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¼udské zdravie a �ivot predstavujú ve¾ké hodnoty nielen pre
jednotlivca a rodinu, ale aj pre celú spoloènos�. Reprodukcia
pracovnej sily je u� dnes nemyslite¾ná bez zdravotnej starostli-
vosti. Zdravotná starostlivos� predstavuje èoraz výraznej�í fak-
tor ekonomického rastu spoloènosti. Náklady na starostlivos�
o zdravie, vrátane zdravotníckych slu�ieb, predstavujú vlastné
aj nepriame investície do celkového rozvoja spoloènosti.

Zdravotníctvo definujeme ako súbor in�titúcií, zariadení, ich
materiálno-technické vybavenie, pracovníkov a ich èinností, ktoré
vychádzajú z najnov�ích poznatkov lekárskej vedy a humánnych
princípov medicíny, so zameraním na rozvoj a ochranu indivi-
duálneho a kolektívneho zdravia a lieèbu chorôb. Neoddelite¾-
nou súèas�ou zdravotníctva je systém jeho organizácie a riade-
nia.

Zdravie ¾udí ohrozujú a po�kodzujú rôzne udalosti, ktoré sú
výsledkom pôsobenia síl prírody, spoloènosti, rôznych náhod,
ale aj výsledkom konania samých ¾udí. Len prostredníctvom pe-
òa�ných rezerv (vlastných, �tátnych, zdru�ených) mo�no odstrá-
ni� bez zní�enia �ivotnej úrovne finanèné následky takýchto uda-
lostí.

Vytváranie vlastných rezerv na tento úèel znamená ve¾kú
viazanos� prostriedkov a pravdepodobnos�, �e ich rozsah nebude
dostatoèný. Tvorba zdrojov a ich distribúcia zo �tátneho rozpo-
ètu nezabezpeèuje dostatoène hospodárnos� a kvalitu zdravotníc-
kych slu�ieb. Zdru�enie ¾udí do rizikového spoloèenstva pros-
tredníctvom poistných príspevkov � poistného umo�òuje rozde-
lenie rizika, ktoré hrozí jednotlivcom.

Poistenie predstavuje osobitnú formu poistných vz�ahov, pros-
tredníctvom ktorých sa tvoria, rozde¾ujú, pou�ívajú peòa�né re-
zervy � poistné fondy. Pois�ovòa sprostredkúva tvorbu poistného
fondu prostredníctvom poistných príspevkov a zaruèuje, �e vy-
tvorený fond sa pou�ije pod¾a úèelového zamerania.

Jednou z k¾úèových úloh reformy zdravotníctva na Sloven-
sku je vybudovania osobitného systému zdravotného poistenia.
Zdravotnícky systém v Slovenskej republike u� patrí k tzv. eu-
rópskemu pluralitnému zdravotníctvu zalo�enom na zákonnom
zdravotnom poistení vykonávanom zdravotnými pois�ovòami ako
verejno-právnymi in�titúciami a na zmluvných vz�ahoch zdra-
votných pois�ovní so �tátnymi a ne�tátnymi poskytovate¾mi zdra-
votníckej starostlivosti.

Zdravotné poistenie, podstata, úlohy a jeho financovanie

Zdravie vnímame ako najvy��iu hodnotu a pod¾a priesku-
mov verejnej mienky je dominantnos� zdravia nad ostatnými
�ivotnými hodnotami v�eobecná a nedosti�ná. Kvalitná starost-
livos� o zdravie je dôle�itým znakom sociálnej úrovne. Závislos�
zdravotníckej starostlivosti na jej finanènom zabezpeèení vedie
k h¾adaniu zdrojov, ktoré sú menej závislé od kolísania hospo-
dárskej sily krajiny.

Vo v�eobecnosti existujú vo svete tri základné modely finan-
covania zdravotníctva.

Prvý model je zalo�ený na úplnom rozpoètovom financova-
ní v�etkých nákladov, prièom rezort zdravotníctva je prakticky
úplne zabezpeèovaný �tátom.

