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Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

na roky 2023 až 2025 

 
Úvod 
 
 V súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) Úrad 
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) hospodári podľa rozpočtu schváleného 
dozornou radou na príslušný kalendárny rok. Rozpočet úradu schválený dozornou radou úrad 
predkladá vláde SR a na schválenie Národnej rade SR súčasne s návrhom rozpočtu verejnej správy 
na príslušné rozpočtové obdobie. Úrad bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. ako právnická osoba 
a nie je zapísaný v obchodnom registri. 
 
 
Východiská zostavenia rozpočtu úradu  
 
 Návrh rozpočtu úradu vychádza z rozpočtového rámca schváleného Národnou radou SR na roky 
2022 až 2024 a je v súlade s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, s prihliadnutím 
na operatívne zmeny a právne normy, u ktorých sa predpokladá, že budú v roku 2023 ovplyvňovať 
hospodárenie úradu. Návrh rozpočtu na rok 2023 počíta s efektívnym a hospodárnym využitím príjmov 
na krytie výdavkov spojených s činnosťou úradu. 
 
Projekt EESSI 
 
 Úrad ako styčný orgán pre vecné dávky v chorobe, materstve, pri pracovných úrazoch a chorobách 
z povolania je v súlade s Nariadením (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. apríla 
2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia povinný byť pripravený na komplexnú 
medzištátnu výmenu dát. Dodržanie tohto medzinárodného záväzku pre SR znamená, že úrad musí 
byť pripravený na elektronické prijímanie a zasielanie SED-ov (Standardized Electronic Document) 
z členských štátov Európskej únie do SR a naopak. Úrad v roku 2020 realizoval potrebné softvérové 
a hardvérové zabezpečenie projektu hradené sčasti aj mimorozpočtovými grantovými zdrojmi 
od medzinárodnej organizácie prostredníctvom CEF Telecom. V nasledujúcom rozpočtovom období 
bude cieľom zabezpečiť plynulú medzištátnu výmenu dát v plnom rozsahu európskych nariadení 
a implementáciu technických zmien vyvolaných zo strany EÚ, čo si vyžaduje aj postupné dopracovanie 
viacerých funkcionalít novovytvoreného softvéru. Úrad v rámci svojho rozpočtu zároveň zabezpečuje 
zdroje na krytie prevádzkových nákladov vyplývajúcich z činnosti úradu ako národnej brány pre rezort 
zdravotníctva. 
 
Projekt ePrehliadky 
 
 Úrad v oblasti zabezpečenia výkonu prehliadok mŕtvych tiel a uplatňovanej stratégie eHealth 
v rezorte zdravotníctva vypracoval projekt ePrehliadky za účelom zjednodušenia a urýchlenia procesu 
prehliadky mŕtveho tela. Systém ePrehliadky zníži chybovosť údajov, skráti čakanie na objasnenie 
príčin úmrtia, zautomatizuje výmenu údajov medzi inštitúciami, umožní dôkladnejšiu možnosť kontroly 
a zabezpečí následnú prehľadnú a trvalú archiváciu s rýchlym vyhľadávaním údajov. V rámci projektu 
sa zabezpečuje nákup prenosných elektronických zariadení tabletov a vytvorenie softvéru, cez ktorý 
sa budú elektronizovať údaje priamo pri výkone prehliadky mŕtveho tela na mieste prehliadky 
s následnými kontrolami a prístupom medzirezortných inštitúcií (Matričné úrady MV SR, Štatistický 
úrad SR, Národne centrum zdravotníckych informácií a ďalšie) k údajovej databáze. 
 
 Úrad pre realizáciu projektu získal nenávratný finančný príspevok z Operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OPII“) cez Sprostredkovateľský orgán pre OPII Ministerstvo 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, z čoho 95,571 % predstavuje nenávratný finančný 
príspevok. Zvyšná suma predstavuje spolufinancovanie projektu zo zdrojov úradu. Úrad zároveň 
v návrhu rozpočtu na roky 2023 až 2025 zohľadňuje aj ročné výdavky na zabezpečenie prevádzky 
projektu ePrehliadky. 
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Vedenie registrov úradu a Projekt Manažment údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ 
 
