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Etický kódex Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.
Základná norma č. 10/4/2021

PREAMBULA

Účelom tejto základnej normy je stanoviť a podporovať základné pravidlá správania sa Všeobecnej 

zdravotnej poisťovne, a. s. (ďalej len „VšZP“) ako inštitúcie, ktorá koná vo verejnom záujme a jej 

zamestnancov, ktorí sa priamo podieľajú na realizácii sociálnej politiky štátu vo vymedzenej 

oblasti pôsobenia, ako aj vymedziť základné hodnoty, ktorými sa VšZP riadi pri výkone svojej 

činnosti v oblasti verejného zdravotného poistenia.

ZÁKLADNÉ ZÁSADY

Článok I

VšZP dbá na to, aby všetky procesy a činnosti ktoré vykonáva, boli v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, zaužívanými obchodnými zvyklosťami a dobrými mravmi.

Článok II

VšZP rešpektuje ľudskú dôstojnosť, osobnú slobodu, právo na súkromie a iné základné ľudské 

práva a slobody plynúce z medzinárodných zmlúv a iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov. S každou osobou bez ohľadu na jej postavenie alebo vlastnosti zaobchádza rovnako 

s maximálnou úctou a rešpektom. 

Článok III

VšZP kladie vysoký dôraz na konzistentnosť slov, sľubov a následného konania. Neuprednostňuje 

ciele jednotlivcov a v prípade, ak by to malo znamenať porušenie základných morálnych alebo 

iných hodnôt spoločnosti, ani ciele organizácie.

Článok IV

VšZP dbá na zachovanie svojho dobrého mena a dobrej povesti, ako aj na zachovanie dobrého 

mena a dobrej povesti svojich zamestnancov, poistencov a všetkých zmluvných partnerov. 

Článok V

VšZP pri každej vykonávanej činnosti dbá na to, aby konala pravdivo, férovo, čestne, spoľahlivo 

a zodpovedne voči svojim poistencom, akcionárom, partnerom zmluvných vzťahov, orgánom 

verejnej moci a iným osobám vykonávajúcim činnosť v oblasti verejného zdravotného poistenia. 

VšZP poskytuje informácie zrozumiteľne, prehľadne a presne, s cieľom otvorenej a transparentnej 

komunikácie.
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Článok VI

VšZP sa v rámci svojej zelenej stratégie zameriava na ochranu životného prostredia,  podporuje 

šetrnú ekologickú kultúru, úsporné využívanie energií, znižovanie spotreby materiálov,  

emisií a odpadov.

Článok VII

VšZP si uvedomuje dôležitosť svojho postavenia v oblasti správy verejných prostriedkov, preto 

považuje transparentnosť, účelnosť, efektívnosť, hospodárnosť a obozretnosť pri plnení svojich 

úloh za jednu zo svojich najdôležitejších hodnôt.

Článok VIII

Zamestnanci VšZP rešpektujú hierarchiu organizačnej štruktúry a procesné nastavenie VšZP  

pri výkone svojich činností v rámci pracovnoprávneho vzťahu.

Článok IX

VšZP kladie veľký dôraz na sociálnu politiku vo vzťahu k jej zamestnancom. Cieľom VšZP v tejto 

oblasti je zabezpečenie starostlivosti o svojich zamestnancov na pracovisku i mimo neho. Medzi 

základné nástroje sociálnej politiky VšZP patria rôzne druhy benefitov, akými sú najmä príspevok 

na doplnkové dôchodkové sporenie, poskytovanie príspevkov zo sociálneho fondu, relaxačné  

a rekreačné pobyty na regeneráciu pracovnej sily a mnoho ďalších.

Článok X

VšZP podporuje profesijný a osobný rast svojich zamestnancov, ktorý vytvára podmienky  

na ich lepšie uplatnenie a je predpokladom vykonávania kvalitnej a odbornej práce. Štruktúra 

vzdelávacích aktivít VšZP zohľadňuje základné požiadavky meniaceho sa interného aj externého 

prostredia. Vzdelávanie vo VšZP sa uskutočňuje pod vedením zamestnancov VšZP, odborníkov  

z jednotlivých odborných útvarov alebo lektorov externých vzdelávacích firiem.
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PRVÁ ČASŤ
ETICKÝ RÁMEC

Čl. 1
Predmet úpravy

1.1 Etický kódex Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. (ďalej len „Etický kódex“) je strategický 
dokument, ktorý predstavuje súhrn základných etických pravidiel, noriem a princípov  
a tým prispieva k plneniu strategických úloh a činností VšZP.

1.2 Určuje základné etické normy, princípy a pravidlá správania sa, konania a vystupovania 
zamestnancov VšZP, ktoré sú povinní dodržiavať zamestnanci VšZP predovšetkým  
pri výkone dohodnutého druhu práce, pri zastupovaní VšZP, pri konaní v mene VšZP  
a pri vystupovaní na verejnosti. 

1.3 Etický kódex nadväzuje na práva a povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a internými predpismi VšZP a je záväzný pre všetkých zamestnancov VšZP.

Čl. 2
Základné práva a povinnosti

2.1 Zamestnanec VšZP je povinný: 

a) plniť si svoje povinnosti s náležitou odbornou starostlivosťou, v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a internými predpismi VšZP a uplatňovať ich podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia a v zhode s cieľmi a záujmami VšZP,

b) konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri výkone práce všetkého, čo by mohlo
ohroziť dôveru v nestrannosť, zákonnosť a objektívnosť konania a rozhodovania,
správanie sa zamestnanca nesmie oslabovať jeho profesionálnu nezávislosť
a nestrannosť ani poškodzovať dobré meno a dobrú povesť VšZP,

c) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce
a ktoré v záujme VšZP nemožno oznamovať iným osobám, a to aj po skončení
pracovného pomeru, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis, zmluva alebo
rozhodnutie štatutárneho orgánu neustanoví inak,

d) zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu verejného a osobného záujmu,
alebo pri rokovaniach zastupujúc VšZP

