické zabezpečenie realizácie projektu

• Tvorba bezpečnostnej politiky IS úradu

Kontrolná komisia
• Zriadenie zákonom ustanovenej kontrolnej komisie úradu

• Kontrolná komisia overila správnosť údajov pre výpočet indexu rizika 
nákladov na r. 2012
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Vývoj a zmeny v činnosti úradu
Oblasť legislatívy a práva

Úrad sa zúčastnil na 153 medzirezortných pripomienkových 
konaniach k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov.

Úrad sa v rámci legislatívnych úprav podieľal koncepčne na:

• tvorbe novej právnej úpravy prevodu poistného kmeňa v zákone 
č. 581/2004 Z. z.,

• tvorbe legislatívneho návrhu vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov a odborne spôsobilých osôb pre klasifikačný systém 
DGR,

• tvorbe novej právnej úpravy regulácie vývozu tkanív odobratých 
z tiel mŕtvych darcov v SR.



20

Vývoj a zmeny v činnosti úradu
Oblasť legislatívy a práva

Úrad podal trestné oznámenia v nasledovných veciach:

• poskytnutie účelovej investície úradu ako nájomcu do budovy 
na Žellovej ul. v Bratislave vo výške 863.000 eur v prospech 
spoločnosti SAAR, s. r. o.,

• odoberanie tkanív z tiel mŕtvych darcov na SLaPA 
pracoviskách úradu a vývoz tkanív do zahraničia spoločnosťou 
Tissue Research Institute, s. r. o.,

• neoprávnená zmena obsahu domény udzs.sk prevádzkovanej 
spoločnosťou VERSMÍR, s. r. o.,

• nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti,

• krádež na patologickoanatomickom pracovisku Bratislava, 

• hanobenie mŕtveho. 
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Súdne spory
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
celkový počet: 23 
Trnava: 8, Banská Bystrica: 7, Martin: 6, Trenčín: 1, Prešov: 1
právoplatne skončené: 11 - zamietnutá žaloba: 5 

- zrušené rozhodnutie úradu: 5
- zastavené konanie: 1

Verejné zdravotné poistenie (zdravotné poisťovne) 
celkový počet: 9 
právoplatne skončené: 3 - zamietnutá žaloba: 2

- zrušené rozhodnutie úradu: 1

Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy
celkový počet: 7 
právoplatne skončené: 3  - zamietnutá žaloba: 2  

- zastavené konanie: 1

Vývoj a zmeny v činnosti úradu
Oblasť legislatívy a práva
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Súdne spory
Náhrada škody
celkový počet: 6
právoplatne skončené: 2 – zamietnutá žaloba: 1

– uznaná náhrada škody: 1 

Určenie neplatnosti výpovede zo zmluvy
celkový počet: 1 (vedený so spol. Tissue Research Institute, s. r. o., 

nie je právoplatne skončený)

Určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru
celkový počet: 1 (nie je právoplatne skončený)

Vývoj a zmeny v činnosti úradu
Oblasť legislatívy a práva
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Vývoj a zmeny v činnosti úradu
Oblasť hospodárenia úradu

Stratégia: Transparentne a hospodárne spravovať
zverené verejné zdroje a majetok úradu

Úpravou smerníc a pracovných postupov boli:

• zavedené procesy na zabezpečenie konkrétnej
zodpovednosti za nakladanie s hodnotami - napr. zriadenie
pozície garantov zmlúv,

• zavedené procesy verejného obstarávania a jeho realizácia,

• zavedené procesy kontroly, vyhodnocovania a prijímania
opatrení v oblasti hospodárenia,

• zavedené procesy predbežnej kontroly pri uzatváraní
zmlúv a pod.
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Racionalizácia nákladov úradu na jeho činnosť:

Postup úradu pri racionalizácii nákladov možno rozdeliť do troch oblastí:

• Riešenie a eliminácia negatívnych dopadov neefektívnych
a nehospodárnych zmlúv z predchádzajúceho obdobia: napr.
nájom Žellova – spol. SAAR úspora nájomného 20 706 €/štvrťrok, zníženie
nákladov na služby spojené s nájmom o 32 083 €/štvrťrok, projektová
dokumentácia – objekt Košice, služby spol. Slovanet úspora 36 000 €/rok,
stráženie objektu Košice úspora 60 000 €/rok, služby spol. Posam a iné.

• Zavedenie procesov verejného obstarávania a zrealizovanie 45
súťaží na komodity a tým zníženie nákladov /napr. náklady na
mobilné telefóny o 50 %, kancelárske potreby o 40 % , špeciálny materiál pre
SLaPA– ochranné osobné pomôcky o 31 %, poistenie motor.vozidiel o 63 %/.