 Podľa zákona č. 581/2004 Z. z. úrad vedie 10 registrov, ako napr. centrálny register poistencov 
(ďalej len „CRP“), register zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „RZP“), register poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti (ďalej len „RPZS“),  register úmrtí fyzických osôb (ďalej len „RÚ“), register 
platiteľov poistného a ďalšie. Na plnenie uvedenej úlohy je potrebné vhodné technické vybavenie 
a kvalifikované personálne obsadenie. Úrad v súvislosti s touto činnosťou zabezpečuje technologické 
komponenty na zosúladenie dátových rozhraní jednotlivých registrov. Nakoľko v súčasnosti chýba 
komplexné riadenie údajov z registrov, chýba plynulý elektronický prístup k údajom zo strany orgánov 
verejnej moci, či majú rôzne procesy spracovania údajov a niektoré sú plne manuálne, úrad vypracoval 
projekt Manažment údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ za účelom zlepšenia kvality údajov, ich 
vzájomného prepojenia, aktuálnosti a rýchlej prístupnosti údajov pre potreby iných inštitúcií 
a verejnosti, ako aj za účelom jednotného procesu zberu, uchovávania, vyhodnocovania a publikovania 
údajov. 
 
 Úrad pre realizáciu projektu získal nenávratný finančný príspevok z OPII cez Sprostredkovateľský 
orgán pre OPII Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, z čoho 95,571 % 
predstavuje nenávratný finančný príspevok. Zvyšná suma predstavuje spolufinancovanie projektu 
zo zdrojov úradu. Úrad zároveň v návrhu rozpočtu na roky 2023 až 2025 zohľadňuje aj ročné výdavky 
na zabezpečenie prevádzky projektu Manažment údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ. 
 
Ďalšie činnosti úradu 
 
 Úrad v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. vykonáva dohľad nad verejným zdravotným poistením, 
vydáva zdravotným poisťovniam rozhodnutia o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné 
a rozhodnutia o ročnom prerozdeľovaní poistného, určuje spôsob a formu vykazovania poistného, 
vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti, prideľuje číselné kódy zdravotným 
poisťovniam, zdravotníckym pracovníkom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zariadeniam 
sociálnej pomoci, uskutočňuje vzdelávanie prehliadajúcich lekárov a vydáva oprávnenie 
na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel, vykonáva pitvy a uhrádza náklady na prepravu mŕtveho tela 
na pitvu, vykonáva toxikologické a iné laboratórne vyšetrenia pre štátne orgány, právnické osoby 
a fyzické osoby, v rámci výučbového pracoviska zdravotníckeho zariadenia umožňuje účasť študentov 
a iných osôb na pitve a zároveň vykonáva aj ďalšie súvisiace činnosti. 
 
 V súvislosti s činnosťou úradu ako styčného orgánu pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia vo vzťahu k styčným orgánom iných členských 
štátov je povinnosťou úradu aj vedenie a spravovanie Národného kontaktného miesta z dôvodu 
poskytovania informácií o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. 
 
 Úrad pri správe informačných systémov zabezpečuje dodržiavanie všeobecných bezpečnostných 
opatrení v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
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Rozpočet príjmov a výdavkov úradu na roky 2023 až 2025 
            v eurách 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou 

R 2022 OS 2022   N 2023 N 2024 N 2025 

Príjmy úradu spolu 64 517 646 70 088 200 72 130 470 73 768 315 75 336 170 

200 Nedaňové príjmy, v tom: 755 000 805 150 755 000 755 000 755 000 

220 Administratívne poplatky, v tom: 750 000 800 000 750 000 750 000 750 000 

222 Pokuty a penále a iné sankcie 0 0 0 0 0 

223 
Poplatky a platby z nepriem. a 

náh. predaja a služieb 
750 000 800 000 750 000 750 000 750 000 

230 Kapitálové príjmy 0 0 0 0 0 

240 Úroky z tuzemských úverov, v tom: 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

