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Slovenská lekárska komora 



• Snem  SLK na svojom zasadaní prijal jednoznačné 

stanovisko, že spôsob platieb štátu za svojich 

poistencov má klesajúcu tendenciu, na rok 2014 má 

klesnúť o 3,65 % na 32,22 € z tohoročnej platby 

33,44,€. 

• Toto predstavuje stratu takmer 80 mil. €. Tomuto stavu 

nepomôžu ani rôzne prepočty o náraste odvodov od 

zamestnancov, čo vytvára len patologickú solidaritu. S 

takýmto trendom Snem SLK absolútne nesúhlasí a 

žiada vládu a NRSR, aby sa rázne zasadili za 

financovanie, ktoré zodpovedá potrebám súčasného 

slovenského zdravotníctva v minimálnej výške 5,5 %  



• Mesačná platba pre ambulancie RZP nedávno stúpla zo 16, 

082 na16,343 €. Platba pre ambulanciu RLP vzrástla z 

doterajších 27,882 na 28,426 €. Stúpnuť majú aj ceny za jeden 

kilometer jazdy spomínanými ambulanciami, po novom by mal 

kilometer stáť 0,79 €. 

• Na Slovensku funguje v súčasnosti 273 ambulancií pozemnej 

záchrannej zdravotnej služby a sedem leteckých v Bratislave, 

Banskej Bystrici, Nitre, Žiline, Poprade, Košiciach a  Trenčíne a to 

je nárast pre systém: 

• RZP o 261 € mesačne, 3132 € ročne x počet RZP 

• RLP o 546 € mesačne, 6552 € ročne x počet RLP 

• ÚDZS dostane 16,5 mil € (+ 395 000 € oproti 2013) 

• príspevok na operačné strediská – navýšenie o 300 000 € 

• NCZI 10 mil. € 

• navrhované platby za ZS v soc. zariadeniach – 3,5 mil. € 



• Počet poistencov štátu (ekonomicky neaktívnych) je v 

priemere 64 %, ekonomicky aktívnych je 36 %. 

 

• Celkové zdroje zdravotného poistenia vytvárajú 

ekonomicky aktívni zo 64 % a štát za svojich 

poistencov prispeje len 36 %. Pritom však z celkových 

výdavkoch na zdravotnú starostlivosť spotrebujú 

poistenci štátu 81% a ekonomicky aktívni len 19 %! 

Správy o stave vykonávania 

VZP 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Platba štátu v € na poistenca 

mes. 23,64 28,67 28,02 32,76 34,56 32,16 32,02 33,44 32,02 
návrh 

ŠR 

Výdavky  na poistenca štátu 

v € mes. 53,64 60,84 69,58 71,97 73,31 74,72 
*75,16 * 

  * predpoklad ďalšieho rastu 

výdavkov 



Koľko mesačne platil  a má platiť štát za poistencov 

ROK 2011 2012 
2013 

(realita) 

2014 

(návrh) 

2015 

(návrh) 

2016 

(návrh) 

V 

EURÁCH 
32,16 32,02 33,44 32,22 32,86 33,72 

Počet poistencov 

ROK 2011 2012 
2013 

(realita) 

2014 

(návrh) 

2015 

(návrh) 

2016 

(návrh) 

--- 3 337 282 
3 300 

000 

3 150 

000 

3 117 

000 

3 117 

000 

3 117 

000 

Príjmy verejného zdravotného poistenia 

ROK 2011 2012 
2013 

(realita) 

2014 

(návrh) 

2015 

(návrh) 

2016 

(návrh) 

V MLD. 

EUR 
3,70 4,00 

*4,10/**4

,20 
4,26 4,40 4,60 

*realita / **očakávaná skutočnosť 