Druhý a tretí model financovania zdravotníctva predpokla-
dá vyu�itie rozpoètových zdrojov, ale aj iných dodatoèných zdro-
jov. V tomto prípade �tátna politika urèuje podiel zdrojov urèe-
ných pre túto oblas�. Napríklad vo Ve¾kej Británii základ finan-
covania zdravotníctva tvoria prostriedky �tátneho rozpoètu, ale
okrem toho existuje tzv. súkromné poistenie financované z pros-
triedkov jednotlivých osôb, podnikate¾ov a podobne.

V odbornej literatúre sa stretávame s pojmom poistná medi-
cína, ktorá predstavuje metódu financovania zdravotníctva. Po-
istná medicína je �ir�í pojem ako zdravotné poistenie. Poistná
medicína zahàòa financovanie vedeckých metód v oblasti lekár-
stva, prípravy zdravotníckych pracovníkov, výstavbu zdravotníc-
kych zariadení, náklady na nákup prístrojov a lekárskeho zaria-
denia a podobne, okrem toho zahàòa financovanie nákladov na
zabezpeèenie zdravotníckych slu�ieb obyvate¾stvu. Obrázok 1
znázoròuje financovanie zdravotníctva.

Schéma financovania zdravotníctva je znázornená trojuhol-
níkom. Vrcholmi trojuholníka sú pacienti � obèania, zariadenie
� poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti a sprostredkovate¾
� financujúci subjekt. Strany trojuholníka opisujú vz�ahy medzi
nimi. Obèan prijíma slu�by zdravotníctva a za tieto slu�by platí
priamo alebo nepriamo, a to prostredníctvom daní a poistného.

Zdravotnícke zariadenia poskytujú obèanovi slu�bu, za kto-
rú dostávajú náhradu priamo od obèana alebo prostredníctvom
pois�ovní, èi �tátu. Financujúce subjekty �tát a pois�ovne naku-
pujú slu�by zdravotníckych zariadení pre obèanov, o ktorých sa
musia postara�.

Obrázok 2 zobrazuje monopolné financovanie zdravotníc-
tva. Pri �tátnom financovaní zdravotníctva sú f inancujúcimi
subjektmi a zároveò aj poskytovate¾mi zdravotníckej starost-
livosti organizácie, ktorých správcom alebo vlastníkom je �tát.
Obèan platí len v�eobecnú daò, prièom komunikuje len so
zdravotníckymi zariadeniami, s ktorými nemá �iadny peòa�-
ný vz�ah.
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Pri súkromnom zdravotníctve (obr. 3) sú vrcholmi trojuhol-
níka súkromné osoby, prièom niekedy úloha sprostredkovate¾a
úplne chýba. Obèan priamo platí tomu, kto mu poskytol zdra-
votnícku slu�bu.

Uvedené modely sú teoretické. V skutoènosti sa vyskytuje
v�dy urèitá kombinácia foriem vlastníctva, zdrojov financova-
nia a spôsob úhrady za slu�by. Charakteristiku modelov zdra-
votníctva urèuje tá zlo�ka, ktorá v òom prevláda. Priame platby
pacienta zdravotníckemu zariadeniu sú obmedzené. Podmienkou
pre priame platby medzi pacientom a zdravotníckym zariade-
ním je nevyhnutnos� ma� na túto platbu finanèné prostriedky,
a to buï hneï s prís¾ubom zaplatenia neskôr. Preto splnenie tej-
to po�iadavky (podmienky) pre v�etkých pacientov, ktorí zdra-
votnícku starostlivos� potrebovali, a to v konkrétnom èase, mo�no
�a�ko predpoklada�. Preto sa vyvinuli in�titúcie � zdravotné po-
is�ovne zaoberajúce sa sprostredkovaním platieb za poskytované
slu�by,a to v konkrétnom èase, za konkrétne osoby � teda nastal
rozvoj postenia pre riziká. Treba uvies�, �e akéko¾vek ochorenie
èloveka mo�no z h¾adiska poistenia pova�ova� za rizikovú uda-
los�.