243 Z účtov finančného hospodárenia 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

290 Iné 0 150 0 0 0 

300 Granty a transfery, v tom: 23 473 416 24 055 407 25 824 900 27 122 745 28 350 600 

312001 Zo štátneho rozpočtu 0 4 000 0 0 0 

312003 Zo zdravotných poisťovní 23 473 416 24 051 407 25 824 900 27 122 745 28 350 600 

331002 
Zahraničné granty od 

medzinárodnej organizácie 
0 0 0 0 0 

400 
Príjmy z transakcií s fin. aktívami a 
pasívami (FO), v tom:  

40 289 230 45 227 643 45 550 570 45 890 570 46 230 570 

453 
Prostriedky z predchádzajúcich 

rokov 
40 289 230 45 227 643 45 550 570 45 890 570 46 230 570 

  Zo ŠR 0 51 579 0 0 0 

  Zo zdravotných poisťovní 22 381 839 22 504 602 24 051 407 25 824 900 27 122 745 

  Vlastné zdroje 17 907 391 22 541 916 21 499 163 20 065 670 19 107 825 

  
Zahraničné granty od 

medzinárodnej org. 
0 129 547 0 0 0 

456 Iné príjmové finančné operácie 0 0 0 0 0 

456003 Kurzové rozdiely 0 0 0 0 0 

Výdavky úradu spolu 23 888 416 24 536 917 26 239 900 27 537 745 28 765 600 

600 Bežné výdavky, v tom: 21 738 416 22 367 917 24 089 900 25 387 745 26 615 600 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy 9 284 153 9 321 603  10 119 727  10 625 713 11 156 999 

620 Poistné a príspevok do ZP 3 408 048 3 421 027  3 727 530  3 908 157 4 097 814 

630 Tovary a služby 8 936 215 9 515 287 10 092 643 10 703 875 11 210 787 

640 Bežné transfery 110 000 110 000 150 000 150 000 150 000 

700 Kapitálové výdavky, v tom: 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

800 
Výdavky z transakcií s fin. aktívami 
a pasívami (FO) 

150 000 169 000 150 000 150 000 150 000 

Celkový prebytok / schodok (+/-) úradu  40 629 230 45 551 283 45 890 570 46 230 570 46 570 570 

Vylúčenie finančných operácií -40 139 230 -45 058 643 -45 400 570 -45 740 570 -46 080 570 

Vylúčenie príjmových FO -40 289 230 -45 227 643 -45 550 570 -45 890 570 -46 230 570 

Vylúčenie výdavkových FO 150 000 169 000 150 000 150 000 150 000 

Medziročná zmena stavu pohľadávok 0 107 937 0 0 0 

Medziročná zmena stavu záväzkov 0 111 423 0 0 0 

Prebytok / schodok (+/-) úradu (ESA 2010) 490 000 712 000 490 000 490 000 490 000 
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 Návrh rozpočtu úradu na roky 2023 až 2025 je predložený na základe platnej legislatívy v súlade 

s navrhovanou výškou príjmov a výdavkov stanovenou listom Ministerstva financií SR zo dňa 

28.04.2022 a úpravou v mesiaci október v súlade s makroekonomickými ukazovateľmi a prognózou 

daňových príjmov zverejnených Ministerstvom financií SR. Úrad v predloženom návrhu rozpočtu 

na roky 2023 až 2025 zohľadnil vplyvy novely zákona č. 581/2004 Z. z. účinnej od 01.05.2021, v ktorej 

boli úradu stanovené nové procesy v oblasti dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, zohľadňuje 

zvýšenú potrebu osobných ochranných pracovných pomôcok (ďalej len „OOPP“), tendencie 

v prepravách mŕtvych tiel na pitvy pri priebežne rastúcich cenách a tlak na rast cien za prehliadky 

v zdravotníckych zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti. 

 

 Príjmy úradu - rozhodujúcim príjmom úradu je každoročný príspevok na činnosť úradu 

od zdravotných poisťovní podľa § 30 zákona č. 581/2004 Z. z., ktorého výška je 0,45 % 

z vymeriavacieho základu. Príspevok sa poukazuje na účet úradu do 20.12. kalendárneho roka 

na nasledujúci kalendárny rok. Úrad presúva uvedené prostriedky do nasledujúceho roka ako 

zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Príspevok prijatý v roku 2023 sa 

predpokladá v súlade s návrhom Ministerstva financií SR vo výške 25,8 mil. eur s medziročným 

nárastom oproti rozpočtovanej úrovni v roku 2022 o 10,02 % a v roku 2024 vo výške 27,1 mil. eur 

s medziročným nárastom o 5,03 %. Pre rok 2025 bol predbežne stanovený príspevok na činnosť 

úradu vo výške 28,4 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 4,53 %. 

