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

schopnosti zdravotných poisťovní za mesiac jún 2022 

 
 

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 jún 2022 

 
 
 

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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Výsledky hospodárenia zdravotných poisťovní k 30. júnu 2022 
 

V zmysle ustanovenia § 14 ods. 7 zákona č. 581/2004 Z. z. platobnú schopnosť preukazuje 
zdravotná poisťovňa výkazom, ktorý musí byť doložený protokolom o správnosti vykazovaných 
údajov vypracovaným útvarom vnútornej kontroly spolu so súvahou a výkazom ziskov a strát 
vypracovaných k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platobná schopnosť 
preukazuje.  
V zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a 
doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov vykonávanie verejného zdravotného poistenia je činnosť vo verejnom záujme, 
pri ktorej sa hospodári s verejnými prostriedkami.  
V nadväznosti na uvedené úrad v zmysle ustanovenia § 20 ods. 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. 
uverejňuje informáciu o výsledkoch hospodárenia zdravotných poisťovní za kalendárny mesiac jún 
2022. 
 

 v tisícoch EUR 
  

VšZP Dôvera Union 

 30.6.2022 31.12.2021 30.6.2022 31.12.2021 30.6.2022 31.12.2021 

SÚVAHA       

Aktíva (netto) 839 649 655 551 524 667 492 980 231 574 209 003 

Finančné umiestnenie (č.r. 004) 28 319 28 979 889 881 126 136 

Nehmotný majetok (č.r. 001) 12 489 12 902 145 218 151 561 4 885 5 176 

Hmotný hnuteľný majetok a zásoby (č.r. 042) 3 509 4 407 6 495 5 254 1 579 1 893 

Pohľadávky (č.r. 022) 499 895 453 077 207 182 207 053 110 584 94 568 

Hotovosť  (č.r. 048) 265 854 118 635 157 480 114 355 110 775 101 456 

Účty časového rozlíšenia a iné aktíva (č.r. 050, 
051) 

29 582 37 552 7 403 13 876 3 626 5 773 

        

Pasíva 839 649 655 551 524 667 492 980 231 574 209 003 

Vlastné imanie (č.r. 056) 23 814 35 149 174 507 219 288 39 404 46 325 

Technické rezervy (č.r. 067) 377 596 334 818 230 149 179 891 146 146 116 710 

Záväzky z verejného zdravotného poistenia 
(č.r. 082) 

314 700 267 889 49 019 76 131 39 901 35 354 

Ostatné rezervy (č.r. 080) 4 516 5 221 2 962 612 1 384 1 381 

Bankové úvery (č.r. 097) 0 0 790 930 0 0 

Účty časového rozlíšenia a iné záväzky 
(č.r.099, 105) 

119 023 12 473 67 240 16 128 4 740 9 232 

       

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT       

Poistné v hrubej výške (č.r. 02) 1 661 572 3 318 234 896 120 1 774 480 365 675 659 023 

Náklady verejného zdravotného poistenia 
a ostatné výnosy a náklady z VZP (č.r. 04, 13, 
14, 18)  

-1 749 568 -3 314 594 -906 627 -1 687 152 -354 170 -617 548 

Výsledok verejného zdravotného poistenia 
(+zisk, -strata) 

-87 995 3 640 -10 506 87 328 11 505 41 475 

Prevádzková réžia (č.r. 17) -46 131 -88 437 -26 498 -49 190 -13 236 -27 765 

Ostatné náklady/výnosy prevádzky (č.r. 28, 33, 
36, 37, 41, 42) 

2 994 -1 575 -4 488 -14 585 -1 888 -5 884 

Ostatné dane a poplatky (č.r. 38) -270 -373 -12 -1 054 -368 -858 

Daň z príjmov z bežnej činnosti (č.r. 39) -2 -6 -3 276 -5 174 1 965 -3 434 

Výsledok hospodárenia (+zisk, -strata) -131 404 -86 750 -44 781 17 324 -2 022 3 534 
 
Zdroj: Účtovné závierky poskytnuté úradu zdravotnými poisťovňami v rámci mesačného preukazovania zabezpečenia 
platobnej schopnosti 
Pozn.:  

(1) Údaje sú uvedené v tisícoch EUR, prípadné rozdiely v súčtových riadkoch sú spôsobené zaokrúhľovaním. 
(2) Náklady sú uvedené mínusom, výnosy plusom. 
(3) č.r. znamená číslo riadku v účtovnej závierke ZP. Číslovanie od 001 do 106 predstavuje číslo riadku v Súvahe. 

Číslovanie od 01 do 45 predstavuje číslo riadku vo Výkaze ziskov a strát. 

 
 


