
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad 

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

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

Rozbor schváleného znenia 

 

Predmet úpravy  

Celkovo sa mení 9 právnych predpisov a predmetom ich úpravy je:  

- regulácia zisku zdravotných poisťovní a jeho previazania na kvalitu poskytovaných služieb, 

- zavedenie fondu kvality zdravia, 

- sprecizovanie pojmu konflikt záujmov predstaviteľov zdravotných poisťovní,  

- obmedzenie špekulatívnych konaní pri zmene zdravotnej poisťovne,   

- úprava postupov pri podávaní podnetov na úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,  

- sprecizovanie podmienok zdravotného poistenia osôb vykonávajúcich home office s pobytom 

v zahraničí a cudzincov s pobytom na účel podnikania,  

- zavedenie minimálneho vymeriavacieho základu pre zamestnancov,  

- sprecizovanie podmienok premlčania nedoplatkov na zdravotnom poistení,  

- umožnenie samostatného výkonu vymáhania pohľadávok zdravotným poisťovniam.  

 

A. Zákon 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou 

Rozšírenie okruhu situácií považovaných za konflikt záujmu  

- pôsobenie v riadiacich a exekutívnych funkciách už aj u zahraničných poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti, či u výrobcu alebo distribútora liekov,  

- predstaviteľ nesmie súbežne vykonávať SZČ s obdobným predmetom činnosti a ani nesmie byť 

dlžníkom voči štátu alebo byť na neho vyhlásený konkurz.  

Regulácia zisku a hospodárenie zdravotných poisťovní (ZP) 

- ustanovujú sa nové podmienky tvorby zisku zdravotných poisťovní:  

o ZP musí naďalej najmenej 95,1 % z vybraného poistného využiť na zdravotnú starostlivosť,  

o zavádza sa tzv. optimálny výsledok hospodárenia, ktorý limituje maximálny zisk ZP (najviac 2 

% z poistného, z toho o 0,5 % rozhoduje MZ SR resp. úrad pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou na základe preddefinovaných kritérií kvality zdravotnej poisťovne),    

- ak ZP dosiahne vyšší ako optimálny výsledok hospodárenia, suma nad rámec bude presunutá do 

fondu kvality zdravia,  

- prostriedky tohto fondu musia byť využité v prospech ďalšej kvality zdravia poistencov napr. na 

kúpu liekov, skríningové vyšetrenia či úhradu nákladov liečby zriedkavých chorôb a pod. 

 



 
 
 
 
 

  
 
 
 

Iné navrhované zmeny 

- zvyšuje sa príspevok ZP na činnosti operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej 

služby z 0,35 % na 0,45 % z prerozdeľovaného poistného,  

- zvyšuje sa príspevok ZP na správu a rozvoj národného zdravotníckeho informačného systému 

z   0,41 % na 0,55 % z prerozdeľovaného poistného,  

- ZP sa zavádza povinnosť zverejňovať postupy uznávania a uhrádzania vykázaných zdravotných 

výkonov uplatňované pri revíznej činnosti na svojom webovom sídle, čím sa zjednotia podmienky 

a docieli sa transparentnosť zníženie administratívnych úkonov,  

- zavádza sa povinnosť ZP vykonávať analýzu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a analýzu úhrad 

za jej poskytovanie z hľadiska hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti,  

- rozširuje sa kompetencia úradu pre dohľad – vyhodnocovať a vydať rozhodnutie o plnení kritérií 

kvality v súvislosti s určením optimálneho výsledku hospodárenia a teda aj maximálneho zisku ZP,   

- navrhuje sa sprecizovať postupy pri výkone dohľadu na diaľku a na mieste nad zdravotnými 

poisťovňami,  

- precizujú sa pojmy podávateľov podnetu a podnet, pričom sa umožní podávateľovi podnetu obrátiť 

sa najprv na poskytovateľa (mimosporové riešenie),  

- rozširuje sa okruh podnetov, ktoré úrad odmietne – okolnosť nastala pred viac ako piatimi rokmi, 

ide o zjavne opakovaný podnet v tej istej veci alebo neuhradenie poplatku za podanie podnetu,  

- precizuje sa postup pri výkone prehliadky a pitvy mŕtveho tela v zdravotníckych zariadeniach 

ústavnej zdravotnej starostlivosti,  

- zavádza sa zvýšená sadzba pri opakovanom porušení povinností ZP do výšky 331 938 eur.  