 

 Nedaňové príjmy súvisiace s aktuálne platnou zákonnou činnosťou úradu sú rozpočtované 

pre roky 2023 až 2025 vo výške 755 tis. eur/rok. V uvedenej sume sa predpokladajú príjmy 

z administratívnej činnosti úradu, z činnosti SLaPA pracovísk (za súdne pitvy nariadené podľa 

osobitného predpisu, chladenie mŕtvych tiel a toxikologické vyšetrenia), ako aj príjmy z úrokov 

na účtoch úradu v Štátnej pokladnici. Na základe vývoja predmetných príjmov v predchádzajúcich 

rokoch v súvislosti s novými postupmi pri toxikologických vyšetreniach úrad predpokladá naplnenie 

uvedených príjmov na rozpočtovanej úrovni. 

 

 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov sa pre rok 2023 predpokladá vo výške stanovenej 

Ministerstvom financií SR na úrovni 45,6 mil. eur. V uvedenej sume je zahrnutá očakávaná výška 

príspevku od zdravotných poisťovní na činnosť úradu v roku 2022 na úrovni 24,1 mil. eur a objem 

vlastných nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 21,5 mil. eur, ktoré sa 

v nasledujúcich rokoch plánujú využiť na vytvorenie vhodných podmienok na prevádzku SLaPA 

pracovísk, ako aj na zabezpečenie nevyhnutných zmien a požiadaviek na informačný systém úradu, 

ktorému hrozil kolaps a v neposlednej miere na reštart na úrade utlmených činností, ktoré za posledné 

roky neboli v plnej miere realizované v pôvodne rozpočtovaných objemoch a sú nevyhnutné 

vo verejnom záujme. 

 

 Výdavky úradu na rok 2023 sa v súlade s návrhom Ministerstva financií SR predpokladajú 

vo výške 26,2 mil. eur. V roku 2024 je plánovaná výška celkových výdavkov na úrovni 27,5 mil. eur 

s 4,95 % medziročným nárastom a v roku 2025 na úrovni 28,8 mil. eur so 4,46 % medziročným 

nárastom. 

 

 V rámci bežných výdavkov vo výške 24,1 mil. eur je na rok 2023 vyčlenená suma 13,8 mil. eur 

na osobné výdavky, s medziročným 2023/2022 nárastom objemu miezd +9 %. Pre ďalšie roky 

plánujeme s medziročným rastom do +5 %. Tieto sú nevyhnutné s ohľadom na nové zákonné 

povinnosti úradu vrátane koncom roka 2021 schválenej zdravotníckej reformy, ako aj na reštart 

činností, ktoré za posledné roky neboli personálne obsadené a sú nevyhnutné pre plnenie 

legislatívnych úloh vo verejnom záujme. Nárast korigujeme úpravou rozpočtu v položke 630-Tovary 

a služby. 



6 

 

 

 Tovary a služby v roku 2023 dosiahnu predpokladanú kumulovanú čiastku 10,1 mil. eur 

v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2022 9,5 mil. eur, čo predstavuje v medziročnom 

porovnaní nárast o 6,1 %, absolútny prírastok +577 tis. eur, ako dôsledok vývoja cien nakupovaných 

výkonov v kontexte predpokladanej výšky medziročnej inflácie. Značné objemy výdavkov v oblasti 

tovarov a služieb si rovnako ako v predchádzajúcich obdobiach vyžaduje zabezpečenie 

komunikačných služieb, všeobecného materiálu, najmä v nadväznosti na činnosť SLaPA pracovísk, 

servisných paušálov pre softvéry, ako napr. EESSI či plánovanej Komunikačnej platformy, nájomného 

za prenajímané priestory pre činnosť SLaPA pracovísk, pobočiek a ústredia úradu a činnosti úradu 

v oblasti prehliadok mŕtvych tiel. 

 

 Vplyvom epidemickej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 pretrváva potreba zvýšených 

zdrojov na krytie výdavkov na osobné ochranné pracovné pomôcky na SLaPA pracoviskách, jednak 

v dôsledku vyššej potreby týchto ochranných pomôcok, ako aj v dôsledku zvýšenia ich cien. V roku 

2020 boli výdavky na OOPP v objeme 226,5 tis. eur, pričom na porovnanie v roku 2019 iba 25,6 tis. 

eur, v roku 2021 136,6 tis. eur. Z uvedeného dôvodu úrad pre roky 2023 až 2025 drží v podpoložke 

633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky rezervu v sume cca 150 – 200 tis. eur 

pre jednotlivé roky, pre rok 2023 kalkulujeme s nižším objemom z dôvodu existujúcich zásob. 