e) nevyužívať interné informácie, s ktorými sa oboznámil, alebo ktoré nadobudol pri
výkone práce alebo pracovnej funkcie a ktoré neboli zverejnené, na nadobudnutie 
akéhokoľvek majetkového alebo iného prospechu pre seba, pre svoju blízku
osobu, pre svoju spriaznenú osobu a/alebo s ním inak prepojenú fyzickú alebo
právnickú osobu, a to počas trvania pracovného pomeru alebo iného právneho
pomeru s VšZP, a to ani po ich skončení,
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f ) vzdať sa konania, z ktorého vyplývajú neoprávnené prísľuby alebo záväzky zaväzujúce 
 VšZP,
g) zabezpečiť hospodárne a účelné spravovanie a využívanie finančných prostriedkov

a zariadení, ktoré boli zamestnancovi zverené,
h) konať čestne, korektne, zdvorilo a v súlade so zásadami slušného správania na pracovisku

a aj na verejnosti,
i) rešpektovať dôstojnosť bez ohľadu na pohlavie, rodinný stav, sexuálnu orientáciu, rasu,

farbu pleti, jazyk, vek, zdravotný stav, vieru, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie
a zdržať sa akéhokoľvek nevhodného správania, ktoré by ponižovalo iného zamestnanca
VšZP alebo inú osobu na verejnosti,

j) dodržiavať základné zásady slušného, primeraného a formálneho oblečenia na pracovisku
alebo pri rokovaniach zastupujúc VšZP

2.2 Správanie zamestnanca VšZP k poistencom VšZP a k ostatnej verejnosti je  
charakteristické najmä tým, že zamestnanec VšZP sa má 

a) zdržať akýchkoľvek hanlivých prejavov alebo konania na verejnosti, v médiách,
a na sociálnych sieťach, ktorými by mohol VšZP spôsobiť majetkovú alebo
nemajetkovú ujmu,

b) pri vybavovaní podaní poistencov alebo inej komunikácii s poistencom, zachovávať 
vysoký štandard poskytovaných služieb, vystupovať a konať slušne, ústretovo,
iniciatívne a proklientsky.

2.3 Zamestnanec VšZP sa správa voči iným zamestnancom VšZP slušne, nápomocne  
a so snahou vyhnúť sa akémukoľvek konaniu, ktoré by mohlo byť považované  
za hrubé správanie. 

2.4 Zamestnanec VšZP nesmie:

a) používať obchodné meno a logo VšZP spojené s výkonom práce na osobný prospech 
a to ani po skončení výkonu týchto prác,

b) zneužívať výhody vyplývajúce z výkonu práce, a to ani po skončení výkonu týchto
prác,

c) poskytovať nepravdivé vyhlásenia súvisiace s výkonom práce,
d) vykonávať činnosť, ktorou by sa významnou mierou znižovala jeho dôstojnosť

vo vzťahu k vykonávanej funkcii alebo by ohrozovala jeho nestrannosť.

2.5 Ďalšie etické náležitosti internej a externej komunikácie sú obsahom smernice č. 105  
Zásady internej komunikácie a zabezpečenie intranetu vo VšZP a smernice  č. 114  
Všeobecné pravidlá pre externú komunikáciu v aktuálnom znení.
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Čl. 3
Konflikt záujmov

3.1 Konfliktom záujmov sa rozumie situácia, v ktorej majú zamestnanci VšZP osobné záujmy,  
ktoré majú alebo môžu mať vplyv na nestranné a objektívne plnenie ich pracovných  
úloh alebo pracovnej funkcie. Na tieto účely sa osobným záujmom zamestnanca VšZP  
rozumie taký záujem, ktorý prináša akúkoľvek výhodu, finančný alebo nefinančný  
prospech, alebo potencionálny prospech pre zamestnanca, pre jeho blízku osobu, pre  
jeho spriaznenú osobu alebo s ním inak prepojenú fyzickú alebo právnickú osobu. 

3.2 Zamestnanec VšZP nesmie v súvislosti s výkonom práce alebo pracovnej funkcie  
uprednostniť osobný záujem a musí sa zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s výkonom  
jeho práce alebo jeho pracovnej funkcie, predovšetkým:

a) vykonávať osobne podnikateľskú ani inú zárobkovú činnosť v prospech subjektov
vykonávajúcich činnosť rovnakú alebo obdobnú ako je predmet činnosti VšZP,

b) vykonávať osobne podnikateľskú ani inú zárobkovú činnosť v prospech subjektov
vykonávajúcich činnosť pre VšZP,

c) využívať znalosť dôverných interných informácií, s ktorými sa oboznámil alebo
ich nadobudol pri výkone práce alebo pracovnej funkcie, vo svoj prospech,
v prospech iných zamestnancov VšZP alebo na osobný prospech iných osôb
s cieľom dosiahnuť zisk alebo iné výhody (neoprávnené výhody),

d) dosahovať osobný majetkový prospech ani iné výhody na úkor VšZP,
e) prijímať od tretích osôb vo svoj prospech platby za výkon práce alebo pracovnej

funkcie vo VšZP,
f ) zverejňovať informácie alebo sa podieľať na zverejňovaní informácií, ktoré nie sú

určené pre verejnosť a ktoré by mohli ovplyvniť dobré meno a dobrú povesť VšZP,
g) byť ovplyvnený pri svojej pracovnej činnosti personálnymi vzťahmi, majetkovými

vzťahmi, ekonomickými vzťahmi ani inými vzťahmi k blízkym osobám, spriazneným 
osobám a inak prepojeným osobám,

h) uskutočniť rokovania a pokračovať v rokovaní, o ktorom vie, alebo by mal a mohol
vedieť, že sú pri ňom porušované všeobecne záväzné právne predpisy alebo
interné predpisy VšZP.

