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Zdravotnú poisťovňu zmení od budúceho roka 180-tisíc ľudí 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) v tomto roku eviduje 

213 395 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne. Akceptovaných bolo predbežne 180 399 

prihlášok, neakceptovaných bolo 32 996, počet neakceptovaných prihlášok oproti 

minulému roku klesol. 
 

 Podiel predbežne akceptovaných a neakceptovaných prihlášok k 1. 1. 2023 

Do ZP Akceptované Neakceptované Spolu 

Dôvera ZP, a. s. 71 514 86,13 % 
% %% 

11 514 13,87 % 83 028 

VšZP, a. s. 61 288 87,30 % 8 914 12,70 % 70 202 

Union ZP, a. s. 47 597 79,11 % 12 568 20,89 % 60 165 

Spolu 180 399 84,54 % 32 996 15,46 % 213 395 
 

Celkový prehľad prepoistenia 2023 

Zmena zdravotnej 

poisťovne 

od 1. 1. 2023 

(prehľad pohybu 

poistencov) 

Celkový počet 

poistencov 

z CRP 

k 31. 10. 2022* 

% podiel ZP 

z celkového počtu 

poistencov z CRP 

 

Prírastok/ 

úbytok 

poistencov 

% podiel ZP 

z celkového 

počtu 

poistencov 

z CRP* 

Prihlášky do zdravotnej 

poisťovne 
 

Dôvera ZP, a. s. 1 663 748 

 

32,35 % 13 250 0,80 % 

VšZP, a. s. 2 882 131 

 

55,21 % -19 951 - 0,69 % 

Union ZP, a. s. 638 073 
 

12,44 % 6 701 1,05 % 

ZP – Spolu: 5 183 952 

 

100 %  

* Údaje sú platné k dátumu spracovania údajov v Centrálnom registri poistencov ku dňu 20.11.2022 
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Zdravotná poisťovňa oznamuje úradu potvrdenie prihlášky pri zmene zdravotnej poisťovne 

podľa zákona č. 580/2004 Z. z. do 5. decembra príslušného kalendárneho roka. Ide preto 

o predbežné výsledky prepoistenia.  

 

Sumárny prehľad za posledných 5 rokov  

 

Úrad tento rok vzhľadom na podozrenia z nekalých prepoisťovacích praktík, na ktoré sme 

minulý rok upozornili, analyzoval tento rok prepoistenie jednotlivo v rokoch 2018 až 2022, aj 

sumárne za posledných päť rokov. Podrobné údaje sú zverejnené v interaktívnej časti webovej 

stránky úradu: Zmena zdravotnej poisťovne – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

(udzs-sk.sk)  

 

Z dát vyplýva, že za posledných 5 rokov sa päťkrát prepoistilo 6 526 poistencov, ktorí 

predstavujú 1,01 %.  Štyrikrát sa prepoistilo 18 764 ľudí, trikrát 33 234 ľudí, čo predstavuje 

5,13 % poistencov. Dvakrát za uvedené obdobie zmenilo zdravotnú poisťovňu 79 525 ľudí, 

teda 12,28 %. (graf na ďalšej strane) 
 

Z analyzovaných dát ďalej vyplýva, že obec Lomnička v okrese Stará Ľubovňa dominuje v top 

30 obciach s najintenzívnejším prepoisťovaním za roky 2018 až 2022. V tejto obci sa 3 

a viackrát prepoistilo 40 % obyvateľov obce. Nasleduje Ruská Voľa v okrese Vranov nad 

Topľou s 34 % obyvateľstva, na treťom mieste bola obec Lipovec v okrese Rimavská Sobota. 

Grafické znázornenie najrozporuplnejšej časti prepoisťovacej kampane podľa obcí nájdete 

nižšie. Vyplýva z neho, že v najchudobnejších obciach Slovenska sa za 5 rokov 3 a viackrát 

prepoistilo takmer 60-tisíc poistencov. (graf na ďalšej strane) 

 

Na základe ďalších údajov zverejnených v blogu Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva 

financií SR (https://dennikn.sk/blog/3074009/konkurencia-zisk-a-zdravie-najchudobnejsich/) 

úrad odhaduje, že poisťovne vynaložili za toto obdobie len na odmeny prepoisťovacím agentom 

desiatky miliónov eur z verejného zdravotného poistenia, v súvislosti s podvodným 

prepoisťovaním už úrad podal trestné oznámenie, o nových súvislostiach bude informovať 

Generálnu prokuratúru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udzs-sk.sk/dohlad-nad-zdravotnym-poistenim/informacie-pre-obcanov/zmena-zdravotnej-poistovne/
https://www.udzs-sk.sk/dohlad-nad-zdravotnym-poistenim/informacie-pre-obcanov/zmena-zdravotnej-poistovne/
https://dennikn.sk/blog/3074009/konkurencia-zisk-a-zdravie-najchudobnejsich/


 
 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  
Žellova 2 
829 24 Bratislava 25 

 

 

 

Graf č. 1 

 
Graf č. 2 

 

 

 
 
 