K priamemu vz�ahu medzi obèanom � pacientom a zariade-
ním pristúpil tretí partner, a to pois�ovòa. Vz�ahy medzi nimi je
na obrázku 4.

V skutoènosti vz�ahy medzi obèanmi � pacientmi, zdravot-
nými pois�ovòami a zdravotníckymi zariadeniami sú charakteri-
zované stabilnými preh¾adnými peòa�nými tokmi, ktoré sa usku-
toèòujú na základe zmluvných vz�ahov.

Zdravotné pois�ovne majú charakter verejno-právneho sub-
jektu. �tát má len legislatívne a kontrolné funkcie, prípadne je
kolektívnym platcom za urèitú skupinu obèanov. Legislatívne
funkcia �tátu sa uskutoèòuje najmä v súvislosti, keï ide o pois-
tenie povinné alebo dobrovo¾né.

Povinné poistenie zabezpeèuje ka�dému obèanovi starostli-
vos� a súèasne aj ukladá povinnos�, aby na túto starostlivos� pri-
spieval. Povinnos� zdravotného poistenia, ktorú ukladá obèanom
zákon, mo�no realizova� prostredníctvom viacerých pois�ovní.
Preto uzákonenie povinného zdravotného poistenia nepriná�a
automaticky monopol jedinej pois�ovne. To predpokladá vznik
nieko¾kých druhov zdravotných pois�ovní, ktoré si navzájom
konkurujú. (Sú�a�ia v poskytovaní slu�ieb mimo roviny posky-
tovania be�ných zdravotných slu�ieb. Sú to rôzne nad�tandardné
zdravotnícke slu�by.)

Dobrovo¾né zdravotné poistenie mô�u vykonáva� tak zdra-
votné, ako aj súkromné pois�ovne, ktoré majú svoje zdravotné
strediská, nemocnice, laboratóriá a podobne. (Táto prax je naj-
viac zau�ívaná v USA.)

Dobrovo¾né zdravotné poistenie sa mô�e poskytova� indivi-
duálne, a to z finanèných prostriedkov obèanov, alebo skupino-
vo. Skupinové zdravotné poistenie platí podnik zo svojich vo¾-
ných finanèných prostriedkov. Obrázok 5 znázoròuje formy zdra-
votného poistenia.

Základným princípom zdravotného poistenia je poistenie
kolektívneho rizika a solidarita poistencov.

Solidárnos� zdravotného poistenia je �pecifická èrta, ktorá je
charakteristická pre ekonomickú kategóriu poistenia. Prièom vo
v�eobecnosti poistenie v trhovej ekonomike predstavuje také pe-
òa�né vz�ahy, prostredníctvom ktorých sa tvoria, rozde¾ujú a po-
u�ívajú peòa�né fondy, t.j. peòa�né rezervy pois�ovacím spôso-
bom.

Solidarita (v odbornej literatúre sa pou�íva pojem princíp
solidarity) má pojem èasový (dnes platím pre mo�né riziko v bu-
dúcnosti mnou platené peniaze sú pou�ité pre druhých) a roz-
mer objemový (platím stanovené percento zo svojho príjmu).

Obr. 3. Schéma financovania súkromného zdravotníctva.

Obr. 1. Schéma financovania zdravotníctva.

Obr. 2. Schéma monopolného financovania zdravotníctva.

Obr. 4. Vz�ahy medzi pacientom a zdravotníckym zariadením prostred-
níctvom pois�ovne.
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Celkový objem finanèných prostriedkov zdravotného pois-
tenia, teda vý�ka poistných príspevkov, by mal by� výsledkom
demokraticky vyjadreného vplyvu poistencov na zdravotnú a po-
is�ovaciu politiku.

Jednotlivý poistenec nemô�e ovplyvni� vý�ku poistného, ktorú
mu ukladá zákon. Pri slobodnej vo¾be pois�ovní v�ak mô�e v kon-
kurenènom prostredí výrazne ovplyvni� ich správanie. Ak sa po-
istenec rozhodne pre pripoistenie alebo súkromné poistenie, na-
rastá v konkurenènom prostredí význam dobrej zmluvy, ktorú
s ním zdravotná pois�ovòa uzatvorí.