3.3 Zamestnanec VšZP, ktorý sa podieľa na činnostiach súvisiacich s výkonom verejnej moci  
alebo činnosti VšZP, a u ktorého by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinný  
bezodkladne oznámiť svojmu priamo nadriadenému vedúcemu zamestnancovi a odboru  
riadenia rizík a compliance existenciu:
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a) personálnych vzťahov k zamestnancom, vlastníkom či zástupcom fyzických alebo
právnických osôb, s ktorými má VšZP uzatvorený obchodnoprávny vzťah, obdobný 
právny vzťah alebo vykonávajú verejné zdravotné poistenie,

b) majetkových vzťahov, a to napríklad údaje o akciách alebo iných podieloch
na základnom imaní, čistej hodnote aktív alebo o inej forme účasti na majetku
fyzických alebo právnických osôb, s ktorými má VšZP uzatvorený obchodnoprávny 
vzťah, obdobný právny vzťah alebo ktoré vykonávajú verejné zdravotné poistenie.

3.4 Zamestnancov VšZP, ktorí sú blízkymi osobami, nie je možné zaradiť do vzájomnej priamej  
podriadenosti alebo nadriadenosti alebo tak, aby podliehali vzájomnej kontrole. 

3.5 Písomné oznámenia o skutočnostiach podľa bodu 3.3 a 3.4 podáva zamestnanec VšZP  
pri vzniku pracovného pomeru a tiež,raz ročne, najneskôr do 28.2. príslušného  
kalendárneho roka. Zamestnanec VšZP, ktorý sa v súvislosti s výkonom práce alebo  
pracovnej funkcie dozvedel o konflikte záujmov podľa bodu 3.3 alebo 3.4, musí  
bezodkladne túto skutočnosť oznámiť. Skutočnosti uvedené v prvej a druhej vete tohto  
bodu oznamuje zamestnanec VšZP elektronicky prostredníctvom e-mailu svojmu priamo  
nadriadenému vedúcemu zamestnancovi a odboru riadenia rizík a compliance.

3.6  Na základe týchto oznámení priamo nadriadený vedúci zamestnanec posudzuje, či je  
potrebné prijať a vykonať opatrenia a aké opatrenia je potrebné prijať a vykonať  
na vyhnutie sa a zamedzenie vzniku konfliktu záujmov alebo na odstránenie existujúceho  
konfliktu záujmov, napríklad posudzuje, či oznámené skutočnosti sú alebo môžu byť  
dôvodom na zmenu alebo skončenie pracovného pomeru so zamestnancom VšZP. VšZP  
môže od zamestnanca požadovať, aby preukázateľne a bezodkladne vykonal úkony  
vedúce k skončeniu alebo zabezpečeniu skončenia konfliktu záujmov a skutočností  
vymedzených v bodoch 3.3 a 3.4. 

3.7 Zamestnanec VšZP je povinný vopred alebo bezodkladne následne informovať svojho  
priamo nadriadeného vedúceho zamestnanca o každom stretnutí a obsahu stretnutia  
so zamestnancom alebo zástupcom osoby, s ktorou má VšZP uzatvorený alebo plánuje  
uzatvoriť obchodnoprávny vzťah, obdobný právny vzťah alebo ktorá vykonáva verejné  
zdravotné poistenie, ak obsahom stretnutia sú alebo boli skutočnosti, ktoré sa dotýkajú  
činností súvisiacich s výkonom verejnej moci alebo činnosti VšZP, ak sa priamo nadriadený  
vedúci zamestnanec predmetného stretnutia sám nezúčastní alebo nezúčastnil.

3.8 Zamestnanec VšZP je zároveň povinný vopred alebo bezodkladne následne informovať  
svojho priamo nadriadeného vedúceho zamestnanca aj o akejkoľvek inej forme  
komunikácie so zamestnancom alebo zástupcom osoby, s ktorou má VšZP uzatvorený  
alebo plánuje uzatvoriť obchodnoprávny vzťah, obdobný právny vzťah alebo ktorá  
vykonáva verejné zdravotné poistenie, ak obsahom tejto komunikácie sú alebo boli  
skutočnosti, ktoré sa dotýkajú výkonu verejnej moci alebo činnosti VšZP.
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3.9 Informačná povinnosť o komunikácii podľa bodov 3.7 a 3.8 sa nevzťahuje na písomnosti  
doručované prostredníctvom podateľne VšZP, na písomnú komunikáciu založenú  
v origináli, v kópii alebo vo výtlačku do príslušného spisu vo VšZP alebo do inej príslušnej  
administratívnej dokumentácie vo VšZP ani na komunikáciu, o ktorej je vyhotovený  
písomný záznam alebo iný písomný záznam, ktorý je založený do príslušného spisu alebo  
do inej príslušnej administratívnej dokumentácie vo VšZP.

3.10 Členovia Predstavenstva VšZP majú povinnosť predchádzať konfliktu záujmov v súlade  
so znením zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, o dohľade nad zdravotnou  
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3.11 Vzor písomného oznámenia podľa bodu 3.3 a 3.44 tvorí prílohu 1 – D tejto základnej  
normy. Register oznámení o konfliktoch záujmov podľa bodov 3.3 a 3.4 tvorí prílohu 2 –  
D tejto základnej normy. Register oznámení o konfliktoch záujmov vedie odbor riadenia  
rizík a compliance.

Čl. 4
Prijímanie darov a pohostenie

4.1 Zamestnanec VšZP nesmie vyžadovať alebo prijať v súvislosti so svojim zamestnaním  
žiadne výhody. Na tieto účely sa výhodou rozumie akýkoľvek dar, prejav pohostinnosti  
alebo iný úžitok finančnej alebo nefinančnej hodnoty, ktorý objektívne zlepšuje finančnú,  
právnu alebo osobnú situáciu zamestnanca VšZP alebo inej osoby a na ktorý príjemca  
nemá právny nárok. Prejav malej pohostinnosti ponúknutý počas pracovného stretnutia  
sa nepovažuje za výhodu.

