
A) Informácie o podnetoch na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou  

 

Štatistické údaje za podania riešené výkonom dohľadu za rok 2021 (k 31. 12. 2021).  

Štatistika sa týka podaní prijatých v roku 2021 vrátane prenesených (nedoriešených) 

z predchádzajúcich rokov. 

Novelou zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 

starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pribudla 

úradu povinnosť zverejňovať za každý kalendárny rok na svojom webovom sídle údaje 

o všetkých podnetoch na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, zisteniach uvedených 

v predbežnom protokole a záverečnom protokole bez uvedenia osobných údajov osoby, ktorej 

práva alebo právom chránené záujmy mohli byť porušené, konkrétnych porušeniach ustanovení 

všeobecne záväzných právnych predpisov a s uvedením konkrétnych porušení vo vedení 

zdravotnej dokumentácie, ak sa výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou týka nesprávneho 

vedenia zdravotnej dokumentácie, uložených opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov, 

prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov zistených skutočnostiach, 

vyhodnotení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a uložených pokutách. Formu a 

štruktúru údajov určilo a zverejnilo v decembri 2021 Ministerstvo zdravotníctva SR na svojom 

webovom sídle.  

 

Údaje Ukazovateľ 

Počet podnetov podaných v roku 2021 895 

  

z toho podnety podané Ministerstvom práce, sociálnych vecí a 

rodiny SR 
0 

  z toho podnety ex offo 26 

  z toho podnety týkajúce sa výkonu nového dohľadu[1]  7 

  z toho na pobočku Bratislava 171 

  z toho na pobočku Trnava 105 

  z toho na pobočku Trenčín 81 

  z toho na pobočku Nitra 72 

  z toho na pobočku Banská Bystrica 119 

  z toho na pobočku Martin 100 

  z toho na pobočku Košice 121 

  z toho na pobočku Prešov 126 

Počet podnetov nedoriešených v roku 2020 a prenesených do roku 2021 574 

Počet vyriešených podnetov, ktoré boli podané v roku 2021 325 

  

z toho počet podnetov, ktorých výsledkom je posúdenie, že 

zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne, resp. že 

zdravotná dokumentácia bola vedená správne 

272 

  

z toho počet podnetov, ktorých výsledkom je posúdenie, že 

zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, resp. že 

zdravotná dokumentácia nebola vedená správne 

37 

Počet podnetov doručených v roku 2021, riešených výkonom dohľadu a 

neukončených do 31. decembra 2021 
570 

https://www.health.gov.sk/Clanok?forma-a-struktura-udajov-UDZS-dohlad
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Priemerné trvanie výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou 
34 

(celkovo všetkých podnetov; uvedené v týždňoch) 

Priemerné trvanie výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou 
18 

(podnety, na ktoré sa vzťahuje zákonná lehota; uvedené v týždňoch) 

Počet podnetov riešených výkonom dohľadu, v ktorých bola predĺžená 

lehota trvania predsedom úradu[2]  

0 

Počet uložených pokút (za kalendárny rok 2021)* 134 

Výška uložených pokút[3] (za kalendárny rok 2021, uvedená v eurách)  118 550 € 

  z toho pobočkou Bratislava 18 450 € 

  z toho  pobočkou Trnava 15 050 € 

  z toho  pobočkou Trenčín 5 550 € 

  z toho  pobočkou Nitra 9 600 € 

  z toho  pobočkou Banská Bystrica 10 500 € 

  z toho  pobočkou Martin 15 300 € 

  z toho  pobočkou Košice 34 500 € 

  z toho  pobočkou Prešov 9 600 € 

  z toho celková výška pokút uložená fyzickým osobám 1 850 € 

  z toho celková výška pokút uložená právnickým osobám 116 700 € 

Počet uložených zákazov výkonu zdravotníckeho povolania (za 

kalendárny rok 2021) 
0 

Počet oslovených znalcov (za kalendárny rok 2021) 142 

  z toho ad hoc znalcov 32 

  počet dodaných znaleckých posudkov 104 

  priemerná dĺžka vypracovania znaleckého posudku 81,02 

  priemerná výška zaplatenej úhrady znalcovi 485,67 € 

Počet prebiehajúcich súdnych sporov v súvislosti s preskúmavaním 

rozhodnutí, v ktorých bola uložená pokuta za nesprávne poskytnutú 

zdravotnú starostlivosť 

23 

* bez ohľadu na kritérium nadobudnutia právoplatnosti I. st. rozhodnutia za rok 2021 

[1] § 43a ods. 14 zákona č. 581/2004 Z. z.  

[2] § 47 ods. 10 zákona č. 581/2004 Z. z.  

[3] § 64 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. 
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