 

 Úrad pre roky 2023 až 2025 rozpočtuje podpoložku 633018 Licencie, a to na úrovni v priemere 

120 tis. eur ročne, v ktorej sú zahrnuté zdroje na ďalšie licencie potrebné k zákonnej činnosti úradu. 

 

 Nárast potreby výdavkov nastáva v rokoch 2024 resp. 2025 oproti rozpočtovému obdobiu 2022 

a predpokladu 2023 aj v podpoložke 637005 Špeciálne služby, a to najmä na prevozy mŕtvych tiel 

na pitvy. V priebehu predchádzajúcich rokov došlo k nárastu cien za prepravu mŕtvych tiel 

v jednotlivých regiónoch, napr. výdavky v roku 2020 oproti roku 2019 medziročne vzrástli o 34,4 %, 

2021 oproti roku 2020 o 43,4 %, do konca rozpočtovaného obdobia sa očakáva ďalší priebežný 

nárast. Na uvedené výdavky má vplyv aj kolísavý trend vo vývoji počtu prepráv v nadväznosti 

na aktuálnu epidemickú situáciu v súvislosti s ochorením Covid-19. Z uvedeného dôvodu sú potrebné 

uvedené zdroje na krytie tejto zákonnej činnosti na nasledujúce rozpočtové obdobie. 

 Výdavky na podpoložke 637005 Špeciálne služby sú ovplyvnené aj úhradou trov starých exekúcií 

zastavených v zmysle zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov s prioritným dopadom v rokoch 2020 až 2021. V roku 2022 sa očakáva 

dobeh predmetných úhrad tých prípadov, ktoré boli opätovne prejednávané súdom, resp. exekútori 

neskôr zaslali upovedomenie o zastavení starej exekúcie. 

 

 V súlade s novelou zákona č. 581/2004 Z. z. je úrad od 01.05.2021 povinný pri výkone dohľadu 

nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti prizývať odborných konzultantov, v nadväznosti 

na dohodu s úradom vypracovávajú konzultantské posudky zvyčajne v hodnote 150 eur za posudok 

v súlade s pracovným postupom úradu č. 01/2014 k spôsobu zabezpečenia činnosti a odmeňovania 

konzultantov a členov odbornej komisie predsedu úradu. Predpoklad pre ďalšie roky je nárast výšky 

poplatkov pre konzultantov. Táto skutočnosť zvyšuje výdavky na predmetnú oblasť. Z uvedeného 

dôvodu úrad pre roky 2024 a 2025 upravuje kalkulovanú podpoložku 637011 Štúdie, expertízy, 

posudky o 100, resp. 200 tis. eur v jednotlivých rokoch oproti očakávanej skutočnosti 2022 

a predpokladu na rok 2023. 

 Vyššie uvedené zákonné zmeny a vplyvy na činnosti úradu sú v rámci predpokladov kryté 

potrebnými zdrojmi na jednotlivých výdavkových podpoložkách. 

 

 V nadväznosti na Ministerstvom financií SR stanovený objem celkových výdavkov na roky 2023 až 

2025 úrad rozpísal v rámci disponibilného objemu zdrojov pokrytie všetkých položiek bežných 
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výdavkov a maximálny možný objem pre úhradu výdavkov na podpoložke 637034 Zdravotníckym 

zariadeniam vo výške 2,5 mil. eur v roku 2023. Predpokladaná potreba zdrojov v nasledujúcich rokoch 

na podpoložke 637034 Zdravotníckym zariadeniam môže predstavovať objem až do 3 mil. eur 

pri zohľadnení zvyšovania cien za výkon prehliadky mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení 

v procese verejného obstarávania, počtu výkonov prehliadok vplyvom súčasnej epidemickej situácie 

súvisiacej s ochorením Covid-19 a pri zohľadnení zámeru zvýšenia ceny za prehliadku mŕtveho tela 

v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti za účelom vyrovnávania vysokých 

cenových rozdielov medzi prehliadkou v zdravotníckom zariadení a prehliadkami mimo 

zdravotníckych zariadení. Mierne zvýšenie ohodnotenia výkonu prehliadky mŕtveho tela 

v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti napomôže k zlepšeniu komunikácie 

s prehliadajúcimi lekármi v predmetných zdravotníckych zariadeniach, a tým aj k zlepšeniu ich 

manažovania aj vo vzťahu k EÚ projektu ePrehliadky. 