4.2 Prijímanie výhody podľa bodu 4.1 sa nevzťahuje na:

a) výhody v obvyklej (primeranej) hodnote ponúknuté recipročne subjektmi
spolupracujúcimi s VšZP bezodplatne,

b) prejavy pohostinnosti ponúknuté pri plnení pracovných úloh v obvyklej
(primeranej) hodnote alebo zanedbateľnej hodnote,

c) výhody ponúknuté ostatnými spolupracujúcimi subjektmi s VšZP,
ktoré nepresahujú rámec zvyklostí a považujú sa za primerané (sú obvyklej
hodnoty),

d) výhody poskytnuté vo forme zliav všetkým zamestnancom VšZP pri poskytovaní
služieb na základe verejného prísľubu bez nároku na odplatu a transparentne
komunikované,

e) výhody ponúknuté za osobitných podmienok, kedy by ich odmietnutie vážne
ohrozilo obchodnoprávny vzťah alebo obdobný právny vzťah.

Etický kódex Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.

Základná norma č. 10/4/2021, účinnosť od 1. 8. 2021
9 z 24



4.3 Zamestnanec VšZP je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť priamo  
nadriadenému vedúcemu zamestnancovi a súčasne odboru riadenia rizík a compliance:

a) prijatú výhodu, ktorá je vyššej ako obvyklej hodnoty,
b) výhodu prijatú podľa bodu 4.2 písm. e),
c) ponuku výhod zo strany iných osôb, prijatie ktorých je zakázané podľa bodu 4.1,
d) odovzdať dary v hodnote prevyšujúcej obvyklú hodnotu zamestnancovi odboru

riadenia rizík a compliance, ktorý o tom spíše záznam.

4.4 Vedúci zamestnanci VšZP a zamestnanci VšZP môžu prijať pozvanie na konferenciu,  
recepciu alebo kultúrne podujatie a s nimi spojené spoločenské programy vrátane  
primeranej pohostinnosti, ak je ich účasť na takomto podujatí v súlade s ich pracovným  
zradením alebo v záujme VšZP, po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení priamo  
nadriadeným vedúcim zamestnancom, pričom pri individuálnych pozvaniach musia  
byť zvlášť obozretní. V prípade členov predstavenstva poskytuje písomné odsúhlasenie  
účasti Predstavenstvo VšZP.

4.5 Za výhody obvyklej (primeranej) hodnoty možno považovať len výhody, ktorých hodnota  
neprevyšuje 20 eur.

4.6 Poskytovanie darov sa spravuje ustanoveniami smernice č. 3 Zásady nakladania  
s finančnými prostriedkami na reprezentačné a s prijatými darmi vo Všeobecnej zdravotnej  
poisťovni, a. s. v aktuálnom znení. Poskytovanie iných darov v súvislosti s výkonom  
povolania nad rámec interného predpisu podľa predchádzajúcej vety, ako aj následné  
požadovanie z toho plynúcich výhod, sa zakazuje.

4.7 Odbor riadenia rizík a compliance vedie register darov prijatých zamestnancami, ktorý  
tvorí prílohu 3 – D tejto základnej normy.

Čl. 5
Zachovanie mlčanlivosti dôverných informácií

5.1 Zamestnanci VšZP sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach,  
o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom práce alebo pracovnej funkcie, predovšetkým 
o dôverných informáciách aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu s VšZP.

5.2 Zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách podľa bodu  
3.2 písm. c) a f ) tejto základnej normy v celom rozsahu. 

5.3 Zamestnanec VšZP je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť priamo  
nadriadenému vedúcemu zamestnancovi, že došlo k použitiu dôverných informácií.

Etický kódex Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.
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5.4 Dôvernými informáciami sa na účely tejto základnej normy rozumejú interné, chránené  
a prísne chránené informácie podľa smernice VšZP č. 123 Vyhlásenie o aplikovateľnosti  
v aktuálnom znení.

Čl. 6
Interné podvody

6.1 Interným podvodom je akékoľvek konanie, nekonanie alebo opomenutie konania  
zamestnanca VšZP a osôb, ktorých konanie sa môže považovať za konanie právnickej  
osoby z trestnoprávneho pohľadu v zmysle zákona o trestnej zodpovednosti právnických  
osôb, ktoré ohrozí záujem VšZP a ktoré je: 

a) v rozpore s internými predpismi alebo pokynmi,
b) v úmysle alebo aj z nedbanlivosti,
c) na prospech seba alebo v prospech tretej osoby a
d) spôsobí ním škodu alebo ujmu VšZP.

6.2 Interný podvod je latentný druh kriminality, ktorý predstavuje predovšetkým:

a) akékoľvek správanie vykazujúce znaky korupčného správania, a to najmä
podplácanie alebo poskytovanie či prijímanie prospechu, na ktorý nie je právny
nárok, aj bez priameho úplatku, ako i zneužívanie zverenej moci na súkromný
úžitok či na prospech svoj, alebo iných osôb,

b) akékoľvek využitie alebo zneužitie kompromitujúcich informácií alebo dát,
c) zneužitie postavenia s cieľom získať osobný prospech alebo výhodu pre seba

alebo inú osobu,
d) spreneveru,
e) krádež majetku,
f ) krádež, zneužitie, prispôsobenie, úprava alebo strata dát,
g) iné konanie, nekonanie alebo opomenutie, ktoré môže mať za následok vznik

trestnej zodpovednosti (napr. legalizácia príjmov z trestnej činnosti, neoprávnené
výplaty plnení bez právneho nároku, krádež práv priemyselného vlastníctva,
pirátstvo, falšovanie a iné).

6.3 Predstavenstvo VšZP v zmysle zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb nesie  
zodpovednosť za konanie zamestnancov, ktorí spáchajú trestný čin, ktorý je možné  
pričítať samotnej právnickej osobe.

6.4 Predstavenstvo VšZP samo realizuje a zároveň presadzuje princíp nulovej tolerancie pre  
podvody, ako i  nulovú toleranciu pre akékoľvek správanie, ktoré vykazuje znaky  
korupčného správania.