Na základe zmluvy medzi zdravotnou pois�ovòou a zdravot-
níckym zariadením sa vytvára pevná väzba medzi prísunom pe-
òazí a skutoènou potrebou finanèných prostriedkov poistencami
ako koneènými konzumentmi slu�ieb. Preto dobre uzatvorené
zmluvy zabezpeèujú zdravotníckym zariadeniam existenènú is-
totu, umo�òujú rozvojové programy a realizáciu prípadných pod-
nikate¾ských zámerov.

Kvalitné zákonné podmienky na realizáciu povinného zákon-
ného zdravotného poistenia, rozvinuté zmluvné vz�ahy medzi po-
istencami, zdravotnými pois�ovòami a poskytovate¾mi zdravotníc-
kych slu�ieb musia chráni� pacienta a jeho dôstojnos�.

Pojem a rozsah zdravotného poistenia

Zdravotné poistenie je poistenie, na základe ktorého sa pos-
kytuje zdravotná starostlivos� pri predchádzaní chorobe, v prí-
pade choroby, pri predchádzaní úrazu a v prípade úrazu.

Zdravotná starostlivos� je starostlivos� o ochranu, zachovanie
a navrátenie zdravia ¾udí. Poskytuje sa v zdraví a v chorobe, v ma-
terstve a pri iných stavoch vy�adujúcich zdravotnú pomoc.

Podmienky na to, aby sa zdravotná starostlivos� poskytovala
na odbornej úrovni, plynule, sústavne, a aby bola dostupná, za-
ruèí �tát. Zdravotnú starostlivos� poskytujú zdravotnícke zaria-
denia �tátu, obcí, fyzických a právnických osôb. Zdravotná sta-
rostlivos� sa poskytuje:

� bezplatne na základe zdravotného poistenia alebo na zákla-
de zmluvného poistenia,

� bezplatne z prostriedkov �tátneho rozpoètu, charitatívnych
organizácií fyzických osôb a právnických osôb,

� za plnú alebo èiastoènú finanènú úhradu.
Pod zdravotnou starostlivos�ou plne alebo èiastoène hrade-

nou zo zdravotného poistenia sa rozumie:
� zdravotná starostlivos� ambulantná a ústavná vrátane reha-

bilitácie a starostlivosti o chronicky chorých,
� prevencia ochorení pod¾a osobitných predpisov,
� poskytovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a zdravot-

níckych potrieb,
� doprava chorých a náhrada cestovných nákladov do naj-

bli��ieho zmluvného zdravotníckeho zariadenia, ktoré poskytuje

po�adovanú zdravotnícku starostlivos�, ak to nevyhnutne vy�a-
duje ich zdravotný stav,

� kúpe¾ná starostlivos� a osobitná zdravotná starostlivos�
poskytovaná na základe odporuèenia lekára ako nevyhnutná sú-
èas� lieèebného procesu.

Zdravotná starostlivos� plne alebo èiastoène hradená zo zdra-
votného poistenia nezahàòa vy�etrenie, prehliadky a iné výkony
vykonané v osobnom záujme osôb, ktoré nemajú lieèebný úèel,
okrem zdravotných výkonov potrebných na úèely sociálneho po-
istenia.

Podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti plne alebo
èiastoène hradenej zo zdravotného poistenia upravuje Lieèebný
poriadok. Prílohy k Lieèebnému poriadku taxatívne vymenúva-
jú, v akom rozsahu sa poskytuje zdravotná starostlivos�, ktorá je
plne hradená zo zdravotného poistenia, alebo ktorá je èiastoène
hradená z prostriedkov zdravotného poistenia.