 

 Kapitálové výdavky sa v rokoch 2023 až 2025 predpokladajú vo výške 2,0 mil. eur v kontinuite 

s výškou schváleného rozpočtu úradu pre rok 2022. Predmetné prostriedky sú vyčlenené: 

- na rozvoj a modernizáciu informačného systému úradu v súlade s požiadavkami zákona 

č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,  v súlade so zabezpečením dodržiavania všeobecných bezpečnostných 

opatrení v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov s cieľom zabezpečiť integráciu jednotlivých informačných systémov úradu 

navzájom, ako aj integráciu s informačnými systémami iných inštitúcií, elektronizáciu 

schvaľovania dokumentov a zároveň zabezpečiť bezchybný a plynulý prístup odborníkov 

a verejnosti k jednotlivým údajom z registrov, a to v ročnej hodnote 1,0 mil. eur; 

- na zabezpečenie potrebnej výpočtovej techniky k zákonnej činnosti úradu a k zabezpečeniu plnej 

funkcionality jednotlivých softvérových aplikácií v hodnote 200 tis. eur/rok; 

- na zabezpečenie potrebného prístrojového vybavenia pre SLaPA pracoviská a vytvorenie 

vhodných podmienok na prevádzku najmä tých SLaPA pracovísk, ktoré sú prevádzkované 

v pôvodných priestoroch nemocníc zo 70tych rokov a nevyhnutne vyžadujú stavebné 

a technologické úpravy pitevných traktov a laboratórnych priestorov tak, aby sa pri výkone 

zákonom stanovených činností neohrozovalo verejné zdravie, ani zdravie zamestnancov, a aby 

sa spĺňali hygienické požiadavky na potrebné povolenia k činnosti. Modernizácia priestorov je 

nevyhnutná aj vo vzťahu k používaniu špeciálnych citlivých prístrojov, ktoré majú byť 

prevádzkované v predpísaných štandardizovaných podmienkach tak, aby prístroje poskytovali 

relevantné výsledky k podkladom pre súdne rozhodnutia, a aby bol zabezpečený neporuchový 

chod týchto prístrojov. Hodnota vyčlenených finančných prostriedkov na predmetný účel 

predstavuje 440 tis. eur/rok; 

- na obnovu vozového parku z dôvodu veku vozidiel za účelom zabezpečenia bezpečnostných 

podmienok pri jazde, na výmenu zastaraného úžitkového vozidla pre potrebu rozvozu liehu 

a iného materiálu na jednotlivé pracoviská úradu, ako aj na  zabezpečenie nákupu nových 

dopravných prostriedkov v súvislosti s prípadnými požiadavkami pobočiek úradu v nadväznosti 

na novelu zákona č. 581/2004 Z. z., v ktorej sa ustanovuje, že výkon dohľadu nad zdravotnou 

starostlivosťou vykonáva pobočka úradu, v ktorej územnom obvode sa nenachádza miesto 

prevádzkovania poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo sídlo stanice záchrannej zdravotnej 

služby. Hodnota vyčlenených finančných prostriedkov na predmetný účel predstavuje ročne 60 

tis. eur.  

 

 Celkový hotovostný prebytok úradu v roku 2023 sa v nadväznosti na podklady Ministerstva 

financií SR predpokladá vo výške 45,9 mil. eur, v roku 2024 vo výške 46,2 mil. eur a v roku 2025 

vo výške 46,6 mil. eur. V rámci hotovostného prebytku sa okrem príspevkov zdravotných poisťovní 
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predbežne predpokladá každoročne zostatok prostriedkov z hospodárenia úradu z predchádzajúcich 

rokov, ktoré úrad uvažuje priebežne používať v oblasti kapitálových výdavkov. 

 V metodike ESA 2010 sa v nadväznosti na návrh ministerstva financií predpokladá prebytok 

hospodárenia úradu v rokoch 2023 až 2025 vo výške +490 tis. eur ročne. 

