
l • VŠ EOBECNA ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA 

V Bratislave dňa 04. 03. 2013 

Rozhodnutie 
o odvolaní 

Čís lo: Z57432/2013 

Ing. Marcel Forai , MPH, generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne , a. s., ako 
odvolací orgán podľa § 19 ods. 2 zákona č. 211 /2000 Z . z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len "zákon o slobode informácií") vo veci odvolania Mgr. Romana Mužíka, 072 41 Remetské 
Hámre 137 (ďalej "žiadate!'") proti Rozhodnutiu o nesprístupnení informácie vedúcej 
sekretariátu generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne , a. s. (ďalej "VšZP") 

rozhodol takto: 

Odvolanie žiadatel'a zo dňa 19. 02. 2013 proti Rozhodnutiu o nesprístupnení informácie zo 
dňa 05. 02. 2013 č. Z31888/2013, ktorým bolo odmietnuté poskytnutie informácií 

o počte poistencov čakajúcich na čakacích listinách rozdelených podl'a jednotlivých 
diagnóz k dátumu 31.10.201 O, 31.10.2011 , 31.3.2012 a 31.10.2012 

na základe žiadosti žiadatel'a, ktorú VšZP prijala dňa prijala dňa 29. 01. 2013 a zaevidovala 
pod č. Z29661/2013 

zamietam 

Rozhodnutie o nesprístupnení informácie zo dňa 05. 02. 2013 č. Z31888/20 13 v tejto časti 
potvrdzujem. 

Odvolaniu žiadatel'a zo dňa 19. 02. 2013 proti Rozhodnutiu o nesprístupnení informácie zo 
dňa 05. 02. 2013 č. Z31888/2013, ktorým bolo odmietnuté poskytnutie informácií 

celkový počet poistencov čakajúcich na čakacích listinách vo VšZP k 31.12.2012, 
na základe žiadosti žiadatel'a, ktorú VšZP prijala dňa 29. 01 . 2013 a zaevidovala pod č. 
Z29661 /201 3 

vyhovujem. 

VšZP sprístupňuje požadované informácie takto: 

Technická rezerva na úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti pre poistencov zaradených 
v zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti sa, v súlade s § 6 
ods. 9 písm. c) zákona č. 581/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov, tvorila nasledovne: 

k 31. 1 O. 201 O- žiadna (neukladal zákon tvoriť rezervu na plánovanú zdravotnú 
starostlivosť) 
k31.10. 2011-žiadna 
k 31 . 03. 2012 vo výške 1 O 735 349 €, počet poistencov na čakacích listinách 9 377 
k 31 . 1 O. 2012 vo výške 1 O 722 578 €, počet poistencov na čakacích listinách 1 O 988 
k 31 . 12. 2012 vo výške 11 811 452 €, počet poistencov na čakacích listinách 8 679 
(údaj z predbežnej účtovnej závierky neoverenej audítorom). 
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Odôvodnenie: 
Žiadateľ podal žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona o slobode informácií, 
ktorú VšZP prijala dňa 29. 01 . 2013 a zaevidovala ju pod č . Z29661/2013. VšZP informáciu 
v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla a vydala Rozhodnutie o nesprístupnení informácie 
zo dňa 05. 02. 2013 pod č. Z31888/2013. 
V odôvodnení svojho rozhodnutia VšZP uviedla, že v zmysle § 2 ods. 1 a ods. 3 zákona 
o slobode informácií je povinnou osobnou, ktorá: 
- sprístupní informácie o právach a povinnostiach fyzických alebo právnických osôb iba 

v rozsahu svojej rozhodcovskej činnosti t. j. vo veci schval'ovania plánovanej ústavnej 
zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte pod l' a ustanovenia § 1 O ods. 4 zákona č. 
580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o 
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a vo veci výkazu nedoplatkov podl'a ustanovenia § 17a tohto zákona, 

- sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom 
štátu a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe zmlúv uzatvorených 
v súvislosti s touto činnosťou. 

Ďalej uviedla, že informácie o počte poistencov čakajúcich na čakacích listinách rozdelených 
podl'a jednotlivých diagnóz kdátumu 31.10.2010, 31 .10.2011 , 31 .3.2012 a31.10.2012 
a zároveň aj celkový počet poistencov čakajúcich na čakacích listinách vo VšZP 
k 31.12.2012, ktoré v zmysle zákona o slobode informácií žiadate!' žiada sprístupniť VšZP 
nespadajú do okruhu povinne sprístupňovaných informácií, ktoré VšZP ukladá zákon 
sprístupniť . 

V podanom odvolaní žiadate!' uviedol, že požadované informácie spadajú do okruhu 
sprístupňovaných informácií, nakol'ko sú hradené z verejných zdrojov, a preto sa jedná 
o informácie priamo súvisiace s hospodárením s verejnými prostriedkami. Súčasne požiadal 
o zaslanie údajov o výške technickej rezervy podl'a § 6 ods. 9 zák. č. 581 /2004 Z. z o 
zdravotných poisťovniach , dohl'ade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o údaje pre aký počet poistencov na 
základe ich chorôb bola rezerva k 31 . 10. 2010, 31. 10.2011 , 31. 03. 2012, 31. 10. 2012,31. 
12. 2012 vytvorená. 

Údaje o počte poistencov čakajúcich na čakacích listinách rozdelených podl'a jednotl ivých 
diagnóz k dátumu 31 .10.2010, 31.10.2011, 31.3.2012 a 31.10.2012, ktoré žiadateľ žiadal 
sprístupniť nepatria medzi informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s 
majetkom štátu a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe zmlúv 
uzatvorených v súvislosti s touto činnosťou. Údaje, ktoré žiadate!' žiada sprístupniť v rámci 
odvolania a údaje o celkovom počte poistencov čakajúcich na čakacích listinách vo VšZP 
k 31. 12. 2012, VšZP sprístupňuje v rozsahu, ktorý je povinná zverejňovať v rámci plnenia 
oznamovacích povinností stanovených súvisiacou legislatívou. 

Poučenie: 

Toto rozhodnutie je konečné, nie je možné ho napadnúť opravným prostriedkom. 
rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

generálny ri ditel' 
Všeo~dravotnej poisťovne, a. s. 