Zdravotné pois�ovne poskytujú zmluvnému zariadeniu úhra-
du za poskytnutú zdravotnícku starostlivos� v rozsahu a za pod-
mienok uvedených v Zozname zdravotných výkonov a v Zozna-
me lieèiv, zdravotných pomôcok a zdravotných potrieb. Zoznam
zdravotných výkonov obsahuje bodové hodnotenie výkonov, pod¾a
ktorého zdravotné pois�ovne uhrádzajú zmluvnému zdravotné-
mu zariadeniu výkony. V cene bodu sú zapoèítané náklady súvi-
siace s poskytovaním výkonu zdravotníckej starostlivosti (ide naj-
mä o mzdové náklady, náklady na palivá, energiu, nájomné, vý-
kony spojov, po�tovné, prepravné, upratovanie, vodné, stoèné,
be�ná údr�ba, ostatné slu�by nemateriálnej povahy, odpisy), ako
aj zdravotnícky materiál a lieèivá nevyhnutné na prevádzkova-
nie ambulantnej starostlivosti.

Zdravotné poistenie v SR

Zriadením Národnej pois�ovne dòa 1.1.1993 sa na Slovensko
po vy�e 40 rokoch vrátilo zdravotné poistenie a sociálne zabezpeèe-
nie. Národná pois�ovòa bola zriadená na základe zákona è. 7/1993
Z.z. o zriadení Národnej pois�ovne a o financovaní zdravotného
poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia a zá-
kona è. 9/1993 o zdravotnom poistení a hospodárení s Fondom
zdravotného poistenia ako verejno-právnej in�titúcie. V súlade s uve-
denými zákonmi bola Národná pois�ovòa pova�ovaná na úèely fi-
nancovania za rozpoètovú organizáciu napojenú svojimi príjmami
a výdavkami na �tátny rozpoèet Slovenskej republiky.

Národná pois�ovòa v rokoch 1993 a 1994 vykonávala po-
vinné zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové
poistenie. Spravovala samostatný Fond nemocenského poistenia,
samostatný Fond dôchodkového poistenia a samostatný Fond
zdravotného poistenia.

Hlavným predmetom èinnosti Národnej pois�ovne a Správy
Fondu zdravotného poistenia roku 1993, ako aj jednotlivých 38

Obr. 5. Formy zdravotného poistenia.
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regionálnych správ Fondu zdravotného poistenia Národnej pois-
�ovne bolo zavedenie systému zdravotného poistenia, financova-
nie potrebnej zdravotníckej starostlivosti a budovanie organizaè-
nej �truktúry Fondu zdravotného poistenia.

Nezlúèite¾nos� systémov nemocenského poistenia, dôchod-
kového poistenia a zdravotného poistenia priniesla problémy sú-
visiace s finanènými tokmi v Národnej pois�ovni, a to medzi
Fondom zdravotného poistenia, Fondom nemocenského poiste-
nia a Fondom dôchodkového poistenia.

V zdravotníctve bol nedostatok financií spôsobený aj tým,
�e �tát nebol schopný v plnom rozsahu plni� si povinnosti plati-
te¾a poistného za ve¾kú skupinu ekonomicky neèinných obèanov,
èo pri nedostatku finanèných zdrojov následne spôsobilo prob-
lém nedostatoèného financovania zdravotnej starostlivosti.

Z týchto, ako aj ïal�ích dôvodov bola zru�ená Národná pois-
�ovòa a dòa 1.1.1995 vznikla Sociálna pois�ovòa ako nosite¾ka
základného systému nemocenského poistenia a dôchodkového
poistenia a V�eobecná zdravotná pois�ovòa.

V�eobecná zdravotná pois�ovòa bola zriadená osobitným zá-
konom è. 273/1994 o zdravotnom poistení, financovaní zdra-
votného poistenia a o zriadení V�eobecnej zdravotnej pois�ovne
a o zriaïovaní rezortných, odvetvových, podnikových a obèian-
skych zdravotných pois�ovní.

Pod¾a uvedeného zákona je zdravotné poistenie povinné
pre ka�dého obèana Slovenskej republiky. Prispieva naò me-
saène vo vý�ke 13,7 % z vymeriavacieho základu, ktorým je
väè�inou hrubá mzda najviac do vý�ky osemnásobku mini-
málnej mzdy. Platby uhrádza zamestnávate¾, prièom 10 %
dáva zo svojich prostriedkov a 3,7 % z prostriedkov zamest-
nanca. Za skupiny ekonomicky neaktívnych obyvate¾ov (deti,
�tudenti, vojaci, �eny na materskej dovolenke, dôchodcovia)
platí poistné �tát, v prípade nezamestnaných Úrad práce Slo-
venskej republiky.

