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Zoznam uznesení  
prijatých na zasadnutí   

Dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.  
konanej dňa 16. 11. 2018 

 
Dozorná rada VšZP 
Uzn. DR 94-459/2018 
schválila návrh programu rokovania, a to: 
vypustenie bodu č. 7. – „Plán činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2019“; 
vypustenie bodu č.  8. – „Plán investícií a predaja majetku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, 
a. s. na rok 2019“; 
bod 10.1. - Možnosti riešenia  predpokladanej negatívnej platobnej schopnosti 
a nedostatočnej kapitálovej vybavenosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. v roku 2019“; 
pôvodne zaradený na prerokovanie pod bodom 10./ Rôzne bol prerokovaný pod poradovým 
číslom 5; 
bod  10.3.  - Informácia o ekonomických dopadoch /na hospodárenie Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne, a. s. / vypustenia koncepcie prerozdeľovacieho mechanizmu „ex post“ 
v  navrhovanej novele zákona o zdravotných poisťovniach a ďalších zákonov pôvodne 
zaradený na prerokovanie pod bodom 10./ Rôzne bol prerokovaný pod poradovým číslom 6. 
 

Dozorná rada VšZP 
Uzn. DR 94-460/2018 
vzala na vedomie  

1. Komunikáciu plánu štatutárneho auditu Riadnej individuálnej účtovnej závierky 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. k  31. 12. 2018 zástupcami audítorskej 
spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o., Karadžičova 2, 815 32 
Bratislava, Slovenská republika, Dozornej rade pôsobiacej ako Výbor pre audit.  

2. Čestné prehlásenie o nezávislosti audítora zo dňa 08. 12. 2018 adresované členom 
Dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.  a Výboru pre audit.  

 

Dozorná rada VšZP  
Uzn. DR 94-461/2018 

1. prerokovala: 
1.1. Informáciu pod názvom „Možnosti riešenia  predpokladanej negatívnej platobnej 

schopnosti a nedostatočnej kapitálovej vybavenosti Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne, a. s. v roku 2019“; 

1.2. Informáciu o ekonomických dopadoch /na hospodárenie Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne, a. s. / vypustenia koncepcie prerozdeľovacieho mechanizmu „ex post“ 
v  navrhovanej novele zákona o zdravotných poisťovniach a ďalších zákonov“; 

2. Dozorná rada Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.  s vážnym znepokojením sleduje 
navrhované legislatívne zmeny v oblasti verejného zdravotníctva. Zníženie platieb                        
za poistencov štátu  navrhované v zákone o štátnom rozpočte, ako aj zrušenie 
následného „ex-post“ prerozdeľovacieho mechanizmu poistného medzi zdravotnými 
poisťovňami, navrhované v zákone o zdravotnom poistení, sa významne a negatívne 
dotknú hospodárenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.  ako nosného piliera 
zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike  – obe opatrenia v sume vysoko 
presahujúcej 100 miliónov Eur ročne. Len uplynulý rok pritom musela Všeobecná 
zdravotná poisťovňa, a. s.  podstúpiť náročný proces ozdravenia.  
Vyzývame preto jediného akcionára Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. - 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, aby prijal opatrenia za účelom 
predídenia a eliminácie negatívnych dopadov prípadných uvedených legislatívnych 
zmien.   
V prípade, ak napriek našej výzve budú uvedené legislatívne zmeny prijaté, 
dovoľujeme si požiadať jediného akcionára Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.          
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- Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, aby v spolupráci s Ministerstvom 
financií  Slovenskej republiky  prijalo opatrenia smerujúce k zabezpečeniu kapitálovej 
primeranosti.  

Dozorná rada VšZP  
Uzn. DR 94-462/2018 
prerokovala a vzala na vedomie materiál pod názvom  „Vykonanie ekonomického auditu 
2018 (predbežný audit, revízia výdavkov – hodnota za peniaze a zvýšenie efektivity procesov) 
vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s.“ 
 
 
Dozorná rada VšZP 
Uzn. DR 94-463/2018 

1. vzala na vedomie „Správu o nákladoch na zdravotnú starostlivosť a jej využívaní 
poistencami Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. za január až september 2018“; 

2. uložila doplniť do budúcna predmetnú správu o informáciu o vývoji nákladov                  
na zdravotnú starostlivosť a o vývoji čakacích dôb pacientov podľa jednotlivých typov 
zdravotnej starostlivosti.  

 
Dozorná rada VšZP 
Uzn. DR 94-464/2018 
schvaľuje „Plán zasadnutí Dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2019“ 
                                                                                               
Dozorná rada VšZP 
Uzn. DR 94-465/2018 
prerokovala a  vzala na vedomie „Informáciu k  úpravám zmluvného vzťahu 
s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od  01. 07. 2018 do 30. 09. 2018“. 
 
 
 
 
 

Spoločné komuniké 
 
 

 
Dozorná rada VšZP  
na zasadnutí dňa 16. 11. 2018 v súlade s navrhovaným programom rokovania: 

 vzala na vedomie Komunikáciu plánu štatutárneho auditu Riadnej individuálnej 
účtovnej závierky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. k  31. 12. 2018 
zástupcami audítorskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. 
o., Karadžičova 2, 815 32 Bratislava, Slovenská republika, Dozornej rade 
pôsobiacej ako Výbor pre audit; 

 s vážnym znepokojením sleduje navrhované legislatívne zmeny v oblasti 
verejného zdravotníctva. Zníženie platieb  za poistencov štátu  navrhované 
v zákone o štátnom rozpočte, ako aj zrušenie následného „ex-post“ 
prerozdeľovacieho mechanizmu poistného medzi zdravotnými poisťovňami, 
navrhované v zákone o zdravotnom poistení, sa významne a negatívne dotknú 
hospodárenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.  ako nosného piliera 
zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike  – obe opatrenia v sume vysoko 
presahujúcej 100 miliónov Eur ročne. Len uplynulý rok pritom musela 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.  podstúpiť náročný proces ozdravenia.  

 vyzvala preto jediného akcionára Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. - 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, aby prijal opatrenia za účelom 
predídenia a eliminácie negatívnych dopadov prípadných uvedených 
legislatívnych zmien. 
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 v prípade ak napriek výzve Dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne 
budú  uvedené legislatívne zmeny prijaté, dovoľuje si požiadať jediného 
akcionára Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.   - Ministerstvo zdravotníctva 
Slovenskej republiky, aby v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej 
republiky  prijalo opatrenia smerujúce k zabezpečeniu kapitálovej primeranosti.  
       

 
Zapísala: 
O. Jariabková, tajomníčka Dozornej rady VšZP 
V Bratislave dňa 16. 11. 2018 
Schválil: JUDr. T. Borec, v. r.  
               predseda Dozornej rady VšZP 


