Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 387 z 30. júla 2012 v bode
C.3.
Návrh na zmenu uznesenia vlády SR
Číslo unesenia/ zo dňa:
Názov uznesenia:
Predkladateľ:
Číslo úlohy:
Znenie úlohy:
Gestor úlohy:

387 z 30. júla 2012

k Správe o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných
financií za prvý polrok 2012 a predikcii vývoja do konca roka
minister zdravotníctva
C.3.
- vykonať opatrenia zamedzujúce rastu zadlženosti
zdravotníckych zariadení a mesačne podávať informáciu o stave
ich implementácie na rokovanie vlády,
minister zdravotníctva

Odôvodnenie zmeny uznesenia:
Uznesenie vlády číslo 387 zo dňa 30. júla 2012 v bode C.3. ukladá ministrovi
zdravotníctva vykonať opatrenia na zamedzenie rastu zadlženosti zdravotníckych zariadení
a mesačne podávať informáciu o stave ich implementácie na rokovanie vlády. Vzhľadom na
skutočnosť, že jednotlivé opatrenia a ich implementácia sú strednodobého a dlhodobého
charakteru a ich dopad na hospodárenie nemocníc je vhodné vyhodnocovať v dlhšom časovom
úseku, navrhujeme zmeniť frekvenciu podávania informácie na polročnú.
Ministerstvo zdravotníctva SR sleduje vývoj obchodných záväzkov zdravotníckych
zariadení. Všeobecným a dlhodobým problémom zdravotníckych zariadení je fakt, že náklady
najväčších fakultných a univerzitných nemocníc nie sú v dostatočnej miere pokryté výnosmi
od zdravotných poisťovní. Významne ich ovplyvnilo každoročné zvyšovanie platov lekárov od
roku 2012 a aj ďalšie zvyšovanie platov zdravotníckych pracovníkov v roku 2015, čo do výšky,
ako aj štruktúry, pretože osobné náklady predstavujú najväčšiu časť prevádzkových nákladov
nemocníc. Nemocnice tiež čelia skrytému dlhu vo forme nevyhovujúcej infraštruktúry, keďže
investície do tejto oblasti sú z dlhodobého hľadiska poddimenzované.
Implementáciou Smernice EP a Rady 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v
obchodných transakciách boli ovplyvnené objemy záväzkov zdravotníckych zariadení po
lehote aj v lehote splatnosti, pretože podľa novelizácie a znenia § 340 - § 340b zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka je lehota splatnosti pre zdravotnícke zariadenia najviac
60 dní, čo znamená, že záväzky v lehote splatnosti sa dynamickejšie presúvajú do kategórie
záväzkov po lehote splatnosti. Pokračujúce generovanie prevádzkových strát v nemocniciach
negatívne ovplyvňuje verejné financie v súčasnosti a aj v strednodobom výhľade predstavuje
objektívne významné riziká pre verejné financie.
Ministerstvo zdravotníctva SR realizáciou Programového vyhlásenia vlády na roky
2016-2020 v oblasti zdravotnej politiky realizuje viacero systémových opatrení na

zefektívnenie vynakladania verejných zdrojov. K optimalizácii nákladovej štruktúry prispejú
opatrenia v oblasti centrálneho obstarávania liekov, zdravotníckeho materiálu a ostatných
tovarov a služieb, posúdenie aktuálnych zmlúv nemocníc z hľadiska ich opodstatnenia a cien,
dôsledné dodržiavanie systému sledovania spotreby liekov na pacienta s prihliadnutím na
efektivitu liečby, zefektívnenie vnútorných procesov v nemocniciach.
Ministerstvo zdravotníctva SR zaviedlo za posledných 12 mesiacov viacero opatrení,
ktorých cieľom je zefektívniť prevádzku nemocníc, čo sa prejaví na zlepšenej platobnej
disciplíne poskytovateľov.
Ministerstvo zdravotníctva SR si od jednotlivých zdravotníckych zariadení a inštitúcií
vyžiadalo podrobné informácie o ich činnosti, uvedené podklady postupne analyzuje
a vyhodnocuje. V prvom kroku je teda nevyhnutné komplexné posúdenie efektívnosti
vynakladania finančných prostriedkov v celom sektore zdravotníctva, ako aj detailné
oboznámenie sa so štruktúrou nákladov a štruktúrou dlhu jednotlivých zdravotníckych
zariadení. Následne je možné pripraviť optimálne riešenie danej situácie.
Prvé opatrenie bolo zavedené už v decembri 2015, kedy sa začalo benchmarkovanie
cien nakupovanej zdravotníckej techniky. Toto opatrenie výrazne zamedzilo neefektívnemu
a netrhovému správaniu dodávateľov, čo dopomohlo nemocniciam dosiahnuť lepšie
hospodárske výsledky. Podobný proces spustilo ministerstvo zdravotníctva SR v júli 2016 aj so
špeciálnym zdravotníckym materiálom, ktorý plánuje centrálne obstarávať. Tiež spustilo
centrálne obstarávanie ťažkej zdravotnej techniky, ako sú napríklad CT prístroje.
Na ministerstve bol zriadený Úrad pre riadenie podriadených organizácií, ktorý
manažuje procesy podriadených organizácií. Vyhodnocuje finančné a prevádzkové
výkazníctvo, verejné obstarávania a podporuje implementácie jednotlivých projektov
v nemocniciach.
Ministerstvo zdravotníctva SR hľadá riešenie aj na otázky alokatívnej efektivity, preto
v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripravilo dokument „Hodnota za peniaze
v zdravotníckom sektore“, kde pripravuje opatrenia na zníženie nadspotreby liekov.
Ministerstvo zdravotníctva SR sleduje vývoj obchodných záväzkov zdravotníckych
zariadení.