Zdravotná pois�ovòa získané peniaze prerozde¾uje zdravot-
níckym zariadeniam, lekárom a lekáròam, s ktorými má uza-
tvorenú zmluvu. Preto pacienti nemusia za poskytnutú zdravot-
nú starostlivos� a najdôle�itej�ie lieky plati�. Èas� finanèných
prostriedkov vo vý�ke 3 % (poèas prvých dvoch rokov 5 %)
z výberu poistného mô�e pou�i� na vlastnú èinnos�. Nesmie v�ak
podnika�. Akýko¾vek zostatok mô�e pou�i� len na zdravotnú sta-
rostlivos�.

Ka�dá zdravotná pois�ovòa musí plni� urèité predpísané úlo-
hy. Ide najmä o tieto úlohy: zabezpeèovanie vykonávania zdra-
votného poistenia, vymáhanie poistného, prirá�ky k poistnému,
poplatky z ome�kania, pokút a poplatky za nesplnenie oznamo-
vacej povinnosti a financovanie vecných a finanèných plnení,
uzatvára zmluvy o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti, vy-
konáva kontrolnú a poradenskú èinnos�, uplatòuje náhrady vy-
nalo�ených nákladov za poskytovanú starostlivos� voèi tretím
osobám v dôsledku ich zavineného protiprávneho konania voèi
poistencom.

Vznik zdravotných pois�ovní v Slovenskej republike

Prelom rokov 1993 a 1994 priniesol v zdravotnom poiste-
ní aj dlhooèakávanú u� od roku 1990 navrhovanú pluralitu.
V tomto období vznikli nasledujúce zdravotné pois�ovne: Ná-
rodná pois�ovòa 1.1.1993 (zákon è. 7/1993 Z.z. o zriadení

Národnej pois�ovne a o financovaní zdravotného poistenia, ne-
mocenského poistenia a dôchodkového poistenia), 26.11.1993
Pois�ovòa Ministerstva vnútra (zákon è. 276/1993 Z.z. o Pois-
�ovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o financova-
ní zdravotného poistenia), 29.4.1994 Vojenská zdravotná pois-
�ovòa (zákon è. 92/1994 o Vojenskej zdravotnej pois�ovni),
1.1.1995 V�eobecná zdravotná pois�ovòa (zákon è. 273/1994
Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poiste-
nia a zriadení V�eobecnej zdravotnej pois�ovne a o zriaïovaní
rezortných, odvetvových, podnikových a obèianskych zdravot-
ných pois�ovní.

V októbri 1994 vznikla �eleznièiarska zdravotná pois�ovòa
Garant. Roku 1995 vznikli tieto ïal�ie zdravotné pois�ovne: Zdra-
votná pois�ovòa � Vzájomná �ivotná pois�ovòa, Chemická zdra-
votná pois�ovòa Apollo, Slovenská hutnícka zdravotná pois�ovòa
Sidéria, Dru�stevná zdravotná pois�ovòa Druzap, Zdravotná po-
is�ovòa Perspektíva, Zdravotná pois�ovòa Zamestnanecká istota.
Od 1.1.1996 zaèali pôsobi� na na�om poistnom trhu ïal�ie dve
pois�ovne Zdravotná pois�ovòa Medipharma a Prvá východoslo-
venská zdravotná pois�ovòa. Tabu¾ka 1 zachytáva zdravotné po-
is�ovne, ktoré pôsobia na slovenskom poistnom trhu, ako aj vznik
zdravotnej pois�ovne a poèet poistencov � stav k 31.12.1995
a k 31.12 1996.