Etický kódex Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.
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6.5 Znakmi interného podvodu sú predovšetkým:

a) opakujúce sa transakcie s konkrétnym účastníkom obchodnoprávneho alebo
obdobného právneho vzťahu bez akéhokoľvek zjavného dôvodu,

b) podozrivé účtovné doklady,
c) transakcie v rozpore s bežnými obchodnými zvyklosťami,
d) nedostatočné informácie o účastníkovi obchodnoprávneho alebo obdobného

právneho vzťahu,
e) nedostatočné podklady pre platby,
f ) nedostupnosť zmluvnej dokumentácie,
g) zbytočná práca nadčas zamestnanca,
h) nevyužitie a neochota čerpania ročnej dovolenky zamestnancom,
i) výrazné zmeny v správaní a životnom štýle zamestnanca,
j) nezvyčajne blízke vzťahy s účastníkom obchodnoprávneho alebo obdobného

právneho vzťahu a podobne.

6.6 Vedúci zamestnanci VšZP sú za účelom zamedzenia interných podvodov povinní:

a) presadzovať princíp nulovej tolerancie pre podvody a pre korupčné správanie
deklarované v bode 6.4,

b) zabezpečiť implementáciu a dodržiavanie mechanizmov na predchádzanie
interným podvodom,

c) správať sa v súlade s princípom nulovej tolerancie pre podvody a pre korupčné
správanie,

d) posudzovať riziko podvodov v rámci ich kompetencií a
e) poskytnúť súčinnosť príslušným organizačným útvarom pri prešetrovaní

podozrení zo spáchania interného podvodu.

6.7 Všetci zamestnanci VšZP sú za účelom zamedzenia interných podvodov povinní:

a) konať čestne a bezúhonne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
ako aj inými internými predpismi VšZP,

b) hlásiť všetky udalosti alebo transakcie, ktoré by mohli naznačovať potenciálny
podvod alebo iné protiprávne konanie priamo nadriadenému zamestnancovi
a odboru riadenia rizík a compliance,

c) ukladať a ochraňovať všetky dôkazy o potenciálnom podvode.

Etický kódex Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.
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DRUHÁ ČASŤ
VYKONÁVANIE ETICKÉHO RÁMCA

Čl. 7
Monitorovanie dodržiavania Etického kódexu

7.1 Vedúci zamestnanci VšZP dbajú na to, aby zamestnanci VšZP v ich riadiacej pôsobnosti  
dodržiavali ustanovenia Etického kódexu.

7.2 Odbor riadenia rizík a compliance je poverený monitorovaním a riešením záležitostí  
súvisiacich s etickými normami a spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi, najmä  
s odborom riadenia ľudských zdrojov.

7.3 Zamestnanec VšZP môže požiadať odbor riadenia rizík a compliance o poskytnutie  
poradenstva vo veciach týkajúcich sa pravidiel uvedených v Etickom kódexe.

7.4 Zamestnanec VšZP, ktorý sa domnieva, že boli porušené ustanovenia Etického kódexu,  
môže oznámiť túto skutočnosť priamo nadriadenému vedúcemu zamestnancovi VšZP  
alebo odboru riadenia rizík a compliance, ktorý posúdi skutkový stav. 

7.5 Za účelom preskúmania porušení ustanovení Etického kódexu, riešenia podnetov  
zamestnancov VšZP a identifikovania porušení sa zriaďuje Etická komisia ako nezávislý  
orgán. Pravidlá činnosti Etickej komisie, ako aj spôsob podávania podnetov, sú obsiahnuté  
v základnej norme č. 25 Štatút Etickej komisie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.  
v aktuálnom znení.

7.6 Zamestnanci a zmluvní partneri VšZP môžu podávať v elektronickej podobe podnety  
na porušenie Etického kódexu priamo odboru riadenia rizík a compliance.

7.7 Pre účely prijímania podnetov a oznámení určených v zmysle tejto základnej normy  
odboru riadenia rizík a compliance je zriadená elektronická schránka:  

 eticka_komisia@vszp.sk. 

7.8 V prípade závažného porušenia Etického kódexu vedúci zamestnanec odboru riadenia  
rizík a compliance bezodkladne informuje o tejto skutočnosti Predstavenstvo VšZP. 

Čl. 8
Spoločné ustanovenia

8.1 Ustanovenia tohto Etického kódexu sú záväzného charakteru a vzťahujú sa na všetkých  
zamestnancov VšZP.

8.2 Na zamestnancov VšZP, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných  
mimo pracovného pomeru, sa ustanovenia tohto Etického kódexu vzťahujú primerane.  

Etický kódex Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.
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8.3 Tento Etický kódex musí byť každému zamestnancovi VšZP sprístupnený. 

8.4 Porušenie tohto Etického kódexu v závislosti od zistených skutočností a okolností môže  
byť považované za závažné porušene pracovnej disciplíny. 

8.5 Oznámenie porušenia Etického kódexu zamestnancom VšZP sa nesmie stať podnetom  
a dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by zamestnancovi VšZP spôsobili akúkoľvek  

 ujmu.

8.6 Odbor riadenia rizík a compliance je príslušný vydávať usmernenia na vykonávanie tohto  
Etického kódexu. 

8.7 Príklady konkrétnych situácií a konaní, ktoré môžu zakladať porušenie ustanovení  
Etického kódexu sú obsiahnuté v prílohe 4 – D tejto základnej normy.

8.8 Ustanovenia tejto základnej normy spoločne so základnou normou č. 11 Pravidlá  
oznamovania kriminality a inej protispoločenskej činnosti v aktuálnom znení, smernicou  
č. 40 Prijímanie, evidovanie a vybavovanie sťažností, oznámení, podnetov a petícií  
v aktuálnom znení, smernicou č. 130 Tvorba zmlúv v aktuálnom znení a základnou normou  
č. 22 Pravidlá riadenia rizík a compliance vytvárajú Protikorupčný program VšZP.

8.9 Zmluvní partneri VšZP svojou činnosťou napomáhajú k dodržiavaniu ustanovení tejto  
základnej normy zo strany zamestnancov VšZP, ako aj sami dodržiavajú základné etické  
hodnoty stanovené v obsahu Etického kódexu VšZP.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 9

9.1 Táto základná norma VšZP nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom  
1. 8. 2021.

9.2 Zamestnanci VšZP si prvý raz splnia povinnosti podľa bodov 3.3 a 3.4, ktoré sa týkajú  
konfliktu záujmov, do 30. 9. 2021.