• Zavedenie kontroly spotreby tovarov, služieb a prác na pracoviskách
úradu /GPS v služobných vozidlách – výrazný pokles nákladov na pohonné
hmoty, spotreba kanc. potrieb, znižovanie výmery nájomných plôch na
pobočkách - úspora 45 000 €/rok, zmena systému upratovania pobočiek
úradu – úspora 50 400 €/rok../

Vývoj a zmeny v činnosti úradu
Oblasť hospodárenia úradu
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Medziročné rozdiely ako dôsledok rozhodnutí
vedenia úradu a práce úradu:
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Vývoj a zmeny v činnosti úradu
Oblasť hospodárenia úradu

Pozn. dopad racionalizačných opatrení vedenia úradu sa prejaví v plnom 
rozsahu v hospodárení za rok 2012; pre porovnanie uvádzame r. 2010, 2011.
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r.2010 r.2011

Výdavky celkom

16 188 643

14 533 289

Vývoj a zmeny v činnosti úradu
Oblasť hospodárenia úradu

Pozn. dopad racionalizačných opatrení vedenia úradu sa prejaví v plnom 
rozsahu v hospodárení za rok 2012; pre porovnanie uvádzame r. 2010, 
2011. 
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Vývoj a zmeny v činnosti úradu
Personálna oblasť

Stratégia: efektívne využívanie ľudských zdrojov a 
odborné personálne zabezpečenie nových aktivít úradu

počet zamestnancov k 1.9.2010 – 517 
počet zamestnancov k 1.6.2012 – 448

• Zrealizovanie 8 organizačných zmien a rozhodnutí predsedu o znížení
stavu zamestnancov.

• Najpodstatnejšia organizačná zmena - vytvorenie jedného centra
vydávania pohľadávok a pokút v Trenčíne a zrušenie oddelení dohľadov
nad zdravotným poistením na pobočkách úradu; touto organizačnou
zmenou bolo spolu zrušených 42 pracovných miest.

• Pri ostatných organizačných zmenách boli zrušené viaceré pracovné
miesta na pracoviskách SLaPA (10 pracovných miest), na ústredí (10
pracovných miest), na pobočkách (7 pracovných miest).

• Od 1.4.2011 je úrad centrom pre klasifikačný systém diagnosticko-
terapeutických skupín a odbor, ktorý vznikol v zmysle § 20b zákona č.
581/2004 Z. z., má v súčasnosti 12 zamestnancov.

• 1.6.2011 vznikol odbor analýz, ktorý má 6 zamestnancov a v rámci svojej
pôsobnosti vypracúva analýzy dát, spôsob ich využívania a pod. (PCG).
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Stratégia: Vytvoriť priestor pre nezávislú a efektívnu kontrolu a 
odborné zhodnotenie zistení kontroly v prospech činnosti úradu

Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012
Plánované 
kontroly

19 27 24 19

Mimoriadne 
kontroly

2 4 6 4

Vykonané 
kontroly spolu

21 31 30 23

Záznamy z 
kontrol

2 13 16 8

Protokoly  a 
správy z kontrol  

19 18 14 15

Účinnosť 
kontroly

90,5% 58,1% 46,7% 65,2%

Počet zistených 
nedostatkov

128 64 38 79

Počet prijatých 
opatrení

101 34 29 32
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Z tabuľky vyplýva: 
Zvýšenie intenzity vykonávaných plánovaných a mimoriadnych 
kontrol za účelom zistenia negatívnych javov v hospodárení úradu. 
Zvýšením intenzity vykonávania kontrol boli, okrem iných 
nedostatkov, zistené tieto závažné negatívne javy: 
• škoda vo výške 863 tis. € (v r. 2010); rovnaký nedostatok zistil aj NKÚ,
• úrad nepoužil náležité postupy vo verejnom obstarávaní, tzn. 
neuskutočnil verejné obstarávania pri nadobúdaní niektorých tovarov, 
služieb a prác alebo použil nesprávnu metódu verejného obstarávania, čím 
porušil príslušné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní (v r. 2010),  
• manko v pokladnici ústredia vo výške 669,41 € (v r. 2012), 
• škoda v pokladnici ústredia vo výške 147,39 € (v r. 2012), 
• nedostatky pri odbere tkanív z mŕtvych tiel – porušenie zmluvy zo strany 
spoločnosti TRI, protokoly o odberoch nemali predpísané náležitosti, 
odobraté tkanivá neboli použité v SR, zamestnanci úradu pri odberoch 
vystupovali aj ako zamestnanci spoločnosti TRI.
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Zvýšenie účinnosti kontrolnej činnosti OVK. Zvýšenie účinnosti sa
prejavuje znížením počtu zistených nedostatkov a počtu prijatých
opatrení. Zvýšenie účinnosti je vyjadrené pomerom protokolov
a správ k vykonaným kontrolám spolu.

Vonkajšia kontrola Najvyššieho kontrolného úradu

• NKÚ  vykonal  v čase od január do marec 2012 kontrolu 
hospodárenia úradu za obdobie r. 2009, 2010 a 2011. 

• Počas obdobia (august 2010- december 2011) neboli zistené vážne
nedostatky v hospodárení a protokol NKU potvrdzuje pozitívny
posun v hospodárení úradu oproti minulému obdobiu.