Pre ka�dú zdravotnú pois�ovòu je najdôle�itej�í poèet pois-
tencov. Pod¾a odborných prepoètov zdravotná pois�ovòa, ktorá
chce efektívne fungova� na celom území Slovenskej republiky,
musí ma� minimálne 100 000 a� 150 000 poistencov. Novela
zákona o zdravotnom poistení ukladá povinnos� fungujúcim po-
is�ovniam získa� do novembra 1997 minimálne 300 000 poisten-
cov. Novovzniknuté pois�ovne musia tento limit dosiahnu� do dvoch
rokov od svojho vzniku.

Okrem V�eobecnej zdravotnej pois�ovne túto hranicu zatia¾
prekroèili Zdravotná pois�ovòa � Vzájomná �ivotná pois�ovòa
(ZP V�P), Chemická zdravotná pois�ovòa Apollo (CHZP).

Zdravotné pois�ovne sa spájajú do Zdru�enia zdravotných
pois�ovní Slovenskej republiky, ktoré vzniklo v máji 1994. Za-
kladate¾mi sú: Pois�ovòa Ministerstva vnútra Slovenskej republi-
ky a Národná pois�ovòa Správa Fondu zdravotného poistenia.
Èlenmi zdru�enia zdravotných pois�ovní sú: Pois�ovòa Minister-
stva vnútra Slovenskej republiky, Zdravotná pois�ovòa � Vzá-
jomná �ivotná pois�ovòa, Chemická zdravotná pois�ovòa Apollo,
Vojenská zdravotná pois�ovòa, �eleznièiarska zdravotná pois�ovòa
Garant, Slovenská hutnícka zdravotná pois�ovòa Sidéria, Dru�-
stevná zdravotná pois�ovòa Druzap, Zdravotná pois�ovòa Per-
spektíva, Zdravotná pois�ovòa Istota. Èlenom bola aj V�eobecná
zdravotná pois�ovòa, ktorá v�ak v apríli 1995 zo Zdru�enia zdra-
votných pois�ovní vystúpila.

Zdru�enie zdravotných pois�ovní je dobrovo¾ným , záujmo-
vým, nepolitickým a nezávislým zdru�ením zdravotných pois-
�ovní s cie¾om zabezpeèi� kvalitnú zdravotnú starostlivos� pre
v�etkých poistencov pri najúèinnej�om vyu�ívaní finanèných
zdrojov a vykonáva� kvalitné zdravotné poistenie.

Hlavnou úlohou Zdru�enia zdravotných pois�ovní SR je: roz-
víjanie systému zdravotného poistenia, zastupovanie záujmov
klientov, úèas� na tvorbe legislatívy, úèas� na tvorbe financova-
nia v zdravotníctve, koordinácia postupov pri systémových zme-
nách a vo veciach spoloèného záujmu, úèas� na tvorbe �tátnej
zdravotnej politiky a medzinárodná spolupráca.
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Od 28.4.1995 je Zdru�enie zdravotných pois�ovní SR èle-
nom AIM (Association Internationale de la Mutualité � Medzi-
národné zdru�enie zdravotných a sociálnych pois�ovní), ktoré
zdru�uje 41 organizácií z 23 krajín celého sveta, so sídlom v �e-
neve a stálym zastúpením v Bruseli. V AIM je v súèasnosti 12
krajín EU a ïal�ími sú Èeská republika, Maïarsko, Slovinsko
a slovenská republika.

Táto medzinárodná spolupráca umo�òuje Zdru�eniu zdra-
votných pois�ovní SR vyu�íva� pozitívne skúsenosti na ïal�ie
rozvíjanie systému zdravotného poistenia a financovania v Slo-
venskej republike.

