
Predkladacia správa 

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, 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, ktorého predloženie vyplýva zo schváleného 

legislatívneho plánu úloh vlády SR z úlohy č. 12 na mesiac september 2022. 

 

Navrhovaná právna úprava rieši viaceré oblasti, týkajúce sa systému verejného 

zdravotného poistenia, zdravotných poisťovní a dohľadu. 

 

Vo vzťahu k zákonu o zdravotných poisťovniach má návrh zákona za cieľ upraviť výkon 

dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti v 

zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately. 

 

Návrh zabezpečuje aj reguláciu tvorby zisku zdravotných poisťovní. Regulácia tvorby 

zisku v navrhovanej novele je zabezpečená definovaním tzv. „optimálneho výsledku 

hospodárenia“, ktorý má predstavovať sumu, s ktorou bude vlastník zdravotnej poisťovne 

narábať tak ako doposiaľ, podľa vlastného uváženia. Regulácia spočíva v skutočnosti, že v 

prípade dosiahnutia zisku vyššieho, ako je optimálny hospodársky výsledok bude musieť byť 

suma, o ktorú skutočný zisk presahuje optimálny hospodárky výsledok, použitá iba na 

zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre poistencov zdravotnej poisťovne. 

 

Návrh zákona tiež určuje povinnosť zverejňovania pravidiel uznávania a uhrádzania 

zdravotných výkonov (pravidlá kontrolnej činnosti), precizuje postup pri uplatňovaní inštitútu 

predchádzajúceho súhlasu, spresňuje pravidlá pre výkon dohľadu nad zdravotnou 

starostlivosťou podľa potrieb aplikačnej praxe, pravidlá pre inštitút finančného zúčtovania a 

ustanovuje podrobností pre prehliadky mŕtvych tiel, zabezpečovaných Úradom pre dohľad. 

 

Návrh zákona upravuje aj vzťahy v systéme verejného zdravotného poistenia, 

predovšetkým pravidlá pri zmene zdravotnej poisťovne s cieľom minimalizovať tzv. podvodné 

prepoistenia. Zároveň sa zavádza doposiaľ absentujúci minimálny základ zamestnanca pre 

odvod poistného, zabezpečuje sa prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých účastníkov 

systému verejného zdravotného poistenia a ustanovujú sa nové administratívne pravidlá 

ohľadom uhrádzania zdravotnej starostlivosti v SR pre žiadateľov o azyl.  

 

Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť návrhu zákona od 1. 

januára 2023, okrem regulácie pravidiel kontrolnej činnosti (s účinnosťou od 1. júla 2023), 

cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (1. mája 2023) a niektorých úprav pri zozname 

poistencov čakajúcich na plánovanú starostlivosť (1. júna 2023). 

 

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. 