9.3 Nadobudnutím účinnosti tejto základnej normy sa ruší základná norma č. 10/3/2018   
Etický kódex Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., účinná od 15.07.2018. 

Bratislava, dňa 22. 7. 2021

Ing. Richard Strapko  MUDr. Beata Havelková, MPH
predseda Predstavenstva podpredsedníčka Predstavenstva
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.
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Prílohy:

1-D – Oznámenie o personálnych a majetkových vzťahoch
2-D – Register oznámení o konfliktoch záujmov
3-D – Register darov prijatých zamestnancami
4-D – Príklady konkrétnych situácií a konaní zakladajúcich porušenie ustanovení Etického kódexu
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Príloha 1 – D

Priezvisko, meno, titul : 
Osobné číslo zamestnanca : 
Organizačný útvar zamestnanca: 

Oznámenie o personálnych a majetkových vzťahoch

V súlade s ustanoveniami bodov 3.3 a 3.4 Etického kódexu VšZP 

o z n a m u j e m

1. neexistenciu/existenciu* personálnych vzťahov k zamestnancom, vlastníkom či zástupcom
fyzických alebo právnických osôb, s ktorými má VšZP uzatvorený obchodnoprávny vzťah,
obdobný právny vzťah alebo vykonávajú verejné zdravotné poistenie:

2. neexistenciu/existenciu* týchto majetkových vzťahov k fyzickým alebo právnickým osobám,
s ktorými má VšZP uzatvorený obchodnoprávny vzťah, obdobný právny vzťah alebo ktoré
vykonávajú verejné zdravotné poistenie:

3. neexistenciu/existenciu* personálnych vzťahov k iným zamestnancom VšZP:

Dátum:          Podpis zamestnanca: ....................................

*nehodiace sa preškrtnite

Na vedomie: 
Vedúci zamestnanec odboru riadenia rizík a compliance

Použiť firemný list

Meno, priezvisko, titul 
a pracovná pozícia vedúceho 
zamestnanca

Názov organizačného útvaru 
vedúceho zamestnanca

TU



Príloha 2 – D

Register oznámení o konfliktoch záujmov
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Register oznámení o konfliktoch záujmov

Poradové 
číslo

Meno zamestnanca Personálne 
konfliktné vzťahy

Majetkové 
konfliktné vzťahy

Iný konflikt 
záujmov

Dátum prijatia 
oznámenia

Spôsob 
riešenia 

Poznámka



Príloha 3 – D
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Register darov prijatých zamestnancami

Register darov prijatých zamestnancami

Poradové 
číslo

Meno zamestnanca Predmet daru Hodnota daru Darca
Dátum prijatia 

daru
Dátum prijatia 

oznámenia
Poznámka
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Príloha 4 – D

Príklady konkrétnych situácií a konaní zakladajúcich porušenie 
ustanovení Etického kódexu

1. Téma: Základné zásady

Zamestnanec VšZP sa môže dopustiť porušenia povinností vyplývajúcich z článku 2 Etického 
kódexu napríklad týmito spôsobmi: 

1.1 Zamestnanec VšZP nevenuje pozornosť výkonu svojich pracovných činností,  
zmenám všeobecne záväzných alebo interných predpisov, alebo iným spôsobom  
nepodáva výkon potrebný na riadne plnenie jeho pracovných úloh, čím zvyšuje  
riziko zlyhania ľudského faktora pri výkone aktivít realizovaných v podmienkach  
VšZP.

1.2 Zamestnanec VšZP pri výkone rozhodovacích alebo iných pracovných činností  
podlieha svojim vnútorným pocitom a presvedčeniam, nie okolnostiam  
objektívneho skutkového stavu a podmienkam stanovených vo všeobecne  
záväzných alebo interných predpisoch. 

1.3 Zamestnanec VšZP alebo bývalý zamestnanec VšZP poskytne také interné  
informácie VšZP inej zdravotnej poisťovni, ktoré jej dokážu poskytnúť neprimeranú  
výhodu v procese získavania nových poistencov.

1.4 Zamestnanec VšZP pri výkone svojich pracovných činností uprednostní možnosť  
osobného zisku pred možnosťou, ktorá by bola v prospech VšZP, jej poistencov  
alebo zmluvných partnerov.

1.5 Zamestnanec VšZP prisľúbi poistencovi úhradu jemu poskytnutej zdravotnej  
starostlivosti, bez toho aby na to mal zákonný nárok alebo poskytovateľovi  
zdravotnej starostlivosti úhrady takých výkonov, alebo úhrad v takej výške, ktoré  
by boli v priamom rozpore so zmluvou, zákonom alebo obchodno-finančným  
plánom VšZP.

1.6 Zamestnanec VšZP využíva jemu zverený služobný telefón alebo iné pracovné  
zariadenie (služobný notebook, služobné vozidlo a podobne) primárne na  
súkromné účely a nie účely spojené s výkonom jeho pracovných činností (napríklad  
čerpanie služobných mobilných dát na sledovanie internetových videí).

1.7 Zamestnanec VšZP pri komunikácií s inými zamestnancami alebo externými  
subjektmi zavádza, vystupuje agresívne, neprimerane, vulgárne alebo v rozpore s  
dobrými mravmi či morálkou.
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Príloha 4 – D

1.8 Zamestnanec VšZP znevažuje, zosmiešňuje alebo iným spôsobom ponižuje iného  
zamestnanca VšZP alebo subjekt, s ktorým má VšZP uzatvorený obchodnoprávny  
alebo iný právny vzťah z dôvodu jeho pohlavia, rodinného stavu, sexuálnej  
orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, zdravotného stavu, viery, náboženstva,  
politického alebo iného zmýšľania.

1.9 Zamestnanec VšZP využije obchodné meno alebo logo VšZP na získanie osobného  
prospechu, na ktorý by inak ako zamestnanec VšZP nemal nárok.