Podiel zdravotných pois�ovní na poistnom trhu Slovenskej
republiky

Celkový vývoj a ekonomiku jednotlivých zdravotných pois�ov-
ní v druhom roku existencie pluralitného systému zdravotného po-
istenia charakterizujú tieto údaje: k 31.12.1996 bolo v 12 zdravot-
ných pois�ovniach registrovaných celkovo 5 378 947 poistených, èo
bolo o 1 157 viac ako v januári 1996. Z celkového poètu tvorili
ekonomicky aktívni poistenci 2 076 467 osôb, t.j. 38,6 %, poistenci
�tátu 3 210 316 osôb, t.j. 59,68 % a poistenci Fondu zamestnanosti
SR 92 164 osôb, t.j. 1,72 %. Vývoj poistných kmeòov jednotlivých
zdravotných pois�ovní (tab. 1) bol roku 1996 znaène diferencovaný.
Bol charakterizovaný najmä výrazným poklesom poètu poistencov
V�eobecnej zdravotnej pois�ovne. K 31.12.1996 registrovala táto
zdravotná pois�ovòa 2 816 066 poistených, èo bolo o 1 485 489
poistených menej ako na zaèiatku roka. Poèet registrovaných pois-
tených sa takto zní�il z 80,14 % na zaèiatku roka na 52,35 % v de-
cembri 1996. Z ostatných zdravotných pois�ovní rástol najdynamic-
kej�ie poistný kmeò CHZP Apollo. Poèet poistencov registrovaných
v tejto pois�ovni k 31.12.1996 bol 596 764 osôb a za obdobie janu-
ár�december 1996 narástol o 163,28 %. Aj ostatné zdravotné pois-
�ovne dosiahli pomerne vysoké prírastky.

Od 1.1.1997 pôsobí na slovenskom poistnom trhu 11 zdra-
votných pois�ovní. V tomto roku vznikla ïal�ia zdravotná pois-
�ovòa Dôvera a od 1.1.1997 sa súèas�ou Dru�stevnej zdravotnej
pois�ovne stali tieto dve zdravotné pois�ovne: Prvá východoslo-
venská zdravotná pois�ovòa a Zdravotná pois�ovòa Medipharma.

Záverom mo�no k uvedenej problematike zdravotného po-
istenia poveda�, �e na Slovensku vznikne viac zdravotných pois-
�ovní. Mnohé èasom zaniknú a po viacerých rokoch sa ich poèet
ustáli. Ovplyvní to práve poistenec, ktorý sa mô�e rozhodnú�
zmeni� zdravotnú pois�ovòu za inú, ktorá mu zabezpeèí kvalit-
nej�iu a cenovo najvýhodnej�iu zdravotnú starostlivos�. Zdravotné
poistenie sa nachádza v súèasnosti v období svojho formovania,
preto je nevyhnutné aj naïalej pokraèova� v zdokona¾ovaní sys-
tému zdravotného poistenia zalo�enom na zásadách solidarity,
plurality a neziskovosti. V zdravotnom poistení nie sú vylúèené
ïal�ie legislatívne zmeny a úpravy smerujúce ku komparatív-
nosti so zahraniènými ekonomikami.
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Tab. 1. Vývoj poistných kmeòov jednotlivých zdravotných pois�ovní.

Názov pois�ovne Vznik pois�ovne Poèet poistencov

 31.12.1995 31.12.1996
v tis.

V�eobecná zdravotná november 1994 4418 2 816 066
pois�ovòa V�ZP

Zdravotná pois�ovòa január 1995 252 466 655
Vzájomná �ivotná
pois�ovòa V�P

Chemická zdravotná január 1995 192 596 764
pois�ovòa Apollo CHZP

Vojenská zdravotná júl 1994 108 209 369
pois�ovòa

�eleznièiarska zdra- október 1994 108 171 844
votná pois�ovòa Garant

Pois�ovòa Ministerstva november 1993 92 242 310
vnútra Slovenskej
republiky

Slovenská hutnícka máj 1995 80 204 579
pois�ovòa Sidéria

Dru�stevná zdravotná máj 1995 73 232 169
pois�ovòa Druzap

Zdravotná pois�ovòa máj 1995 27 187 779
Perspektíva

Zdravotná pois�ovòa marec 1995 19 205 642
Zamestnanecká istota

Zdravotná pois�ovòa október 1995 0 10 086
Medipharma

Prvá východoslovenská október 1995 0 35 684
zdravotná pois�ovòa

Prameò: Interné materiály, Výroèná správa V�eobecnej zdravotnej pois�ovne
za rok 1996, Bratislava 1997