 
 
 Záver 
 
 Úrad dohliada nad mnohými kľúčovými súčasťami systému zdravotníctva, s cieľom udržiavať 
finančnú stabilitu, výkonnosť a solidárnosť systému. Stratégia úradu pre navrhované rozpočtové 
obdobie je: 

 zabezpečenie a udržanie optimálneho výkonu prehliadok mŕtvych tiel v aj mimo zdravotníckych 
zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, 

 realizácia cieľov Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (ďalej len „NKIVS“) 
za účelom zvýšenia kvality informácií a zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe, 

 v súlade s NKIVS zabezpečiť elektronizáciu údajov z výkonu prehliadok mŕtvych tiel 
a elektronizáciu ich výmeny medzi zainteresovanými inštitúciami (úrad, matričné úrady, 
Štatistický úrad SR, Národné centrum zdravotníckych informácií), čím sa zjednoduší a urýchli 
proces prehliadky mŕtveho tela, zabezpečí následná prehľadná a trvalá archivácia údajov 
a zjednoduší prístup nielen inštitúcií, ale aj občanov k vyhľadávaniu údajov a dokumentácie, 

 zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania 
a kvality v súlade s NKIVS, v rámci ktorej úrad pripravuje ďalšiu vlnu publikovania elektronických 
formulárov pre uľahčenie komunikácie podnikov a občanov s úradom prostredníctvom stránky 
www.slovensko.sk, 

 zabezpečiť plynulé vykonávanie funkcie prístupového bodu pre medzištátnu elektronickú 
výmenu dát pre rezort zdravotníctva vyplývajúcu z činnosti úradu ako styčného orgánu, 

 podpora Národného kontaktného miesta a aktualizácia informácií, 

 pri správe informačných systémov zabezpečiť dodržiavanie všeobecných bezpečnostných 
opatrení v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane zabezpečenia podrobnej špecifikácie 
problematických oblastí a vykonávania pravidelného auditu, 

 zvyšovanie kvality služieb poskytovaných SLaPA pracoviskami, 

 zvyšovanie kvality služieb v oblasti dohľadu nad verejným zdravotným poistením, poskytovaním 
a nákupom zdravotnej starostlivosti. 

 
 Realizácia uvedenej stratégie v nasledujúcich rokoch vyžaduje: 

 inovácie informačného systému a vybudovanie nových informačných systémov v súlade 
so stratégiou NKIVS, 

 investície do vývoja, testovania a produkcie elektronických formulárov, 

 revitalizáciu centrálneho registra poistencov, registra zdravotníckych pracovníkov a registra 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, registra úmrtí v súlade s požiadavkami na informačné 
technológie vo verejnej správe, 

 zabezpečenie všetkých potrebných úloh v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou a zároveň 
vyčleniť prostriedky na vykonávanie auditu a odstránenie zistených nedostatkov, 

 správu ostatných registrov, 

 personálne zabezpečenie nových projektov a činností vyplývajúcich z legislatívnych zmien, 

 modernizáciu a materiálno-technické vybavenie SLaPA pracovísk.s 
 
 V rozpočtovom období 2023 až 2025 sa úrad bude zameriavať aj na vytvorenie vhodných 

podmienok na prevádzku SLaPA pracovísk, a to najmä tých, ktoré sú prevádzkované v pôvodných 

priestoroch nemocníc zo 70tych rokov a nevyhnutne vyžadujú stavebné a technologické úpravy 

pitevných traktov a laboratórnych priestorov tak, aby sa pri výkone zákonom stanovených činností 

neohrozovalo verejné zdravie ani zdravie zamestnancov, a aby sa splnili základné hygienické 

požiadavky na potrebné povolenia k činnosti. Modernizácia priestorov je nevyhnutná aj vo vzťahu 
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k používaniu špeciálnych citlivých prístrojov, ktoré majú byť prevádzkované v predpísaných 

štandardizovaných podmienkach, tak aby prístroje poskytovali relevantné výsledky, ktoré 

sú podkladom pre súdne rozhodnutia, a aby bol zabezpečený neporuchový chod týchto prístrojov. 

Modernizácia a materiálno-technické vybavenie SLaPA pracovísk bude priebežne zabezpečované 

z prostriedkov bežného rozpočtového obdobia, pričom v prípade krízových a havarijných stavov môžu 

mať vplyv na čerpanie vlastných zdrojov úradu z predchádzajúcich období. 

 