1.10 Zamestnanec VšZP sa dostavuje na pracovisko vo vyzývavom oblečení, čím  
spôsobuje verejné pohoršenie, rozruch alebo inak narúša riadny výkon práce  
ostatných zamestnancov VšZP.

1.11 Zamestnanec VšZP externe alebo interne prezentuje dáta, ktoré nie sú súladné s  
reálnym, riadne zisteným a pravdivým stavom.

1.12 Zamestnanec VšZP verejne propaguje alebo kritizuje služby konkrétneho  
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo iného subjektu vykonávajúceho  
podnikateľskú činnosť, s ktorým prichádza do kontaktu v rámci plnenia jeho  
pracovných úloh vo VšZP. 

1.13 Zamestnanec VšZP uverejní na svojom súkromnom profile na sociálnej sieti  
(napríklad Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok) príspevok kritizujúci  
VšZP.

1.14 Zamestnanec VšZP popri výkone povolania prevádzkuje zariadenie poskytujúce  
erotické služby alebo takéto služby poskytuje sám za odplatu.

1.15 Zamestnanec VšZP bezdôvodne odmietne poskytnúť pomoc alebo vysvetlenie  
inému zamestnancovi, ktorý sa na neho obrátil s prosbou o pomoc alebo  
vysvetlenie, ak je to je v medziach a kompetenciách dopytovaného zamestnanca.

2. Téma: Konflikt záujmov

Nasledujúce situácie môžu vzhľadom na okolnosti zakladať konflikt záujmov:

2.1 Zamestnanec VšZP má uzatvorený pracovnoprávny vzťah súčasne aj s inou  
zdravotnou poisťovňou, alebo v rámci výkonu podnikateľskej alebo inej zárobkovej  
činnosti poskytuje iným zdravotným poisťovniam jeho tovary alebo služby, a to  
všetko bez súhlasu jeho nadriadeného vedúceho zamestnanca.
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2.2 Zamestnanec VšZP má uzatvorený pracovnoprávny vzťah súčasne aj so subjektom  
vykonávajúcim činnosť pre VšZP (napríklad poskytovateľom zdravotnej  
starostlivosti alebo dodávateľom technických služieb a podobne), alebo v rámci  
výkonu inej zárobkovej činnosti poskytuje týmto subjektom jeho tovary alebo  
služby, a to všetko bez súhlasu jeho nadriadeného vedúceho zamestnanca.

2.3 Zamestnanec VšZP získa finančnú alebo inú odmenu tým, že poskytne interné  
informácie iným zdravotným poisťovniam, alebo poskytne interné informácie o  
účastníkoch obchodnoprávnych alebo iných právnych vzťahov (napríklad o  
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti alebo dodávateľoch služieb) iným  
subjektom, ktoré sú vďaka poskytnutým interným informáciám VšZP spôsobilé  
získať neprimeranú výhodu na trhu alebo pri iných rokovaniach oproti zmluvným  
partnerom VšZP.

2.4 Zamestnanec VšZP nadobudne majetkový prospech tým, že poskytne  
potenciálnym zmluvným stranám taký druh informácií, ktoré sú spôsobilé zhoršiť  
pozíciu VšZP v rámci prebiehajúcich zazmluvňovacích rokovaní.

2.5 Zamestnanec VšZP príjme platbu od poistenca, poskytovateľa zdravotnej  
starostlivosti alebo iného subjektu za to, že vykoná úkony, ktoré mu vyplývajú z 
jeho pracovnej náplne, bez toho, aby sám konal mimo alebo nad jej rámec.

2.6 Zamestnanec VšZP poskytne médiám alebo inak zverejní interné výkazy, ktoré  
slúžia výlučne pre vnútorné potreby VšZP.

2.7 Zamestnanec VšZP schváli alebo neschváli úhradu nákladov za poskytnutú  
zdravotnú starostlivosť napríklad z dôvodu dobrých alebo zlých osobných  
vzťahov s poistencom alebo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý je  
predmetom schvaľovacieho procesu.

2.8 Zamestnanec VšZP sa v medziach výkonu jeho pracovnej činnosti zúčastní  
stretnutia so subjektom, s ktorým má VšZP uzatvorený alebo plánuje uzatvoriť  
obchodnoprávny vzťah alebo obdobný právny vzťah, bez toho, aby o tom mal  
jeho priamy nadriadený vedúci zamestnanec vedomosť, alebo ho o ňom  
bezodkladne po jeho realizácií neinformuje.

2.9 Zamestnanec VšZP v medziach výkonu jeho pracovnej činnosti komunikuje  
telefonicky, elektronicky alebo písomne so subjektom, s ktorým má VšZP  
uzatvorený alebo plánuje uzatvoriť obchodnoprávny vzťah alebo obdobný právny  
vzťah, bez toho, aby o tom mal jeho priamy nadriadený vedúci zamestnanec  
vedomosť, alebo ho o takejto komunikácii bezodkladne po jej realizácií  
neinformuje.
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2.10 Zamestnanec disponuje majetkovými alebo personálnymi vzťahmi s osobami,  
s ktorými má VšZP uzatvorený obchodnoprávny vzťah alebo obdobný právny  
vzťah, ktoré bezodkladne neoznámil svojmu nadriadenému vedúcemu  
zamestnancovi a odboru riadenia rizík a compliance, alebo ktoré neuviedol v  
obsahu písomného oznámenia podľa bodov 3.3 a 3.4 Etického kódexu. 

2.11 Personálnymi a majetkovými vzťahmi možno rozumieť blízke osobné vzťahy  
(príbuzní v priamom rade, súrodenci, manželia, iné osoby v pomere rodinnom  
alebo obdobnom, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne  
pociťovala ako vlastnú ujmu), vzájomné vzťahy medzi osobami alebo subjektmi,  
ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby, jej blízkej osoby alebo  
subjektu alebo vzájomný vzťah medzi osobami alebo subjektmi, v ktorých má  
táto osoba, jej blízka osoba alebo subjekt priamy majetkový podiel alebo nepriamy  
majetkový podiel alebo inak prepojené osoby.

