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S T A N O V I S K O 

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 a o zmene a doplnení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, 

dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

 

1. Popis návrhu 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 a 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 sa predkladá na základe úlohy č. 11 z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na 

september 2022 a úlohy vyplývajúcej z Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom financií Slovenskej 

republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Účelom tohto návrhu zákona je rozšírenie 

súčasného prerozdeľovacieho mechanizmu o nové indexy rizika, ktoré dokážu lepšie zachytiť 

predpokladané budúce náklady na zdravotnú starostlivosť a tak zefektívniť, resp. vyrovnať rozdiely medzi 

poistnými kmeňmi jednotlivých zdravotných poisťovní. Návrh zákona kultivuje mechanizmus 

prerozdeľovania a na základe odbornej analytickej práce a odbornej diskusie prináša kultiváciu 

prerozdeľovacieho mechanizmu na zvýšenie spravodlivosti prerozdelenia rizika. Na tieto účely zavádza do 

výpočtu nové premenné ako diagnosticko-nákladové skupiny (DCG) a spotreba zdravotníckych pomôcok, 

čo pomôže presnejšie segmentovať skupiny poistencov pre účely celého prerozdeľovacieho systému. 

Zdravotná poisťovňa s rizikovejším poistným kmeňom nenesie poistné riziko, ale toto riziko sa 

rovnomerne rozdeľuje medzi všetky zdravotné poisťovne. 

2. Stanovisko SOS 

Spoločné odbory Slovenska nemajú k predloženému návrhu zákona žiadne pripomienky. 

3. Závery a odporúčania 

SOS odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 
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