 

B. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 

Povinne verejne zdravotne poistené osoby 

- vypúšťa sa povinnosť osoby dlhodobo žijúcej v zahraničí predkladať doklad o existencii zdravotného 

poistenia v zahraničí,  

- cudzinci vykonávajúci prácu z iného štátu a ktorí nemajú povolenie na pobyt na SR sa nepovažujú 

za povinne zdravotne poistené osoby pretože zdravotnícky systém reálne nevyužívajú,  

- vznik a zánik účasti na zdravotnom poistení cudzinca s oprávnením podnikať sa nadväzuje už na 

platnosť jeho pobytu, nie na platnosť živnostenského oprávnenia.  

Úprava podmienok pri zmene poisťovne (prepoistenie) 

- sprísňujú sa podmienky prijatia prihlášky do ZP pri zmene poisťovne: žiadosť musí byť úplná, podaná 

elektronicky kvalifikovaným podpisom, poštou alebo osobne poistencom priamo na pracovisku ZP,  

- pôvodná ZP musí svojmu poistencovi do 1 mesiaca oznámiť, že prijala informáciu o jeho prepoistení,  

- do zákona sa pridávajú ustanovenia o spôsobe a lehotách späťvzatia prihlášky.  

 



 
 
 
 
 

  
 
 
 

Zavedenie minimálneho vymeriavacieho základu a minimálnej výšky preddavkov pre zamestnancov 

- minimálny základ predstavuje sumu životného minima – v  2023 ide o sumu 234,42 eur,  

- minimálny preddavok predstavuje 14 % z minimálneho základu – v roku 2023 ide o sumu 32,81 eur, 

- výška minimálneho preddavku sa alikvótne kráti za obdobie prerušeného poistenia (PN, OČR, 

nezamestnanosť a pod.), 

- vzťahuje sa na všetky typy príjmov zo závislej činnosti t j. vrátane dohôd,  

- minimálny preddavok sa neuplatňuje na zamestnancov, ktorí sú súčasne aj poistencami štátu 

(dôchodcovia, študenti, evidovaní na úrade práce a pod.),  

- minimálny preddavok hradí zamestnanec zo svojho príjmu, nezvyšujú sa tak náklady 

zamestnávateľov. 

Dlžníci, premlčacie lehoty, vymáhanie pohľadávok 

- rušia sa ustanovenia, ktoré obmedzovali prístup k plnej zdravotnej starostlivosti osobám, ktoré sú 

dlžníkmi na ZP,  

- precizuje sa, že osoba je považovaná za poberateľa starobného dôchodku odo dňa vydania 

rozhodnutia (aj spätne), údaje o vzniku nároku na dôchodok je Sociálna poisťovňa povinná zaslať 

úradu pre dohľad – dnes táto úprava platila iba pre sociálne poistenie, ale nie pre zdravotné, čo 

spôsobovalo komplikácie zamestnávateľom,  

- precizujú sa podmienky premlčania nedoplatku – taxatívne sa určuje premlčacia lehota na päť rokov 

odo dňa splatnosti preddavku na poistné,  

- navrhuje sa, aby ZP boli oprávnené vymáhať pohľadávky samostatne (bez potreby súdu alebo 

exekútora) a formou exekučných príkazov na bankové účty a mzdu dlžníka.  

 

Účinnosť:  1. januára 2023 

 