3. Téma: Prijímanie darov a pohostenie

Prijatie darov môže zakladať porušenie ustanovení Etického kódexu napríklad v situáciách: 

3.1 Zamestnanec VšZP príjme dar alebo pohostenie, ktoré nespĺňa podmienky  
uvedené 4.2 písm. a) Etického kódexu. 

3.2 Zamestnanec VšZP bezodkladne nenahlási priamo nadriadenému vedúcemu   
zamestnancovi alebo odboru riadenia rizík a compliance skutočnosť, že prijal  
darovaný tovar alebo službu od súčasnej alebo potenciálnej zmluvnej strany VšZP,  
ktorej hodnota prevyšuje 20 eur, alebo skutočnosť, že od uvedeného subjektu  
dostal ponuku na prijatie takýchto tovarov alebo služieb.   

3.3 Zamestnanec VšZP bezodkladne neodovzdá ním prijaté dary v hodnote vyššej  
ako 20 eur zamestnancovi odboru riadenia rizík a compliance.

3.4 Za nevhodný dar možno považovať:

a) finančné plnenie alebo jeho rovnocennú náhradu (voucher, darčekový
poukaz a podobne),

b) všimné, prepitné alebo iný dar, vyvolávajúci dojem úplatku,
c) dar, ktorý by spôsobil verejné pohoršenie voči VšZP,
d) dar prevyšujúci hodnotu 20 eur,
e) úsluhy, služby alebo iné výhody nefinančnej povahy a
f ) dar určený blízkym osobám zamestnancov VšZP.
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3.5 Za nevhodné pohostenie možno považovať: 

a) ktoré je výstredné alebo neprimerane okázalé,
b) ktoré je gýčovité alebo sa odohráva na mieste, ktoré nie je adekvátne

dôvodu stretnutia,
c) ktoré nie je zodpovedajúce a vhodné v kontexte prebiehajúcej príležitosti,
d) ktoré by mohlo byť považované za prednostné zaobchádzanie voči

zamestnancovi VšZP a môže vyvolávať domnienku, že má zamestnanec
VšZP nárok na  prednostné zaobchádzanie,

e) ktoré zahŕňa erotiku, lascívne správanie alebo iné nemravné konanie,
f ) ktoré by mohlo byť externými subjektmi považované za neadekvátne,
g) ktoré možno považovať za všimné, prepitné alebo úplatok.

4. Téma: Interné podvody

Znaky interných podvodov podľa bodu 6.5 Etického kódexu možno v praxi rozoznať v 
nasledujúcich ilustračných prípadoch:  

4.1 Podozrivými opakujúcimi sa transakciami sú transakcie vykonávané vo veľkom  
množstve s jedným účastníkom právneho vzťahu, na ktorých výkon nie je  
logický dôvod, ktoré sú súčasne častokrát nižšej hodnoty a o ktorých predmete  
nemajú vedúci zamestnanci vedomosť.

4.2 Zamestnanec VšZP počas výkonu svojej pracovnej činnosti prišiel do styku s  
dokladom, ktorý vyvolával v zamestnancovi podozrenie, že nebol vytvorený  
prostredníctvom interných systémov VšZP. Môže ísť aj o dokumenty vystavené  
na tovary a služby, ktoré neboli VšZP poskytnuté a ani iným spôsobom dodané,  
alebo ktoré obsahujú falošné údaje (napríklad o neexistujúcom bankovom účte).

4.3 Pod transakciami v rozpore s bežnými obchodnými zvyklosťami možno rozumieť  
napríklad také transakcie, ktoré boli rozdelené do viacerých menších platieb, a  
to napriek skutočnosti, že je v podmienkach VšZP štandardne zaužívané vykonávať  
takýto druh transakcií v jednej platbe.

4.4 Za nedostatočné informácie o účastníkovi obchodnoprávneho alebo obdobného  
právneho vzťahu možno považovať také informácie, ktoré sa odlišujú alebo sú  
poskytnuté v menšej miere, ako je tomu pri iných účastníkoch obdobných  
právnych vzťahov.

4.5 Nedostatočnými podkladmi pre platby sa rozumejú také podklady, ktoré  
neposkytujú zamestnancom VšZP dostatočné informácie o účele, dôvode a  
predmete vykonania určitého druhu transakcie. 
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4.6 Nedostupnosťou pôvodnej dokumentácie sa rozumie stav, kedy musia byť  
transakcie vykonávané na základe podkladov vyhotovených vo fotokópiách  
namiesto originálov, alebo sú transakcie vykonávané na základe nedostupnej  
dokumentácie, alebo ktorej časť nie je dostupná zamestnancom vykonávajúcim  
transakcie.

4.7 Zamestnanec zámerne odmieta čerpať dlhodobejšiu dovolenku pre neochotu  
delegovania pracovných povinností na iného zamestnanca v čase jeho  
neprítomnosti. Prípadne zamestnanec odmieta čerpať práceneschopnosť v čase  
choroby alebo inej zdravotnej indispozície.

4.8 Výrazné zmeny v správaní a životnom štýle zamestnanca sa prejavujú predovšetkým  
v zmene spôsobu života, ktorý je zjavne nad rámec jeho príjmov, alebo v zmene  
životného štýlu, ktorý nedokáže jednoznačne vysvetliť. Zmena životnej úrovne  
spočíva v neodôvodnenom spôsobe prepychového života, ako napríklad luxusné    
oblečenie, elektronika, šperky a podobne.

4.9 Za nezvyčajne blízke vzťahy s účastníkom obchodnoprávneho alebo obdobného  
právneho vzťahu možno považovať také vzťahy zamestnanca VšZP s  
dodávateľom, ktoré sa vymykajú štandardným zvyklostiam etiky alebo vzťahom s  
účastníkmi iných obchodnoprávnych vzťahov. Napríklad sa zamestnanec VšZP  
často stretáva  s určitým dodávateľom mimo oficiálnych rokovaní. 




